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BUURTTUIN ZORGT VOOR SOCIALE SAMENHANG
maar mondjesmaat te mengen, al
zag ze dat mensen hiervoor wel hun
best deden. ‘Beide groepen zijn hier
mee bezig, maar je moet er geen
wonderen van verwachten.’ RR

• Gemeenschappelijke
moestuinen zorgen voor meer
contact.
• Gemeentes zien ook allerlei
andere voordelen aan
buurtgroen.

Gemeenschappelijke moestuinen
vergroten de sociale cohesie in steden. Zelfs wanneer het verbouwen
van groente en fruit de drijfveer is,
doen tuiniers toch contacten op en
helpen elkaar. Dit concludeert promovendus Esther Veen in haar
proefschrift dat ze 15 juni verdedigde. Zij ondervroeg gebruikers van
zeven uiteenlopende gemeenschappelijke tuinen door heel Nederland.
De positieve effecten van buurttuinen worden al heel lang aangenomen, zegt Veen, maar zijn in Nederland nauwelijks onderzocht.
Desondanks stimuleren veel gemeentes de aanleg van dergelijke
tuinen. Utrecht voert vaak groene
ideeën uit die zijn bedacht door
groepjes buurtbewoners. Barbara

‘GESPREKKEN
OVER HET HEK’
Goke Pieters – oud-student International Land and Water Management

Rijpkema, projectleider bij de gemeente Utrecht: ‘Dat kunnen buurtmoestuinen zijn, maar ook geveltuintjes of bloembakken.’
Rijpkema ziet meer voordelen
van buurttuinen. ‘Het sociale aspect
is belangrijk. Mensen komen hun
huis uit en het creëert samenhang.’
Tuinen zorgen ook voor verkoeling
en maken wijken aantrekkelijker
zodat mensen er langer blijven wonen. Aangezien Utrecht alleen idee-

en uitvoert waar de bewoners achterstaan, blijven de tuinen ook
mooier, zegt Rijpkema. Sociale controle voorkomt vernielingen en bewoners doen zelf het onderhoud.
Er zijn wel grenzen aan wat je
kan bereiken met een tuin, waarschuwt Veen. De groep tuiniers
heeft een relatief gelijke maatschappelijke status en achtergrond. In
één tuin ontdekte Veen twee heel
verschillende groepen. Deze bleken

FOODBATTLE ZORGT VOOR 40 PROCENT
MINDER VOEDSELVERSPILLING
• Vooral studenten wisten hun
voedselverspilling terug te
dringen.
• Aangeleerd zuinig gedrag lijkt
te blijven na de foodbattle.

Wageningers, onder wie veel studenten en medewerkers van Wageningen UR, verspilden 40 procent
minder voedsel tijdens de foodbattle. Deze wedstrijd stimuleerde in
maart 350 burgers uit 137 huishoudens 3 weken lang hun verspilling
bij te houden en te verminderen.
Deelnemende studenten verspilden gemiddeld zelfs 62 procent
minder, zegt Hilke Bos-Brouwers,
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sed Research. Voor de wedstrijd zou
dat neerkomen op 14 kilo per jaar,
tijdens de battle was dat nog maar
5,5 kilo. Hiermee staken ze boven
de burgers – 37 procent minder – en
medewerkers – 29 procent – uit.
Het onderstreept dat voedselverspilling met eenvoudige tips ﬂink
kan worden teruggedrongen. Deelnemers werd bijvoorbeeld aangeraden een boodschappenlijstje te maken, voorraden te monitoren en
minder acht te slaan op de tenminste-houdbaar-tot- oftewel THT-datum.
De eerste tussenstand was even
schrikken voor Canan Ziylan, promovendus bij Food & Biobased Research. Ze bleek omgerekend 43 kilo voedsel per jaar te verspillen.

‘Heel erg’, zegt ze, ‘vooral omdat je
denkt dat het meevalt.’ In haar vuilnisbak belandden met name oud
brood en melk die over de datum
ging. Met scherper inkopen en het
omtoveren van oud brood in tosti’s
bracht ze het terug tot 13 kilo. Nu
haalt ze die score niet meer, vermoedt Ziylan, maar ze merkt dat het
bespaargedrag beklijft.
Ook Bos-Brouwers heeft hiervoor
de eerste aanwijzingen. Een enquête laat zien dat deelnemers zich een
jaar later nog steeds aan de tips te
houden. Ze bleken wel gevoeliger
voor aanbiedingen die hen verleiden meer dan gepland te kopen.
Het onderzoek bekeek echter niet of
zij nog steeds minder verspilden.
Wageningen stak sowieso goed

‘Ik heb een ﬂinke tuin, zo’n 250
vierkante meter, aan de rand van
Nijmegen. Deels met vaste planten,
zoals frambozen en aardbeien. De
andere helft is wisselteelt met sla,
tomaten en pompoenen.
‘Ik kom hier voor het tuinieren,
maar ook voor de gezelligheid.
Iedereen groet elkaar en er zijn vijf
mensen die ik echt ken. Over het
hekje praten we met elkaar, geven
tips en wisselen plantjes uit. Het is
leuk dat de mensen hier heel divers
zijn, Surinamers, Marokkanen. Mijn
overbuurman maakt muntthee voor
me en vertelt over zijn vakantie
naar Marokko. Zonder mijn tuin zou
ik hen niet zo snel zijn tegengekomen.’
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Hier zijn
ij verschilhil
lende verklaringen voor, zegt Bos
Brouwers. Zo trekt foodbattle geen
doorsnede van de bevolking, maar
burgers die bewust minder willen
verspillen. In het geval van Wageningen UR waren dit ook veelal
hoogopgeleiden. Al vermoedt BosBrouwers dat dat laatste niet
uitmaakt.‘We hebben ook foodbattles uitgevoerd onder compleet andere groepen en daar zien we dezelfde effecten.’ RR

