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7
1.

INLEIDING

VerrewegdemeestetuineninNederlandzijneenprivébezitvanéénhuishouden.Erbestaatechter
ookdemogelijkheidomsamenmetanderehuishoudenséén,groteretuintebezitten,erisdansprake
vaneencollectievetuin. Hetsamenbezittenvaneentuinvergroot haarmogelijkhedentenopzichte
vaneenserieprivétuinen.Hierbijvalttedenkenaandegrotereoppervlaktevandetuinendegrotere
draagkrachtomdetuintefinancieren.Bovendien kanhetsamenbezittenenbeherenvandetuinook
eensocialebandtussendeeigenarenmetzichmeebrengen.
ErismomenteelweinigbekendoverdepotentievancollectievetuineninNederland.Erisweliswaar
eenenormaanbodvantuinboeken metveletuinideëen,maaringeenvandezeboekenworden
specifiekcollectievetuinenuitvoerigbehandeld.Omeenbeeldtekrijgenvandemogelijkhedenvan
collectievetuinenisdaaromditstalenboekgeschreven.
Hetstalenboek geeftideeënvoorhetinrichtenenorganiserenvancollectievetuinen.Ditdoormiddel
vaneenserievantwintigmodelontwerpen(stalen),gebaseerdopspecifiekopcollectiviteitgerichte
concepten.Opeenbeeldendeenoverzichtelijke manierwordtaandehandvandezemodelleneen
beeldgegevenvandemogelijkhedenvancollectievetuinen.Daarnaastwordtvoorelkmodeleen
aanbevelinggegevenvoorwatbetreftdemeestgeschikteorganisatie,doelgroepenliggingvande
tuin. Degebruikersvanditstalenboek, bijvoorbeeld mensendiezichprofessioneelmetcollectieve
tuinenbezighoudenofwillengaanhouden,kunnendemodellendirect ofgecombineerdvertalennaar
concreteontwerpen.

2.

BENADERING VAN DEMODELLEN

2.1.

Algemeen

DeaandehandvandemodellengegevenideeënzijngebaseerdophetonderzoekwatdoorGreena
gogonaarcollectievetuinengedaanis.Daarnaast isookeeneigeninbrengtoegevoegd.Erisgekeken
naarhoeeencollectievetuin ingerichtkanwordenalsantwoordopdevraagdiemensenertoe beweegt
omvooreencollectievetuinte kiezen.Hiervoorzijneenvijftal hoofdmotivaties voor hetkiezenvooreen
collectievetuineneenzeventaldoelgroepengeformuleerd. Daarnaast isalskwaliteitseis eendrietal
criteriaopgesteldwaaraanallemodellenvoldoen.
2.2.

Hoofdmotivaties vooreen collectieve tuin

InhetonderzoekvanGreenagogozijnvijf hoofdmotivaties benoemd.Dezewordenhiernagenoemd
meteen kortetoelichting.
vriendschap,hetgaathieromhetgezelligsamenkunnenzijnineengezamenlijke buiten
ruimte,erkanooksprakezijnvaneengezamenlijke hobbywaarbij hetdanvooralomde
gezelligheidgaat.
idealisme,detuindienteenhogerdoel,hetkandanbijvoorbeeldgaanomzelfvoorziening
ofnatuurontwikkeling.Ookkandetuinonderdeelzijnvaneenbepaaldeleeffilosofie,zoals
hetwonenineencommune.
ruimtewinst, menwilgraaghetformaatendestatusvanééngrotetuinbezitten,lieverdan
debijnieuwbouwvaakstandaardgeleverde postzegeltuintjes.
gemak,sommige mensenzijn nietgeïnteresseerdinhetzelfonderhoudenvaneentuin
maarwillenwelgraageengroeneaankleding rondhunwoning.Dittegenbetalingafschuiven
opeentuincommissiedieeenhovenierinschakelt isdaneenaantrekkelijk alternatief
veiligheid, ineengezamenlijketuinisdesocialecontroleover hetalgemeenhogerdaninde
openbarebuitenruimte. Bovendienzijndemiddelenvoorhetrealiserenvaningrepen inde
tuingroterdanineen privè-tuin. Ditkanbijvoorbeeld interessantzijnvooroudersdiehun
kinderen graagveiligbuitenwillenlatenspelen.
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Vaakkiezenmensennietvooreencollectievetuinvanwegeslechtséénvandezemotivaties maaris
ersprakevaneencombinatievanmotivaties.Tochzijndemodellen,hoewelnietzedezemotivaties
nietletterlijk benoemen,telkensgerichtopéénmotivatie,ditomdelinktussenmotivatieenruimtelijk
antwoordduidelijktelatenzien.

2.3.

Doelgroepen

Insamenhangmetdemotivatiesisookgekeken naarverschillendedoelgroepen.Dezezijngebruikt
bijhetbedenkenvandemodellen.Zekomenookterugopdestalenwaarbijvermeldstaatvoor
welkedoelgroep(en)eenmodelhetmeestgeschiktis. Erzijnechteropveelmanierendoelgroepen
teonderscheiden.Voorditstalenboekiseenindelinggekozen ineenzeventallevensstijlgroepen,gedifferentieerd naarhunsocialemilieus.Dezeindelingisovergenomen uiteenmodelwatisgebaseerdop
eennormen-enwaardenonderzoekwatin1996inNederland isgehoudendoorhetbureauMotjvaction
teAmsterdam.Dezevengroepenwordenhiernagenoemdmeteenkortetypering.
Traditioneleburgerij
Doelen:gezinsleven,behoudend,solitair
Leefstijl:discipline,sociaalbetrokken,christelijk
Werk:hardwerken,calvinistisch
Vrijetijd: huiselijkheid,gezelligheid
Familie:traditionelerolverdeling,gezamenlijke vriendenkring
Socio-demografie:lagetotmiddelbareopleiding,leeftijd40+
laag-middelhooginkomen
Postmaterialisten
Doelen:solidariteit,harmonie,socialeennatuurlijkeomgeving
Leefstijl:milieubewust,kritisch,politiek betrokken
Werk:netzobelangrijkalsvrijetijd, parttime,voorkeurvoor"nuttig"zijn
Vrijetijd: huiselijkencultureel,vrijwilligerswerk
Familie:verdelingvanzorg,niet-traditioneelgezinsverband
Socio-demografie:leeftijdgespreid,(wat meer35-65),hogeopleiding,
inkomengespreid

Opwaartsmobielen
Doelen:carrière maken,hogeropkomen
Leefstijl:drukenonregelmatig,statusgevoelig
Werk:centralerol, prestatiegericht
Vrijetijd:ondergeschikt, buitenshuis
Familie:Individualistisch,partnerseigenvriendenkring
Socio-demografie:veelaljonger dan35jaar,opleidinggespreid,relatiefmeer
mannen,inkomenrelatiefhoog
Ontplooiers
Doelen:autonomie,intrinsiekgemotiveerdeambitie
Leefstijl:onafhankelijk,cultureelactief,tolerant
Werk:intrinsiekgemotiveerd
Vrijetijd:uitgaan,cultuurbezoek
Familie:sterkindividualistisch,veelzijdige vriendenkring
Socio-demografie:gespreidinkomen,hogereopleiding,leeftijdgespreid
(watmeer35-55)
Moderneburgerij
Doelen:traditionelewaardenmaaropenvoorvernieuwing
Leefstijl:gepland,financieelzeker,verwennen,comfort, kwaliteitskoper
Werk:belangrijk,goedverdienen,interessant
Vrijetijd:actieveinvulling,gezinsverband
Familie:gematigd,traditioneel,homogenevriendenkring
Socio-demografie: middelbareopleiding,inkomenrondmodaal, leeftijd
gespreid
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Kosmopolieten
Doelen:carrière,zelfontplooiing,maatschappelijk betrokken
Leefstijl:actief,veelzijdig,kunst&cultuur,reizen
Werk:extrinsiekenintrinsiekgemotiveerd
Vrijetijd:"verrijking",buitenshuis,divers
Familie:individualisten,netwerken
Socio-demografie:hoogopgeleid,hogereinkomens,leeftijdgespreid
Convenience-georiënteerden
Doelen:zorgeloos,vrijzijn,comfort
Leefstijl:lekkerleven,doenwaarjezininhebt
Werk:nietambitieus,geenverantwoordelijkheid
Vrijetijd:gerichtopplezierenvermaak,veeltv-kijken
Familie:traditionele samenlevingsvorm
Socio-demografie:veelaljongerdan45jaar,lagetotmiddelbareopleiding,
inkomenrondmodaal

2.4.

VOS-criteria

Omalsrodedraadeenduidelijke,consequente benaderingtelatenzienen juistvoorcollectieve
tuinenrelevanteideeëntegeven,zijnvoordemodellenbovendieneendrietalcriteriaopgesteld;de
VOS-criteria.
DeVstaatvoorvraaggericht,demodellenmoeteneenantwoordgevenopeenopeen
collectievetuingerichtevraag.
DeOstaatvoororigineel,verschillendemodellenbinneneenhoofdgroepvancollectieve
tuinenmoetenorigineelzijntenopzichtevanelkaar.
DeSstaatvoorspecifiek,demodellenmoetenspecifiekopcollectievetuinengerichtzijn.

3.
3.1.

OPBOUWVANHETSTALENBOEK
Algemeen

Indithoofdstukwordtdeindelingeninhoudvanhetstalenboek behandeld.Eerstwordtgekekennaar
demanierwaaropdestalenzijngerangschikt.Vervolgenswordtéénstaalalsvoorbeelddoorgenomen
waarbijperonderdeelvandestaaleenuitlegmetbeeldentekstwordtgegeven.Tenslottewordtnog
watverteldoverdereferentiesdiesomsopdestalenvoorkomen.

3.2.

Indeling naarvijfhoofdgroepen

Detwintigstalenzijn,evenals inhetonderzoeksrapport, ingedeeldineenvijftalhoofdgroepen.

Debinnentuin,detuinisgeheelomslo
tendoorbebouwingwaardoorersprake
isvaneenbinnenplaats.
Deplantsoentuin,detuinligtdeels,of
zelfsgeheellosvandebebouwing.
Dezijtuin,bewonersvan rijtjeshuizen
hebbenhun"rijtjestuinen"verenigdtot
ééngrotetuin.
Deparktuin,debebouwing ligtmin-of
meerverspreidineengrotetuin.
Delandgoedtuin,debebouwingstaat
hierineencentraalpuntindetuin,het
kanomeenenkelgebouwofomeen
woningcomplexgaan.

Eenmeergedetaileerdeomschrijvingvandehoofdgroepenstaatinhetonderzoeksrapport.
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3.3.

Indeling van eenstaal

Perhoofdgroepwordenviermodellengegevendieelkekeereenandere inrichtinglatenzienvaneen
standaardsituatie.Opelkestaalwordtéénmodelweergegeven.Volgenseenvastschemawordtopde
staalhetmodelineenaantalstappenuitgelegd.
Eerstwordteenoverzichtelijk 3-Dbeeldinvogelvluchtperspectief vandetuingegeven.De
basisvanditbeeldiseenperhoofdgroeptelkensidentieke uitgangssituatiedienaareenper
modelverschillendconceptisingericht.Aandehandvaneenkort,inleidendstukjetekst
wordtverteldwatdebasisgedachteachterhetmodelisenvoorwiehetmodelhetmeest
geschiktis.

Elkmodelisingericht naareenbepaaldconcept. Dezewordtontleedineenaantalbijdat
modelhorende,meeruniverseleontwerpprincipes. Dezeontwerpprincipeswordenverduideli
jktaandehandvantekst,foto's,schematischetekeningenetcetera.

Naastideeënvoordeinrichtingvandetuinwordtookeenadviesgegevenoverdetoepassing
vanhetmodel.Hetgaatdanbijvoorbeeldomdemeestgeschikteorganisatievorm,de
doelgroepetcetera.Ditadvieswordtgegevenaandehandvaneen,bijallemodellen
dentieke,matrix.

3.4.

Overdereferenties

Demodellenzijnsomsgebaseerdopbestaandecollectievetuinenendeontwerpprincipeszijnzelfs
vaakovergenomenuitdezetuinen.Hierom issomseenreferentie naareenbestaandecollectievetuin
inhetvoorbeeldenboek geplaatst. Dezereferentieswordengegevenaandehandvannummersdie
overeenkomenmetdenummersinhetonderzoeksrapporteninhetstalenboek
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STALENINDEX
Binnetuin
* ecologische tuin
* gezelligheidstuin
* kijktuin
* kindertuin
Zijtuin
* ateliertuin
* ga-je-gang tuin
* kom-tot-je-zelf tuin
* statustuin
Plantsoentuin
* clubtuin
* exploitatietuin
*jongerentuin
zelfvoorzienende tuin
Parktuin
* dorpstuin
* ecologische tuin
* kijktuin
* speeltuin
Landgoedtuin
* ecologische tuin
*communetuin
* buitenleeftuin
* statustuin

ecologische tuin

Samen natuur inde stad creëren,zonder veel ruimte ofaansluiting op bijvoorbeeld
een bos.Het lijkt,zeker voor een binnentuin een lastig verhaal.Toch zijn hier zeker
wel mogelijkheden voor te bedenken.Men moet er dan op letten dat er geen al
te ruige natuur ontstaat (intensief bekeken groen) en dat men inspeelt op dieren
die detuin zelfs in destad kunnen bereiken zoals vogels. Detuin is ingericht
met, ecologisch gezien,diverse aantrekkelijke elementen en beplantingen en heeft
bovendien eenaantrekkelijke vormgeving.
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Locatie

Voorbee/dpro/ëct:MofderToekomst,Amersfoort,z/eworbeetdenboekn/

/n de tuinIsgetracht zoveel
mogefi/k ve/schff/ende
gradiënten eenp/aats te
geven zonder dat erte grove
bep/antingen of elementen
ontstaan.

Voorbee/dpro/ëct:Watertuin,
Arnhem, zie voorbeeldenboek
nr 14.

Bris b/Jvoorbeeidgebruik
gemaakt vaneen kruidenmengsei,grenzend aan een
meidoomhaag.

Depaadjes bestaan uiteen
ha/verhanf/ng omzo m/n
moge/ijk ham/ëresin de tuin
te creëren

Benpoe/op een zonnige
piek is eenhe/e waardevolle
toevoeging voor diverse
insecten.

Om v/indersen vogels aan
te trekken komen in de tu/n
diverse d/acht- en/of
nectarptanten voor,zoa/s
b/j'voorbee/dBuddieja.

Om verstoring en ongewenste
hemest/ngvande tuin te
voorkomen is de tuin
verbodentemein voorbonden.

landelijk

stadsrand

dorp

Eigendom woning
Bevolkingsgroep
Financiering

TB

PM

OM

OP
declaratie
regeling

contribuas

op
iiahef

ed

Beheer

regulle

woners

eigen beheer

volmacht organisatie
collectief en privé

Mate collectiviteit
Openbaarheid

subsidie

'igers

Organisatie
Overlegstructuur

opbrengst
uit tuin

ötzllll~<jptnludcll

gezelligheids tuin

Bijdit model gaat het om samenzijn en vriendschap. Detuin is intiem, informeel
en kleurrijk ingericht.Ze biedt plaats aan'de bewoners om samen te komen bij
bijvoorbeeld een kampvuur of onder een permanente parasol.Deze tuin is geschikt
voor bewoners die onderling een sterke vriendschappelijke band hebben.
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veorbeetdpro/'ect:HofderToekomst,Amerste
ùeetdenùoekn/

Mi

i

H^l

©

Defa/temurenvandewoningenrondedetu/'nz/j'nbedekt
metMmp/anten.

Detu/'nheefteenfntbrmete,
intiemevormgeving.

Detu/'nfieeffgezetfigevoorzieningena/seenvuurp/aatsen
eenoverkapping.

K/eumi/keùordersmetùtoemengevendetuineenwarme
uitstrating.

Locatie

stadscentrum

stadsrand

Eigendom woning

KOOP

-Bevolkingsgroep

MB

KP

Financiering
Beheer

subsidie

eigen beheer
vnjwiiligers

Organisatie
Overlegstructuur

CG

Of.ibrengst

reguliere vergadering bewoners
mers

stichting

volmacht organisatie
collectief en privé

Mate collectiviteit
ni-openbaar

Openbaarheid

mliWli

m

gesloten

kijktuin

Niet altijd hoeft devraag naar een collectieve tuin voortte komen uit een sterke
betrokkenheid van bewoners onderling én metdetuin.Somswil men gewoon een
fraaie, groene aankleding ronddewoning meteen maandelijkse onderhoudsprijs.
De kijk binnentuin is niet ingericht als gebruikstuin, het gaat om de fraaie aankleding.
Eenformele vijver, beelden en palmen in kuipenzijn algemeen aantrekkelijke kijkelementenvoor veel mensen.
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Voorbeetdprq/ect:Sfinx,
Amsterdam, zie worbeefdenboeknr 6.

De bepianting moet fraai en
verzorgdogen, erkan gebruik
gemaakt worden van vaste
ptanten borders en kuipptanten.

Voorbee/dpro/ect:Corti/e,
Amste/veen, zievoonbee/denboeknr 4.

tn detuinkunnen dewat
exc/us/evere matena/en
wordengebruikt, zoa/sb/)'voorbeeta'natuursteen in de bestrating.

De tuinmoet vanuita/ie woningengoed zicbtbaarz/)'n,
daarommogen er geen
btokkerende wanden of at
tezware bepianfing gebruikt
worden.

Omde tuinnetjes te kunnen
bouden mogen er geen
'ondenkomen enook geen
kinderen spe/en.

De tuinbevat aanfrekketße
e/ementenomnaar tekrj'ken,
zoa/s eentbrmete vrj'veren
standbee/den.

Locatie
Eigendomwoning
Bevolkingsgroep

dorp

landelijk

stadscentrum

stadsrand

huurenkoop

koop

wÊÊmaamammmmm^^^^
TB

PM

MB

OP

KP

CG

~ "i

Financiering
Beheer
Organisatie

reguliere
contributie

declaratie
regeling

vastetuinman
geen

Overlegstructuur

informeel

Matecollectiviteit

collectief

Openbaarheid

eenmalige
inleg

openbaar

op
initiatief

uitbesteed
verenigingvaneigenaren
reguliere vergaderingbewoners

semi-openbaar

opbrengst
uit tuin

subsidie

eigen beheer
vrijwilligers

stichting
volmachtorganisatie

gesloten

kindertuin

Voor kinderen is de mogelijkheid om te kunnen spelen van groot belang.Toch zijn
sommige ouders huiverig om hunjongere kinderen vrij buitente laten spelen. Een
oplossing kan dan zijn om als ouders gezamenlijk een veilige, afsluitbare speelruimte
te creëren.De binnentuin leent zich hier door haar ligging tussen de bebouwing in
uitermate goed voor. Detuin kan ingericht worden met allerlei speeltoestellen, een
zandbak, et cetera.
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l/oonceefdp/o/ect:Jacoöustu/n.
Rotterdam, zie voonbeeidenboeknr 2.
M'etdegehe/e tuin is voorkinderen ingericht, maar iaat wet
goed zien watmogent/Jkis.

ras]

Doordat er goedz/cht/s op de
tu/ntsde tu/n vooraf geschikt
voorJongere kinderen. Kinderen die ouder dan 10z/Jn
gaan t/everop avontuur uit.

leeftijd
O tot 10

Spee/toeste/fenz/Jn onmisbaar
in deze tuin.Door gebruikte
maken vannatuurt/jke matenaten tshef voorhet oog ook
aangenaam.

Enke/e voorbee/den van te
gebruiken speeitoesteiten z/Jn.k/imrekkenen -netten, schommeis, w/pkfppen,enz.Door de
k/einschafigheid is er/hts/actie
mogeni/Jkmet de bebouw/ng.

Doordat het eenkteine tuin is
waar veel'contro/e p/aatsvfnd
kan er ookgebru/k gemaakt
worden vanspee/water

Doordat de teeft/Jdvande kinderen tussen de Oen iOJaar
fichtzat extrage/et moeten
worden op de vei/igheid Te
harde en scherpe matena/en
z/Jnuit den hoze.

'f ruimtet/jke opùouw
vande tuinis contro/e goed
mogenfi/k. B/Jmogenf/Jkeuitgangen moet'wel'extraopgefet worden.

Eenander punt metbe/nskk/ngtotde ve///ghe/d/'sde
ondergrond. De voorkeur gaat
u/rnaar eenzachte ondergrond. Men kan denken aan
zand of rubber

Locatie
Eigendom woning
Bevolkingsgroep
Financiering

landelijk

stadscentrum

stadsrand

huur enkoop
TB
reguliere
contributie

koop
PM
declaratie
regeling

op
initiatief

opbrengst
uit tuin

eigen beheer

Beheer
vereniging van eigenaren

Organisatie
Overlegstructuur
Mate collectiviteit

subsidie

reguliere vergadering bewoners

vrijwilligers

stichting

volmacht organisatie
collectief en privé

collectief

gesloten

Openbaarheid

binnentuin

ateliertuin

Een collectieve zijtuin kan door de bewoners gebruikt worden om samen een hobby
inte bedrijven.Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden te bedenken.Indit model is
als voorbeeld een kunsttuin uitgewerkt. Ineen langgerekte serre kunnen de kunstzinnige bewoners samen kunst maken om deze vervolgens in desemi-openbare
achtertuin te exposeren op daarvoor ingerichte plateaus. Indit geval dient de tuin
niet alleen voor de bewoners maar ook voor nieuwsgierige kunstbewonderaars van
buitenaf.
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Langsdep/ateauszijnheesters
gep/an/omeencou//ssewerk/ng
tecreërena/s aank/ed/ngvande
expos///e.

Opaan/a/verschZ/ZendepZa/eaus/nde/u/nkunnenkuns/werfcengep/aats/worden.

De/u/n/'ssem/-opent>aarena/s/uiïbaardoorm/dde/vaneen
poort.Wanneerde ewoners
/nhun/u/neenexpos///ëw///en
houdenkande/u/nvoor/ëdereen
/oeganke/Jkwordengemaak/.

Opaan/a/verschr/ZendepZa/eaus/nde/u/nkunnenkunsZwerkengep/aa/s/worden.

/nde/u/n//ggengeenpaden,
menkan/nhe/grasoveraf
/openendekuns/werkenvan
a//ekan/enbek/Jken.

Een/anggerek/e,
gemeenschappeZrJkeserre
doe/d/ensta/sa/e//erwaar
debewonerssamen, ofafgezonderdkunnenwerken.

Loca
Eigendomwoning
Bevolkingsgroep
Financiering

TB

MB

OM
declaratie

contributie

inleg

regeling

nan

op
initiatief

reguliere vergaderingbewoners

semi-openbaar

CG
subsidie

'er
vrijwilligers
vc

MBBMMBM

collectief
openbaar

KP
opbrengst
uit tuin

uitbesteed
vereniging vaneigenaren

Overlegstructuur
Openbaarheid

PM
eenmalige

Organisatie
Mate collectiviteit

koop

reguliere

Beheer

stadscentrum

stadsrand

landelijk
wmm i l
huur enkoop

stichting
•janisatie
collectief en privé
gesloten

ga-je-gang tuin

Dit model is bedoeld voor mensen die welgraag devoordelen van het bezitten
van een collectieve tuin willen maar daarbij niet huneigen inbrengwillen verliezen.
Het basisidee isdat er een centraal beheerde collectievetuin iswaarin een aantal
terrassen liggen die allemaal verbonden zijn door een centraal pad.Elk huishouden
heeft een eigen terras die het naar eigen goeddunken mag inrichten en onderhouden.Omdat deterrassen voor alle bewoners toegankelijk zijn is er per woning
ook voorzien ineen privé-terrasje met een korte, lage schutting.
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V/V'

E/kep/ek/ndetuinheeftz/Jn
e/genfunctie.

indetu/ntigtvooreikenvn/ng
opeenmt/ekeungeptaatseen
p/ateau, dezemagnaare/gen
ideedoordeeigenarenworden
ingerichtenbeheerd.

Eenpad verbindt'a//ep/ateaus
mete/kaar.

Omprivétekunnenzitten
enmensenteontvangenheeft
e/kewoningeenkteintenasje
meteentage, korteschutting
aanhethuis.

Buitendepfateausentenas/es
omisdegehetetuincot/ectief.

Locatie
Eigendomwoning

dorp

Beheer

koop
PM

contnbutie
vastetuinman

KP

CM

eenmalige
inleg

declaratie
regeling
uitbesteed

verenigingvaneigenaren

Organisatie
Overlegstructuur

informeel

Matecollectiviteit

collectief

Openbaarheid

stadscentrum

nuurenKoop

Bevolkingsgroep
Financiering

stadsrand

openbaar

reguliere vergaderingbewoners

CG

opbrengst
uittuin

subsidie

eigenbeheer
stichting
/o/machtorganisatie
collectiefen pnve

^
—
•
semi-openbaar

gesloten

kom-tot-jezelf tuin

Inalle rusttotjezelf komen iseen niet irrelevante wensvan veel mensen in onze
drukke maatschappij. Een gezamenlijke tuin kan hier met een gezamenlijk budget op
ingericht worden.Het model heeft een rustige, intieme vormgeving en is ingericht
met bijvoorbeeld hangmatten, eenjaccuzi en een sauna.
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29
voorbeefdpno/ect Sv'EA
parken, Schiedam, zie voorheetdenhoek nr f6. Ditpncyect
heeft eenZweeds concept, /n
dit concept zit vaakook een
sauna en een fftnessn/imte

De hangmat is een uitermate
goedmidde/om
totjeze/fte
komen.

Door eengewet vangeborgenheid te creéen voeftn
zich sne/feropzijngemaA
zat men ookheter tot rust
kunnen komen

Ookhetzwembad kan een
ontspannende functie vervuffen

De vormentaal'heeft'een
befangnjke rotishet creëen
vanrust. Ronde vormen
komen veefvnende/ijker over
dan hoekige vonnen en dus
meergeschikt voordeze tuin.

Mihi'maf/smei'seengoedeu/tgangspasitie voorde vormgeving vande tuin. Derust werk
overatin door.

6>°o
DD

DO O

Locatie
Eigendom woning

Bevolkingsgroep
Financiering

'ezeafbee/di'nggaat'het
niet om de vormentaaf, maar
om de composiffe. Symetn'
werk vaann/st/n de hand

landelijk
huurenkoop
TB

eenmalige
Inleg
'

OM

OP
declaratie
regeling

KP

MB
op
initiatief

opbrengst
uit tuin

uitbesteed

eigen beheer
vrijwilligers

Organisatie
Overlegstructuur
Openbaarheid

koop
PM

reguliere
contributie

Beheer

Mate collectiviteit

stadscentrum

stadsrand

dorp

stichting
Kht organisatie

collectief
openbaar

collectief en privé
gesloten

statustuin

Een rij achtertuintjes omvormen tot één grote,gezamenlijke tuin waarje mee kunt
pronken.Wanneer status de motivatie is voor detuin moet dezezo ingericht worden
dat dit nogeens extra versterkt wordt. Hierbij kan bijde inrichting gedacht worden
aan lange zichtlijnen, visueel manipulerende trucjes om de tuin nog groter te laten
lijken en chique elementen om teshowen.
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PVeereentn/c om de tu/ngmter
te/aten///ken. O/agona/e///nen

•ff/e,

Ams/e/veen z/e
vootâee/denboek

Doorgebn//k te maken van
exc/us/ewemateria/en kn/gtde
tu/nmeer status.

Cou//esewerk/ng/s een goed
m/dde/om een m/mtegroter te
'ken.

f
?t//jen
zo Zangmogenkj'k
temaken f/jkt de
'u/nnog gn

//et aanbrengen vanhoogteversc/i///en zf/nook een goed
m/dde/om ru/mte te creëeren.

:w/nhetgroen geven de tuin
een meerwaarde.

//e//aatste m/dde/om net
ge/iee/groter te/atewn//jkeni's
netgeùru/k vansp/ege/s.

Locatie
Eigendomwoning
Bevolkingsgroep
Financiering
Beheer
Organisatie
Overlegstructuur
Matecollectiviteit
Openbaarheid

reguliere
eigen beheer

1

vereniging van eigenaren
Informeel

' rBfffmCm> f/ff bewoners

vrijwilligers

stichting
volmacht organisatie
collectief en privé

open

openbaar

gesloten

clubtuin

Een gezamenlijke hobby bedrijven ineen speciaal daarvoor ingerichte tuin, hiervoor
zijn veel mogelijkheden te bedenken zoals bijvoorbeeld een surfstrandje, een ... of
de hier uitgewerktejeu de boules tuin. Indezejeu de boulestuin kunnen mensen
in hun vrijetijd ineen Frans aangeklede tuin hun spelletje spelen. Een afsluitbaar
hek voorkomt problemen als hondenpoep maar houdt hetspel wel zichtbaar voor
toeschouwers.
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•eena/s/u/tban?bu/tenkast
^z/g waarhet nodige
gereedschap kanuure/enopgeborg.

Tussenhetspe/endoorkan er
opbankjes wordenu/tgerust.

Detu/nheeffzandbanen om
optejeu de bou/en

tims/btendoor
eenhek.D/tvoorkomt
prob/emen methondenpoep of
maarhethoudthet spe/we/
z/chtbaar voorn/euwsg/enge
passanten.

'kp/atanenen een
erhard/ngwordteen ter-

Locatie
Eigendom woning
Bevolkingsgroep
Financiering
Beheer
Organisatie
erlegstructuur
Mate collectiviteit
Openbaarheid

piantsoentvin

exploitatietuin

Als groep bewoners is het mogelijk omvanuit een idealistische gedachte of het
eigen belang een plantsoentuin inte richtenmet eenspecifieke voorziening.Dit
kanalleenvoor de bewoners zelf bedoeld zijn, maar het kanook een voorziening
vooreen helewijk zijn.Inditgeval is het zelfs mogelijk om entreevoor detuin
te heffen.Voorbeelden vanvoorzieningen zijneenspeeltuin, eenzwembad ofeen
midgetgolfbaan.Opdeze staal iseen kinderboerderij uitgewerkt.
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De inrichtingvande tuinis
into/meet

Depaden indetuin moeten
ve/ha/<

afgestotenc/oor
neen rings/ooten
dedieren
=om niet

-

-5'

Opdekinderùoender/j'kunnen
i/erschi/tendedieren gehouden
wondenzoatsbok/es.kippen,
konijnenetcetera. Betangnjkis
datde dierengoed metkinderenomkunnengaan.
indetuin
aam:.

''e/d

?gangsgeid

scentrvm

Locatie
gendomwoning

huure
OM

Bevolkingsgroep
Financiering

regt,
contributie

;idie
inleg

regt

Beheer
Organisatie
Dverlegstructuur
late collectiviteit
Openbaarheid

gesloten

jongerentuin

Voorjongeren van bovendetwaalfjaar iser buitenmaarweinig plaats met als
gevolg datzeopstraat hangenende naam hangjongeren opgespeld krijgen.Als
ouders kunje daar samen iets aandoen dooreencollectieve tuin alsjongerenplek
inte richten.Detuin isrobuust enonderhoudsarm.Voordejongeren zijn er sport
enzitvoorzieningen, hierbijkangedacht worden aaneen basketbalveldje, skateelementen eneen zitmuur.
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"•j^-J^ir ?

Detuinheefteenmuttifunctionee/sportve/d.

ite

Detu/nneeffeenonderhoudsarme inrichting.

Li
Naast bankjes is er ookz/tmuur.

i/e nj/mte o/edtru/mte aan
activiteiten as/scaten enBMX-

JL
Jongeren hehhenzeif inspraak
op deinrichting vandetuin.

Tjgoedhesta

Locatie

landt

Eigendom woning
Bevolkingsgroep
Financiering
Beheer
Organisatie
Overlegstructuur
Mate collectiviteit
Openbaarheid

stat:

>•!!•
TB
opbrengst
uittuin

subsidie

zelfvoorzienende tuin

Samen metvrienden een moestuin runnen ergens aande rand vaneen woonwijk.
Het belangrijkste verschilmet de bekende volkstuincomplexen is hetfeit dat hier
geen sprake isvan een"hokjescultuur". Erwordt hobbymatig aan gezamenlijke
productengewerkt voor eigenconsumptie ofverkoop aande poort.Dezetuin is
interessant voor bijvoorbeeld mensen diemet pensioenzijnen hunoude daggraag
met een hobbywillenvullen.
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De tuinis vooratArnctioneei
vormgegeven,hetgaat n/et om
eensierfunctie wanter/s b/jd/t
type.
eensprake van
en.

fe

De e/genarenkunnen bun
gezamenti/kgereedschap
opbergen in eenbu/tenkast.

•per/cht met een
waarb/yvoorbeetd

tndemoestuin kunnen at/er/ei
groenten gekweekt worden.

•inkunnen k/ppen of

Locatie
Eigendom woning
Bevolkingsgroep
Financiering

OM
ist
regeling

Beheer
Organisatie

verenigingvaneigenaren

Overlegstructuur

volmachtorgai

Mate collectiviteit

collectiefer

Openbaarheid

dorpstuin

Ineenmaatschappij dieverstedelijkt ensteeds onpersoonlijker wordt krijgen mensen
deangst hun persoonlijkheid inde massateverliezen.Sommige mensen willen
terugnaarvroeger, naar hetdorpwaar iedereenelkaar kent.Deze parktuin is
ingericht alseen hoeve,dewoningen vormen rondeencentraal pleintje samen
een intieme nederzetting ineen grotetuin. Hierwordt opeen"retro-achtige"manier
teruggegrepen op hetvroegere dorp.
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m

Voorbee/dprojecf:ßruntenborje, erfrecht, zrëvoorbee-

Door/iet gevoefvan intimitiet
te vergrotenmoeten huizen op
éénpuntgeoriënteerdzrjn.

urvande bebouwingis ergbetangri/kom een
doms karakterte creëen

t-feefbetangnjikbrrhef creeen
vanhet dorpskarakteris de
verhoudingtussen de hoogte
vandebebouwingen de
breedte vandestraat.
Kieinschatigheidbenadrukken.

&t

-wturntfe wordtwe,
betkarakterbenadrukt.

obepfantenste
kteinscba/ighe/ï

Om betgevoet tegeven echtin
een dorptezrynkanopde centrafep/ek een prieetgep/aats
worden. Maarookeen fontrin
ofeen ornementkanderotvan
ontmoetingspunt hebben.
Ookde verfichtingkan meewerkenom het'karakterteversterken. Zachte fintenkunnen
een meer intiemergevoei uitstrafen.

Locatie
Eigendomwoning

huurenkoop

Bevolkingsgroep
opbrengst

Financiering

stief

Beheer
Organisatie
Overlegstructuur
Matecollectiviteit
Openbaarheid

parktuin

ecologische tuin

Bijdit modelgaat hetom natuurbeleving enecologische kwaliteiten.Dewoningen
liggen verspreid ineenecologisch ingericht en beheerd park.Het park heeft haar
ecologischewaarde door hetvoorkomen vanveleovergangen van nat naar droog en
vanopen hooiland viastruweel naar gesloten bosschage.Dezetuin is geschikt voor
mensen diede natuur het liefst zodicht mogelijk bij huiswillenhalen.
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Voortee/dpm/ect.•Berkenbom
Zu/d/aren.z/evoorhee/den

Natuurfi/ke verhardingen.
Bi/vooibee/d graspaden. snip
per- enknuppe/paden.

<sendewoningen toopt
de eco/og/schetu/ndoor voor
/urbe/ev/ng

:ituurbe/ev/ngte
9ffde tu/nrondom een
iddoormiddel van
ktmen n/et
7/nded/rec/e

/n detu/nisgebnj/k gemaa/d
vaninheemsp/antmaterraa/

Ervsgedacht'zovee/
moge/i/kgradiënten te
creëren; vanlaag naar
hoog, vannat naar dmcg
en vanhoo//andv/a struwee/naar bosschage.

Locatie
Eigendom woning
CG

Bevolkingsgroep
Financiering
Beheer

declaratie
regeling
uitbe:

Organisatie
Overlegstructuur
Mate collectiviteit
Openbaarheid

park tu/n

op
initiât!

kijktuin

Wonen ineenfraaigroen park,geschikt vooreenkleinewandeling maar vooral
bedoeldalskijkgroen.Dit iseenwensvanbijvoorbeeld veelbejaarden.Het park is
ingerichtvooreen sterke belevingvan hetgroen.Dewoningen staan midden inhet
groenenzijn deels zelfaangekleed meteengroenewand.
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Voorbeetdprq/ect.•EtarkEikenc/ae/. Wassenaar,zie voorbeeidenboeknr 15.

Omdemooisteplekjes vande
tuintezien iiggenerverharde
paden.

Detuintooptdoortotaan het
'owordtereenverbindreéerd.Hetnu/s wordt
iteetvandetu/n.

Ombetk/jken te versterken
kunnen fiaaie ornamenten
oeptaatstworden.

' onderdeet
'gemaakt door
7wandte taten
mp/anten.

s

Erisin detuin gebruik
gemaakt vansier/i/kkijkgroen
zoals vastep/antenborders en
sierheesters.

>vanatte

Detuinmaakt eennette, verzorgde ina

"mai'ge

opbrengst
uittuin

nfM

Locatie
Eigendom woning
Bevolkingsgroep
Financiering

inleg

Beheer
Organisatie
Overlegstructuur
Mate collectiviteit
Openbaarheid

^rktu/n

suosiaie

speeltuin

Bijdit model staat het kindtottwaalfjaar oud centraal.Erisvoor kinderen van alles
te doen.Degedachte achter het model isdatoudersvanmeerdere huishoudens
samen meerspeelruimte hebben voorde kinderenenbovendien dekinderen inde
gaten kunnen houden.Het isbij dit model bovendien heelgoed mogelijk om naast
eengezamenlijke tuinook een privé-tuintebezitten.
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Voorbee/dpm/ect:Spec
Arnbem. zie voorfieeidenboek

ti/kt voorki

•
mde
n.Deouderen kindere
p avontuur uit

Jonge kindenenis een

tioogteverscbittenzi/nuitermategescn/kt om betspeetenavontuuigebattete verflogen.

Feitek/eurenprikketen defantasie. Uborat'voorfingekindereni'sdit ergieuk.

Voorde watoudere kinderen
is ereenspee/bos, waar
boombuttengemaakt kunnen
worden.

Aiatuurfij'kkunnen hiera/ier/ei
speeifoesteffengeptaatst
woorden.Het voordeel'vande
parktuin is datergrotere toestetiengebruikt kunnenworden.

Locatie

'srand

stadscentrum

Eigendom woning
Bevolkingsgroep
Financiering
Beheer

behee:

Organisatie
Overlegstructuur

reguliere vergaderingbewoners

Mate collectiviteit
Openbaarheid

parktuin

volmachtorganisatie

ecologische tuin

Wonenop een landgoed is eenwens vanveel mensen en ineenvormwaarbij meerdere huishoudens de centralewoningdelen ook redelijk betaalbaar. Landgoederen
bieden door hun ligging enformaat vaak veelkans om natuur te ontwikkelen.Bij
hetmodel isgekozen voor eengebiedseigen inrichtingenaansluiting van natuur op
deomgeving.Zeker bijde bestaande landgoederen kan men bovendien denken aan
klassiek natuurbeheer zoals bloemrijke akkers engrienden,ruimtelijk refererend aan
de landbouw dievroeger ook op landgoederen plaatsvond.
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Wanneerde tu/nergroot
genoeg voortskanmen er
ookgrazersm/aten/open.
O/tmet betrekk/ngtot extens/ef
beheer.

<ct:Ü£

'oorbeekfen

/ndetu/nzijn versch///ende
vomien vank/ass/eknatuurbeheermoge///kzoa/sgrienden,
b/oemri/'keakkers ofhe/de.

'tum

A/atuuri/jkkanhet /andgoed
ookgebru/kfwordenvoorrecreatie.

doodhoutte /atenliggen
een
oor

/ndetu/nkomtwatervoor
/nde vormvanbeek/es of
poe/en, at'naarge/ang wat
moge///k/s.

ie/iyk
luri-

getrat
d/vers/te/ti
eng/
creëren.

Locatie

dorp

Eigendomwoning
Bevolkingsgroep
Financiering
Beheer
Organisatie
Overlegstructuur
itecollectiv
Openba;i'

tendgoedtuin

communetuin

Sommige mensen kiezen ervoor om ineenbesloten,minofmeer geïsoleerde
gemeenschap te leven.Ditvanuit eengeloofsovertuiging ofeenandere idealistisch
motief.Voorditsoort gemeenschappen iseen landgoed eenaantrekkelijkewoonplek.Het model is ingericht alseengesloten voorzienend systeem.Energie wordt
gewonnen uitgekweekte biomassa enwindmolens, voedselwordt verkregen door
het kweken van groenten en het houden vanvee enom op het landgoed te kunnen
werken isook eenwerkplaats aanwezig.
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\/borbee/dprq/ect:DeReffer,
Ni/megen,zie voorbeeldenboeknr.19

Akkers.

Voorbee/dprvject:Stoutenie voorbeeldenboeknr.

Ominefecfricrterttevoorz/en
kangebruikgemaakt worden
vanmhdeneigie, biomassa en
zonenenjre.

De waterzuiveringkanplaatsvinden dooreen hetofytenfitter
fgrrjswater).

•j//ener
getee/d

Het voordeel'van het/andgoed
isdat'erzowe/'groot- enkternveegehouden kanworden.

D

a
Eenboomgaard.

Locatie
Eigendomwoning
Bevolkingsgroep

huur •

TB

Financiering
Beheer
Organisatie
Overlegstructuur

volmachtorganisatie

Matecollectiviteit
Openbaarheid

semi-ope

/andgoedtu/n

buitenleeftuin

Voor mensendie eendruk leven inde stad leidengeeft dit landgoed de mogelijkheid
om in hetweekend lekker afte blazen.Als op eencampingzijnzoveel mogelijk
(recreatieve) functies inde buitenruimte geplaatst om het buitenlevente bevorderen.
Hierbij kanmendenken aanzwemmen ensporten, maar ook aan buiten koken en
eten.Eenappartement inhet centrale wooncomplex kan beschouwd worden als een
tweedewoning en heeft alleen een recreatievefunctie.
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Refter,
' vooibee/den-

vecft/nde
a/ekom te zwemmer?terwt/ferin de winter op
kan norden geschaatst

npingeninc/ebuiten-

Aroderenis
eenspee/ptaatsjeaanwezig

•ofbi/voor-

• ippingtangsde
.mhet wooncomptexof
een verandatrekt debewonersnaarbuitentoe.

Locatie
Eigendom woning
Bevolkingsgroep
Financiering
Beheer
Organisatie
egstructuur

ere vergadert

Mate collectiviteit
b irl • •

/andgoedtu/n

statustuin

Wonenop eengroots enchique landgoed,een droomvanveelmensen maar in
principe alleen betaalbaar voor derijken.Door de kosten meteen groep bewoners te
delen wordt het echter ook haalbaar voor mensen meteen meer modaal inkomen.
Detuin iszo ingericht dat vooral het imponerende karakter van het landgoed naar
voren komt.Op bestaande,oudere landgoederen isditvaak al hetgeval,voor nieuwe
landgoederen kunnen degegevenontwerpprincipes gebruiktworden.
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'knAiiii
|

Metaf/eende tuinmaarook
het/andhuis zorgt voorstatus.
Eeniandhuisais o
hetstatus gevoe/.

:>etleen imponerende
drukte maken.

/ndetu/nkunnen exotische
p/antengebruiktwordenvoor
hunsierwaardeenexc/usiv/te/t. Hieri?/jvaitte denken aan
een hi/zondereöomenco/tectie
ofeenoranjerie.
Een verzorgdes/ieke
inrichting.

grote/

Deroutingindetuiniszodanig
gepiaatst datdeaandachtvan
wandefaarsconstantop de
centra/ewoningisgericht.

won;
zoaisgmte
grote,opei

Locatie
Eigendomwoning
Bevolkingsgroep
Financiering

inleg

regeling

Beheer
Organisatie
Overlegstructuur

regui«

Mate collectiviteit
Openbaarheid

/andgoeeftuin

