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InnovatieNetwerk

Volkstuinen als groene motor

InnovatieNetwerk genereert grensverleggende vernieuwingen in landbouw,
agribusiness, voeding en groene
ruimte en zorgt ervoor dat die door
belanghebbenden in de praktijk
worden gebracht.

De stedeling zonder tuin haalt er z’n hart
op. Hij kweekt groente en fruit, of maakt
mooie siertuinen met veel bloemen. Kantoormensen lopen in de pauzes tussen de
bloeiende rozen en eten hun lunch op een
bankje. De lokale flatbewoners wanen zich
in één groot stadspark, zo groen is het om
hun heen als ze uit hun raam kijken. Het
ontwerp van dit stadspark is organisch en
vloeiend. De delen van het park met particuliere tuinen zijn door beekjes gescheiden
van voetbalveldjes en speelweiden. Je kunt
overal doorheen fietsen en wandelen, maar
de tuinen zijn particulier en alleen toegankelijk voor de huurders. Alle tuinen zijn
door hagen omheind. Deze worden goed
onderhouden, zijn breed en niet hoger dan
anderhalve meter. Door het consequent
doorvoeren van deze vorm van afscheiden
doet het geheel aan als één groot landschapspark, waar de tuinen de borders zijn,
waar je immers ook niet in mag lopen.
Maar je kunt ze wel zien en ervan genieten: de paden zijn hier en daar opgehoogd,
zodat je vanaf een heuveltje goed zicht

M
 eer informatie over
InnovatieNetwerk:
www.innovatienetwerk.org

Een Conceptwijzer informeert u
over beslissende momenten in de
ontwikkeling van een grensverleggend concept. Bijvoorbeeld als
het concept rijp is om in discussie
te brengen. Of als realisatie in de
praktijk in zicht is. Maar ook als
een concept wordt afgesloten.

Het volkstuincomplex van
de toekomst

W
 ilt u meer weten over dit
concept, dan kunt u contact
opnemen met Hans Hillebrand van InnovatieNetwerk
(tel. 06-48131101; e-mail
h.hillebrand@innonet.agro.nl).
Tekst: Claudi Hulshof.

Bewoner Papendorp, Utrecht.
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Of een andere vertegenwoordiger van het publieke belang.

hebt op de tuinen. Dit stadspark is het
resultaat van een samenwerking van een
gemeente1 en particulieren. De gemeente
onderhoudt de voetbalveldjes, speelweiden, paden en de hagen, de omheiningen
van de tuinen. Particuliere buurtbewoners
huren een tuin van de gemeente en kopen
de huisjes en kasjes die daarop gelegen zijn.
Zij moeten zich aan een aantal regels houden en hebben een inspanningverplichting
om hun tuin goed te onderhouden. Gebeurt dat niet, dan moeten ze er weg. Zo
zorgt de samenwerking tussen gemeente
en buurtbewoners voor een park dat voor
iedereen in de buurt een oase vormt, met
name in voorjaar, zomer en herfst.
Het idyllische stadspark is een voorbeeld
van een volkstuincomplex van de toekomst. Want volkstuinen kunnen veel
meer zijn dan de monotone kaveltjes van
dertig op een rij, ommuurd door een spektakel aan prikkeldraad, afvalhout en verroeste hekwerken, die ongewenste gasten
op afstand moeten houden. Een volkstuin
zorgt voor groen in de stad waar velen wat
aan hebben. Hij vergroot de betrokken-
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dus van niemand, en ráákt ook niemand.
De samenwerking van buurtbewoners en
gemeenten biedt de mogelijkheid om voor
bijzondere stadsparken te zorgen, waar
openbaar groen harmonieus samengaat
met particulier groen. Waar particulieren
trots zijn op hun tuinen en het weelderige
uitzicht dat ze recreanten en omwonenden
bieden, en gemeenten zich kunnen toeleggen op de paden en omringende openbare
groengebieden.

Tuinafscheiding in Papendorp, Utrecht.

heid van burgers bij het onderhoud ervan.
Bovendien leidt een volkstuincomplex, dat
aantrekkelijk is voor verschillende doelgroepen tot meer onderling contact tussen
betrokkenen. In bestaande complexen werken die al vaak samen en helpen ze elkaar.
Zo’n tuin is, kortom, een motor voor meer
goed onderhouden groen in stadswijken en
meer sociale cohesie.

Volkstuincomplexen in
Nederland
Het is eigenlijk vreemd dat het gemiddelde Nederlandse volkstuincomplex
nauwelijks wordt opgemerkt als je er langs
fietst of rijdt. We zijn niet trots op onze
volkstuincomplexen. Met name de wat
oudere complexen zijn wat weggemoffeld
langs spoorlijnen of bevinden zich in een
soort niemandsland, tussen een woonwijk
en plaatselijke bedrijvigheid. Kom je er
langs, dan trekt het volkstuincomplex
zelden de aandacht. Alleen het naambordje
bij de ingang doet iets vermoeden. Met
enige moeite ontcijferen we: ‘Tot Nut en
Genoegen’, dat zowel aan de jaren ’50 als
het communistisch tijdperk doet denken.
Verouderd concept, volkstuincomplexen?
Weg ermee dan maar?
Toch niet. We zijn namelijk ten onrechte

niet trots op onze volkstuincomplexen. We
zien de betekenis van deze tuinen nog niet
voor het actuele en toekomstige stedelijke
gebied. In veel stedelijke gebieden staat
de groene ruimte onder druk, terwijl
mensen er in toenemende mate behoefte
aan hebben. Gemeenten hebben moeite
om het onderhoud van het groen op te
brengen en burgers lijken zich er nauwelijks iets aan gelegen te laten liggen.
Goed onderhoud is echter een belangrijke
voorwaarde, willen mensen het groen
gebruiken en ervan genieten. Want slecht
onderhouden groen dat van iedereen is, is

Tuin Naerum, Kopenhagen.

Voor InnovatieNetwerk leidden eerste
gedachten over de mogelijkheden die
volkstuincomplexen bieden voor groen in
de stad tot een inventariserende opdracht
aan bureau H+N+S Landschapsarchitecten. Zij schreven een quick scan onder
de titel ‘Volkstuinen als groene motor’.
Hierin gingen zij na wat in Nederland
en daarbuiten gedaan is om door middel
van volkstuinen meer groen in de stad te
krijgen en de betrokkenheid van burgers
bij groen te vergroten.’

Quick scan ‘Volkstuinen
als groene motor’
De behoefte aan volkstuinen is sterk toegenomen, schrijft H+N+S. In Amsterdam
bijvoorbeeld zijn wachttijden van twee à
drie jaar niet ongebruikelijk. De omvang
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vormen volkstuinen de overgang tussen
stad en bos. De scheiding tussen privé
en openbaar is vormgegeven door hagen.
De tuinen hebben allemaal een mooie
ovale vorm, en zijn gelegen in glooiende
grasvelden. De grasvelden zijn openbaar
toegankelijk en worden bijvoorbeeld
gebruikt als voetbalveldje of wandelpad.
Volkstuincomplex ‘Ons Buiten’ in
Utrecht is een goed voorbeeld van een
traditionele geïsoleerde volkstuin, die
veranderd is in een modern tuinenpark.
Het is in gebruik als openbaar park voor
de wijk eromheen. De dierenweide is vernieuwd en een kweekveldje is toegevoegd.
Een clubhuis is te huur en er zijn schooltuinen. Doordat er allerlei activiteiten
plaatshebben heeft het complex een grote
bekendheid in de omgeving. Dit komt de
sociale cohesie in de omliggende buurten
ten goede.

Haag in Naerum, Kopenhagen.

van het areaal volkstuinen neemt daarentegen af. Het publiek dat volkstuinen
wil, is gevarieerder aan het worden: naast
oudere mannen zijn ook vrouwen, stellen
en allochtonen steeds vaker geïnteresseerd.
In Nederland worden volkstuinen vanwege
bouwplannen regelmatig verplaatst uit het
stadscentrum naar de rand van steden. Dit
is relatief eenvoudig, want er bestaat geen
wettelijke bescherming tegen uitplaatsing, zoals wel het geval is in bijvoorbeeld
Duitsland en Oostenrijk. In 2008/2009
stelt het ministerie van VROM 4 miljoen
euro beschikbaar aan de 31 grootste steden
(de G31) om volkstuinen te stimuleren.
Dit betekent dat de politiek het belang van
volkstuinen in steden wel degelijk onderkent en wil ondersteunen.
In de quick scan verzamelt H+N+S een
aantal voorbeelden van volkstuincomplexen
in binnen- en buitenland die zeer de moeite
waard zijn, als het gaat om de verdere
ontwikkeling van het concept ‘Volkstuinen
als groene motor’. We laten er u hier een

paar zien. Een compleet overzicht vindt u in
de quick scan, die u kunt downloaden van
de website van InnovatieNetwerk (www.
innovatienetwerk.org).
Voorbeelden van volkstuincomplexen
in binnen- en buitenland
In Kopenhagen bevindt zich het volkstuinencomplex Naerum, dat eind jaren
vijftig is aangelegd als modern tuinenpark met een meervoudig gebruik. Hier

De voorzitter van ‘Ons Buiten’: “Een aantal
jaren geleden werd ons park bedreigd door
een nieuwbouwlocatie. We hebben de
betekenis van het complex voor de buurt
willen vergroten door schooltuinen aan te
leggen, de dierenweide te vernieuwen en een
educatieve route toe te voegen. Bewoners
kunnen tuinieren uitproberen door kleine
stukjes grond te onderhouden.”

Poort Ons Buiten, Utrecht.
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lijke natuur, milieu, en gezondheid.
• Behoefte aan groen in een uitdijende
stad, ruimtegebrek, politieke wil, groeiende populariteit van de volkstuin bij steeds
meer doelgroepen zijn redenen hiervoor.
Voor het vervolg zouden een aantal pilotprojecten uitgewerkt moeten worden.
• Een tuinpark als groeimodel, waarbinnen
volkstuinen de mogelijkheid krijgen zich
te ontwikkelen, lijkt een geschikte vorm.
• Er zullen nieuwe realisatie-, organisatieen beheersvormen ontwikkeld moeten
worden dan bij traditionele complexen
gebruikelijk is.
Volkstuin en kantoor Papendorp, Utrecht.

Papendorp in Utrecht is ontstaan toen een
volkstuincomplex ruimte moest maken
voor de verlegging van een snelweg. Het
nieuwe park is een combinatie van kantoren en volkstuintjes. Kantoormedewerkers
maken lunchwandelingen. De menging
van gebruikers brengt met zich mee dat er
zowel overdag, ’s avonds als in het weekend
gebruik gemaakt wordt van het complex.
Een niet gerealiseerd voorstel is het volkstuinencomplex Spoor Noord in Antwerpen, dat ontwikkeld is naar aanleiding van
een ideeënwedstrijd. De volkstuinen zijn
onderdeel van een nieuw stadspark en gecombineerd met sportvoorzieningen en een
cultureel programma. Spoor Noord bevindt
zich in een volksbuurt waar inmiddels veel
allochtonen wonen. Het nieuwe park met
volkstuinen zou kunnen gaan fungeren als
middel om de sociale cohesie in de buurt te
versterken, zeker omdat de buurtbewoners
voorrang zouden krijgen bij de toewijzing
van een volkstuin.

Spoor Noord, Antwerpen.

De conclusie van H+N+S
De volkstuin als middel om meer groen in
de stad te krijgen wordt in Nederland nog
nauwelijks als veelbelovend concept gezien.
Er worden wel traditionele volkstuinen
getransformeerd en nieuwe volkstuinlocaties aangelegd,maar vooral wanneer het om
verplaatsing gaat. Echt nieuwe concepten
blijven steken in de planvormende fase,
waarbij de volkstuinen vooral gebruikt
worden als oplossing voor beheers- en
onderhoudsproblemen. Ze dienen niet
als ‘aanjager’. De politiek erkent echter
inmiddels wel het belang van volkstuinen.
Dit kan een goed moment zijn om een
concept, waarin de volkstuin aanjager is
van meer groen en cohesie in stadswijken,
te ontwikkelen. In de quick scan doet
H+N+S hiervoor enkele aanbevelingen.
We noemen er hier een paar:
• De volkstuin lijkt een probaat middel als
oplossing voor beheer- en onderhoudsproblemen, anoniem groen, bevordering
van sociale cohesie, bijdrage aan stede-

Centraal pad Naerum, Kopenhagen.

Hoe verder?
InnovatieNetwerk wil het concept ‘Volkstuinen als groene motor’ nader uitwerken.
Denkt u daar aan bij te kunnen dragen,
neem dan contact met ons op.
U kunt de quick scan van H+N+S
downloaden vanaf
www.innovatienetwerk.org of
www.groenendestad.nl.

