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Stads- en volkstuinen in Europa

Uitdaging
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Foto 1 – Het ontwikkelen van “thuisgevoel” in volkstuinen. NEC Farmers Hill Community Garden, Dublin. Foto: Mary Benson

Er is geen ander gebied in het stedelijk landschap waarop mensen zoveel hun eigen persoonlijke stempel 
kunnen drukken als een stads- of volkstuin. Stedelijke tuinen zijn niet alleen ruimten om groenten en 
bloemen te verbouwen, het zijn ook plekken om relaties op te bouwen, en waar mensen uiting geven 
aan hun creativiteit door het persoonlijk maken van de tuin. Hoewel deze twee verwante processen voor 
sommigen gemakkelijk uitvoerbaar zijn, worden ze een uitdaging voor anderen.

Uitdaging voor tuinders: veel mensen beginnen hun tuinavontuur door een tuinperceel te huren of met 
grote belangstelling lid te worden van een tuinvereniging, maar soms hebben zij moeite enthousiast te 
blijven. Dit kan leiden tot verminderde belangstelling en het verwaarlozen van de tuin.

Uitdaging voor tuinverenigingen: het is belangrijk dat tuinverenigingen creatieve en effectieve 
manieren ontwikkelen zodat tuinders volledig mee kunnen doen aan collectieve activiteiten en het gevoel 
hebben deel uit te maken van een gemeenschap. Tegelijkertijd moeten ze ieders eigenheid en identiteit 
respecteren.

Deze factsheet gaat over bovengenoemde uitdagingen aan de hand van de volgende vragen:

• Hoe maak je de tuin tot je eigen plek?
• Hoe ontwikkel je je eigen identiteit in de tuin?
• Hoe kan het tuinencomplex een plek worden waaraan tuinders gehecht raken en waar ze zich thuis 

voelen?

HOE JE EEN STADS- OF VOLKSTUIN 
TOT JE EIGEN PLEK KAN MAKEN
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Meer lezenAdvies voor Tuinders

Foto 3 - Persoonlijk maken van percelen, Moor 
Green Allotment, Birmingham. Foto: Susan 
Nori

Foto 2 – Persoonlijk maken van percelen, Weaver’s Square Allotments and Community 
Garden, Dublin. Foto: Mary Benson

Voorbeeld

Walsall Road Volkstuinen 
is een typisch voorbeeld van 
een Britse stedelijke volkstuin. 
Het is een groot, multicultureel 
complex en prachtig aangelegd 
in Noord-Birmingham. 
Tuinders zijn van verschillende 
nationale, etnische en culturele 
achtergronden. Behalve 
traditionele gewassen, kweken 
ze planten van over de hele 
wereld, bijv. pompoenen en 
Callaloo zijn erg populair 
bij West-Indiërs, terwijl de 
Italianen graag artisjokken 
telen en ‘Cuccuzza’ (Siciliaanse 
Snakes), of Bengaalse tuinders 
op een slimme manier 
Kadu (flessenpompoen) op 
een bamboeframe laten 
klimmen. Elk perceel is 
anders georganiseerd en 
ingericht, geïnspireerd door, 
en een weerspiegeling van 
de persoonlijkheid van de 
volkstuinder en haar of zijn 
culturele achtergrond. Er is een 
groot paviljoen met een keuken 
voor de tuinders en ruime 
zitplaatsen binnen en buiten 
om de interactie tussen de 
tuinders aan te moedigen. Het 
bestuur organiseert jaarlijks 
wedstrijden, een plantenmarkt 
voor liefdadigheid, donaties 
van groenten aan lokale 
gaarkeukens, een zomermarkt, 
etc. Website: ttp://growit.btck.
co.uk

• Ontwikkel je eigen persoonlijkheid 
in de tuin.

• Maak van de tuin je eigen plek, 
een ‘thuis’ weg van ‘thuis’ of 
een rustpunt buiten het drukke 
stadsleven.

• Maak je tuin betekenisvol.
• Visualiseer je tuin, stel je voor 

hoe je tuin er idealiter uitziet. 
De decoratie kan afhangen van 
motivatie en andere factoren.

• Wees creatief.
• Nodig familie en vrienden uit voor 

bezoek en om mee te doen.
• Ga relaties aan met andere 

tuinders.

“Eén van de dingen die Edible 
Eastside volgens mij communiceert 
is ruimte … ruimte voor jou… het is 
niet perfect, maar het ziet er leuk uit, 
en er is ruimte voor jou als individu… 
dat hoor ik steeds van mensen” 
(Volkstuinder, Edible Eastside).

“Het is mijn eigen plek, een plek om 
uit te rusten en mijn eigen groenten 
te kweken, mijn bloemen. Het is 
mijn stukje paradijs” (Volkstuinder, 
Warschau).

“Als ik hier kom denk ik graag 
terug aan de tijd dat ik in Brazilië 
veldwerk deed in natuurreservaten, 
dus mijn tuin lijkt eerder op een 
natuurreservaat dan op een 
boerderij” (Volkstuinder, Walsall Road 
Allotment).

Wat je kunt doen:

Denk aan je tuin als was het je huis 
en decoreer het naar eigen smaak.
• Geef je tuin een naam.
• Kies je favoriete kleuren voor 

decoratie.
• Kweek planten en kruiden die je 

graag gebruikt en die een speciale 
betekenis voor jou hebben.

• Zet ornamenten, andere 
persoonlijke dingen en symbolen 
in je tuin, wat je helpt om je thuis 
te voelen in de tuin.

• Zet een stoel in de tuin, zodat je 
naar de vruchten van je arbeid 
kunt kijken.

• Net als kamers in een huis kun je 
de tuin verdelen in delen, en elk 
deel kan anders worden ingedeeld.

Onthoud:

• Maak je tuin flexibel zodat je 
veranderingen kunt aanbrengen.

• Verlies de moed niet: tuinieren en 
het persoonlijk maken kosten tijd 
en energie maar het bloeiende 
resultaat is het waard.

• Laat je tuin en de oogst zien aan 
andere tuinders.

• Zodra je ervaring hebt in het 
tuinieren, deel zaden en kennis.

• Gebruik gemeenschappelijke 
ruimtes om andere tuinders te 
leren kennen.
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Meer lezenAdvies voor beleidsmakers

Foto 5 – Prikbord voor info uitwisseling, Edible 
Eastside, Birmingham. Foto: Susan Noori

Foto 4 – Zomertuinfeest, Queen Bona Community Garden, Jazdów, Warschau. Foto, Beata 
J. Gawryszewska
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• Faciliteer samenzijn van tuinders.

• Ontwikkel gezamenlijke plekken 
om tuinders te betrekken bij 
gezamenlijke activiteiten.

• Stel je open voor verschillen in 
cultuur.

• Organiseer sociale activiteiten om 
mensen te helpen in het omgaan 
met elkaar.

• Creëer manieren om iedereen mee 
te laten doen, maak bijv. naam- 
en informatieborden voor tuinders 
en bezoekers bij bijzondere bomen 
en planten.

• Mensen willen graag een tuin 
als eigen persoonlijke plek, 
probeer hun creativiteit daarbij te 
stimuleren.

Wat je kunt doen:

• Zorg voor een gezamenlijke ruimte 
of schuur om contact tussen 
tuinders mogelijk te maken.

• Gebruik sociale media om tuinders 
te informeren over activiteiten, 
tuinadvies, en ander nieuws, maar 
vergeet het prikbord niet voor 
mensen zonder sociale media.

• Een gedeelde muurkrant kan 
mensen ruimte bieden om 
creatief te zijn op een leuke en 
gemeenschappelijke wijze.

• Zorg voor een kookhoek.

• Vraag tuinders om foto’s te maken 
van planten, tuinen, en speciale 
plekken waar ze van houden, om 
in de gemeenschappelijke ruimte 
te vertonen of te delen op sociale 
media.

Foto 6 - “Ik vind het leuk om dingen door elkaar 
te laten groeien…met ongebruikelijke dingen…
het ziet er beter uit en oogt natuurlijk…als een 
bos of een veld” (Volkstuinder, Walsall Road 
Allotment). Foto: Susan Noori (foto gemaakt met 
toestemming voor openbaar gebruik)

Foto 7 – Een gezamenlijke ruimte maken voor 
sociale activiteiten en evenementen, Walsall Road 
Allotment. Foto: Beata J. Gawryszewska



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
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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

Word lid van urban gardens in Europe

https://www.facebook.com/groups/825421310826607/
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