6.4 Aan de slag met de hovenier
Meestal zal de woningcorporatie aanleg en beheer aan een hovenier uitbesteden. Wat mag
je van een hovenier verwachten en welke onderwerpen komen daarbij aan bod?

Aan de slag met de hovenier
Woningcorporaties laten de groene buitenruimte van wooncomplexen vrijwel altijd beheren
door een hovenier. Als je meer wilt met de tuin, is ook iets meer overleg met de hovenier
raadzaam. Om te komen van kijkgroen naar functioneel groen voor klimaatadaptatie,
biodiversiteit en gezondheid is het belangrijk dat je de hovenier de juiste vragen stelt.

Uitgangspunten voor inrichting en beheer van de buitenruimte
De hovenier is een vakman /vrouw die veel weet
over beplanting en het onderhoud daarvan.
Met de nieuwe opgaven krijgt een hovenier
een belangrijke rol in het uitwerken van
ambities naar een haalbare, betaalbare
en toekomstbestendige buitenruimte.
Dat begint voor de corporatie
met het formuleren van de juiste
uitgangspunten. Vertel het zo concreet
mogelijk en geef de prioritering aan in
huidige en toekomstige functies. ‘Een
klimaatbestendige tuin’ is niet concreet
genoeg; wel concreet is: ‘Om hittestress te
voorkomen willen wij voor onze bewoners
een aantal koele plekken in de tuin’. Geef
ook aan welke budgettaire ruimte er is, al dan
niet gekoppeld aan subsidies. Ook handig: een
hovenier die openstaat voor gesprekken met Gemeenschappelijke tuin, Vestia, Den Haag
bewoners over wat zij willen in de tuin.

Wat kunt u de hovenier vragen
Klimaatadaptatie:
• Koele zitplekken onder bomen
• Speelwater voor kinderen
• Voldoende waterberging voor een piekbui met een bepaalde intensiteit (zie ook
handvat 6.5)
• Keuze voor klimaatbestendige beplanting
Biodiversiteit
• Omvorming van gazon naar bloemrijk grasland voor meer bestuivende insecten
• Keuze voor beplanting met meerwaarde voor vogels, vlinders, bijen
• Ecologisch beheer van corporatiegroen, inclusief natuurvriendelijke bodembewerking,
snoeien en maaien
Gezondheid & welzijn
• Communiceer als corporatie en hovenier gezamenlijk met bewoners over de inrichting
van de tuin
• Zorg voor rust en ruimte, en ook voor ontmoetings- en speelplekken
• Zorg voor groen dat uitnodigend is voor bewoners om meer te bewegen

Meer informatie:
• Tips voor een gezonde, klimaatadaptieve en biodiverse tuin: https://delevendetuin.nl/
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