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HEB IK ONDERSTEUNING NODIG BIJ
MIJN TUINONTWERP?
Uitdaging
Een ervaren volkstuinder of stadslandbouwer kan een beginnende tuinder op weg helpen bij het
verbouwen van groenten. Soms kom je echter ingewikkelde kwesties tegen. Dan kunnen ontwerpers hulp
bieden met een geïntegreerde aanpak van zowel esthetische als ecologische kwaliteiten.
Waarom zouden tuinders een ontwerper nodig hebben?
Waarom zouden beleidsmakers en stakeholders een ontwerper nodig hebben?
Afhankelijk van de locatie, het karakter en de schaal van de tuin, en het aantal mensen dat erbij
betrokken is, kan het tuinieren in een stads- of volkstuin een uitdaging zijn. Als de beschikbare grond
voor een tuin in een nog te bewerken gebied ligt, dan kan een landschapsarchitect je ondersteunen
als gids met bruikbare ideeën, visie en contacten, met het benutten van de topografie, met het
optimaal gebruik maken van water, zon en wind, en met de bereikbaarheid per openbaar vervoer. Een
landschapsarchitect of professioneel hovenier kan je bij al deze punten verder helpen.

Foto 1 – Een tuinder aan de slag op zijn perceel dat is ontworpen voor hoge productiviteit, Thessaloniki Allotment Gardens, Griekenland.
Foto: Dimitra Theochari

p1

Foto 2 – Landschapsdesign voor biologische wisselteelt in educatieve tuinen, Ljubljana
Private Volkstuin Educatie Tuinen, Slovenië. Foto: Dimitra Theochari

Foto 3 – Anarchistisch ontwerp1, stadstuin, Ljubljana, Slovenia. Foto: Dimitra Theochari

Advies voor tuinders
• Een ontwerper kan raad geven
en oplossingen aandragen. Zo
heeft de architect in Ljubljana
Private Volkstuinen naast het
ontwerp van wateropslag ook
de tuinders begeleid in het telen
van biologische groente en de
toepassing van vruchtwisseling.
• Je tuin is onderdeel van een
grotere stedelijke groene
infrastructuur en levert een
belangrijke bijdrage aan
biodiversiteit en voedsel voor je
stad; een ontwerper kan dan ook
met jou samenwerken om alles
zo mooi, functioneel en ambitieus
mogelijk te maken, en om de trots
van je buurt te worden.

Verder lezen
Goed advies kan helpen een
simpele en functionele tuin te
creëren, die:

Handige links

• Goed past bij de locatie en de
omringende omgeving;

http://www.foodurbanism.org/

• (Regen)water management,
behoud en toename van
biodiversiteit integreert;

urbain-competition-results-

• Zorg voor functionele en
esthetische omheiningen, paden,
toegankelijkheid en bereikbaarheid
van openbaar vervoer etc.

link volgen:

https://www.mcgill.ca/mchg/
projects/ediblecampus
bernex-confignon-parc-agroanalysis/
Voor diverse projecten svp deze
http://www.foodurbanism.org/
atlas/

Voorbeeld
Ljubljana Private Educatie
Volkstuinen: Deze tuinen
zijn opgericht door een

• Een ervaren ontwerper kan
helpen met minder kosten meer
opbrengsten te krijgen. Niet elk
ontwerp dat je op internet aantreft
is geschikt voor een specifieke
locatie en klimaat.

landschapsarchitect en worden
bewerkt door vrouwen.
Ze zijn gebaseerd op de
aanname dat stedelingen
niet meer weten hoe voedsel
te produceren, hoewel de
interesse daarvoor groeit. De
klanten van deze ondernemer

Stedenbouwkundige ontwerpers
kunnen helpen met:

zijn geïnteresseerde inwoners,

• Hun ervaring; ze hebben een
dergelijke klus vaker geklaard
en snappen het project en de
uitdagingen die je tegen zou
kunnen komen.

jaarrond door hem worden

nieuwelingen uit Ljubljana die
begeleid en kennis opdoen.
Elke tuinder kan vier percelen
huren, leert hoe vruchtwisseling
werkt, en leert de basisprincipes
van biologisch tuinieren toe te

• Een ontwerpadvies hoeft niet duur
of ingewikkeld te zijn; overdreven
vormgegeven ruimten oogsten
niet per sé meer succes.

passen.

Foto 4 – vier percelen op rij met een waterput.
Door tuinders gehuurd voor educatie en
vruchtwisseling in Ljubljana Private Volkstuinen.
Foto: Dimitra Theochari

Anarchistisch ontwerp betekent
zonder duidelijke afbakeningen
qua structuur of regels.
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Foto 5 – Gepersonaliseerd ontwerp voor tuinders, Thessaloniki Allotment Gardens,
Griekenland. Foto: Dimitra Theochari

Foto 6 - Tuinontwerp, Quinta da Granja,
Lissabon, Portugal2. Foto: Dimitra Theochari

Advies voor beleidsmakers
Stedenbouwkundige ontwerpers
kunnen dienst doen als
adviseurs van beleidsmakers
en ondernemers die stads- en
volkstuinen willen promoten.
Enkele aspecten ter overweging:
• Stads- en volkstuinen spelen
een zeer belangrijke rol in het
leveren van ecosysteemdiensten
voor steden en hun bewoners;
zij vergroten veerkracht en
aanpassingsvermogen.
• Inzicht in de groene infrastructuur van de stad, wind- en
watermanagement, ecologische
verbindingen en toegankelijkheid,
is essentieel voor beleidsmakers
om de juiste locaties voor de
ontwikkeling van stads- en
volkstuinen te kunnen kiezen.
• Een innovatieve, duurzame
en veerkrachtige groene
infrastructuur voor voedselstrategieën maakt steden
concurrerend en succesvol.

Verder lezen
• Nabijheid van
scholen, woonwijken,
fietspaden,restaurants,
boerenmarkten en openbaar
vervoer zijn slechts enkele
aspecten van de stedelijke
gelaagdheid welke ontwerpers
kunnen samenvoegen tot
geschikte oplossingen.
• Ruimtelijke richtlijnen over
locatie, karakter, schaal van
stads- en volkstuinen, maar ook
uitzicht, verbindingen, voordelig
gebruik van de ligging, optimaal
gebruik van water, wind en zon,
begrenzing en connectie met
openbaar vervoer: ze kunnen
worden geïdentificeerd en
ontwikkeld door een ontwerper
in een samenhangend ontwerp
gebaseerd op ervaring, verouderde
benaderingen vermijdend.
• Vaststelling van samenhangende
beleidsmaatregelen kan
succesverhalen bevorderen en
garanderen.

Handige links
http://www.ryerson.ca/carrotcity/board_pages/community/
evergreen_brickworks.html
http://www.kobenhavnergron.
dk/place/ostergro/
Voorbeeld
Kipos3 en Stedelijke
Wijngaard in Thessaloniki:
Een interessant voorbeeld van
hoe ontwerpers, universiteiten
en gemeente samenwerken met
lokale initiatiefnemers zijn de
twee naburige projecten Kipos3
en de Stedelijke Wijngaard
in Thessaloniki. Het idee van
de wijngaard kwam van de
burgemeester en is ontwikkeld
door de plaatselijke universiteit.
Kipos3 is een initiatief van de
Hogeschool voor Architectuur in
Thessaloniki en kon een succes
worden omdat de gemeente
grond ter beschikking stelde en
buurtbewoners aantrok om mee
te doen en in de tuin te werken.
Beide projecten zijn vrij recent,
maar tot nu toe lijken ze
succesvol te zijn.

Neem voor meer informatie
over het Quinta da Granja
volkstuinenpark een kijkje in
Factsheet 02, waar je meer
suggesties vindt over stads- en
volkstuinenontwerp.
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Foto 7 – Aangeplante bedden in Thessaloniki
Kipos3 tuin, Griekenland. Foto: Dimitra Theochari

Foto 8 - Schuurtje in Thessaloniki Kipos3 tuin,
Griekenland. Foto: Dimitra Theochari
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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 COSTintergouvernementeel

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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