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WAAR KUN JE TUINIEREN ALS JE GEEN
VOLKSTUIN KUNT VINDEN?
Uitdaging
In veel Europese steden zijn volkstuinen moeilijk te vinden en de wachtlijsten zijn lang. Toch hebben
gemeentebesturen de neiging eerder te voldoen aan de vraag naar huizenbouw dan aan het creëren van
nieuwe volkstuinen.
Uitdaging 1: Waar vind je alternatieve plekken voor een gemeenschappelijke tuin als grond schaars is?
• Is het mogelijk om planten te telen op ongebruikelijke plekken?
• Kun je containers gebruiken voor teelt op verharde open ruimten?
• Zijn er andere opties?
Uitdaging 2: Stel dat er geschikte plekken zijn, hoe kan dan toestemming verkregen worden voor
gebruik ervan?
Deze factsheet richt zich vooral op groepen die een gemeenschappelijke tuin willen beginnen, maar geen
geschikte grond kunnen vinden voor met name voedselgewassen.
Deze factsheet is echter ook bestemd voor beleidsmakers en politici, om hen te helpen bij het mogelijk
maken en faciliteren van tuinen op ongebruikelijke plekken.

Foto 1 – Gemeenschappelijke daktuin, Londen, VK. Foto: Silvio Caputo
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Foto 2 - Skip Garden, Londen, VK. Foto: Silvio Caputo

Foto 3 - Skip Garden, kas, Londen, VK. Foto:
Silvio Caputo

Advies voor tuinders

Meer Lezen

Alternatieven voor traditionele
volkstuinen

op onderhoud en de kwaliteit van de
omringende omgeving vergroten.

Handige links

Meestal werken hobbytuinders in
volkstuinen op grond die officieel is
toegekend. Maar er zijn bruikbare
alternatieve locaties mogelijk. Deze
omvatten:

Verticale oppervlakten: elk
verticaal oppervlak is bruikbaar. Voor
verticaal tuinieren zijn systemen
in de handel. Zelf maken kan ook.
Zie http://detweakfabriek.nl/diyverticale-tuinen/ of de blog van Mark
Risdill Smith http://www. verticalveg.
org. uk/my-growing-diary/).

www.thegreenroofcentre.co.uk/

Verharde terreinen: lege velden
of pleinen kunnen tuinen worden.
Elke plastic box of houten kist
kan worden gevuld met compost.
Verhoogde plantenbedden kunnen
worden gemonteerd met (gerecycled)
hout en gronddoek. Ook kant-enklare containers of daartoe geschikt
gemaakte containers (bv. bootjes)
kunnen worden gebruikt. Deze
containers hebben als voordeel
dat ze ter plaatse kunnen worden
gemonteerd of gemaakt, en overal
naar toe kunnen worden verplaatst.
Zo maak je in potentie elke plek
geschikt om te tuinieren.
Daken: in elke stad zijn platte
daken beschikbaar. Daarvoor zijn wel
aandachtspunten. De draagkracht
van het dak moet geschikt zijn om
te tuinieren, want grond is zwaar.
Toegang moet worden verleend, en
het geheel moet verantwoord zijn
qua veiligheid en gezondheid. Dan
kunnen daken ideale tuinen worden.
Schoolen ziekenhuistuinen: je
kunt instellingen voorstellen hun
grond te gebruiken voor educatieve
en therapeutische doelen. Door deze
samenwerking kunnen ze besparen

Hindernissen
In beginsel kun je op elke plek waar
zon komt tuinieren. Er zijn echter
tal van hindernissen te overwinnen,
zoals:
Vergunning: Je hebt toestemming
nodig om dergelijke plekken te
benutten. Daarvoor is communicatie
met planners en/of autoriteiten
nodig. Om toestemming te krijgen
zijn in een onderhandeling het
benoemen van wederzijdse voordelen
nuttig. Ten eerste zijn plekken vaak
verwaarloosd, en kost het geen
nieuwe investeringen door daar met
tuinieren meerwaarde te creëren. Ten
tweede zal het initiatief vrijwilligers
aantrekken die profiteren van
sociale activiteiten (bijv. ouderen
of vereenzaamden) wat in het
belang is van lokale autoriteiten.
Tenslotte kunnen eigendomskwesties
worden omzeild door een tijdelijk
contract. Door de belangen van
grondeigenaren te respecteren
is toestemming gemakkelijker te
bereiken.

Groene daken:

http://livingroofs.org/
www.greenroofguide.co.uk/
Daktuinen:
http://www.gardeningknowhow.
com/special/urban/creatingyour-own-rooftop-garden.htm
http://archives.rooftopgardens.
ca/files/howto_EN_FINAL_
lowres.pdf
http://archives.rooftopgardens.
ca/index.html%3Fq=en.html
Verhoogde plantenbedden:
http://carryongardening.org.
uk/files/documents/How%20
to%20build%20raised%20
beds%20final_Nov08.pdf
https://www.rhs.org.uk/advice/
profile?PID=428
Handgemaakte kassen:
http://www.motherearthnews.
com/diy/diy-greenhousezmaz09onzraw.aspx
http://garden.org/howtovideos/
index.php?page=video004_007
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Foto 4 - Prinzessinnengarten, Berlin, Duitsland. Foto: Silvio Caputo

Foto 5 - Verticale tuin, Londen, VK. Bron: http://
www.verticalveg.org.uk/my-growing-diary/

Voor tuinders

Voor beleidsmakers

Meer Lezen

Tijdelijkheid: Hoewel een tijdelijke
regeling het mogelijk maakt grond
te gebruiken, houdt dit ook in dat
het tuinproject na enkele jaren zou
kunnen stoppen.

Voor tijdelijk gebruik moeten
mogelijkheden worden gecreëerd.
Dit is al gedaan in enkele Europese
steden zoals in Bremen, Duitsland,
met een aanzienlijke meerwaarde en
opleving van verwaarloosde gebieden.

Handige links

In Bremen maakten autoriteiten door
samenwerking met grondeigenaren
het tijdelijk gebruik van
verwaarloosde terreinen in de stad
mogelijk.

http://www.livingwallart.com/

Lokale overheden moeten voordelen
van tijdelijk of permanent gebruik van
openbare plekken goed afwegen.

how-to-assemble-a-homemade-

Bijvoorbeeld in een periode van
krimpende budgetten voor
vernieuwing en onderhoud van
openbare diensten is het onderhoud
door maatschappelijke groepen van
openbare ruimte voordelig, want
zonder overheidsinvesteringen.

id/DIY-Hydroponics/

Daarom is het noodzakelijk dat
tuinders en groepen die meedoen
aan het tijdelijke project sterke
banden creëren en een toekomstplan
maken. Dan kan de groep en het
project doorgaan op een andere
locatie, of in een andere vorm, na de
gebruikstermijn.
Met andere woorden: met langetermijn mogelijkheden is het proces
van uitvoering even belangrijk als het
project zelf.

www.zzz-bremen.de
Verticale teelt:
http://www.verticalveg.org.uk/
my-growing-diary/

category/do-it-yourself/
DIY Hydroponics:
http://www.diynetwork.com/
how-to/outdoors/gardening/
hydroponic-system
http://www.instructables.com/

Lokale overheden moeten
eenvoudiger regels opstellen voor bv.
daktuinen.
Beschikbaarheid van ongebruikte
plekken moet in kaart gebracht en
bekend gemaakt worden.

Foto 7 – gemeenschappelijke
tuin op vliegveld Tempelhof,
Berlijn, Duitsland. Foto: Silvio
Caputo

Foto 6 – Geïmproviseerde kas - Rooftop
Community Garden, London, VK. Foto: Silvio
Caputo

Foto 8 (links) - Verhoogde
bedden, Rooftop Community
Garden, Londen, VK. Foto:
Silvio Caputo
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COST (European Cooperation in Science and Technology) is een Europees
intergouvernementeel kader. Haar missie is om baanbrekende wetenschappelijke en
technologische ontwikkelingen te stimuleren, die tot nieuwe concepten en producten
leiden en daarmee bijdragen aan het versterken van Europa’s onderzoeks- en
innovatiecapaciteiten.
www.cost.eu

Het Europese Kaderprogramma Horizon 2020 ondersteunt COST

Verantwoording
Deze factsheet is gebaseerd op werk van COST Action TU1201 Urban Allotment Gardens in
European Cities, ondersteund door COST (European Cooperation in Science and Technology)

www.urbanallotments.eu

Word lid van urban gardens in Europe
https://www.facebook.com/groups/825421310826607/
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