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1 Waarom groen verbeteren in sociale 

woningbouw? 

• Kwetsbare wijken in Nederland gaan achteruit. 

• Van groen worden mensen gelukkig.  

• Groen vernieuwen samen met de bewoners verbetert ook de sociale cohesie. 

 

De laatste jaren gaan kwetsbare wijken verder achteruit, zoals blijkt uit onderzoek van Platform31 uit 

20171 en van onderzoek in opdracht van Aedes uit 20202. Rijksprogramma’s voor verbeteren van wijken 

zijn gestopt. Woningcorporaties kregen te maken met de verhuurdersheffing en mochten niet meer voor 

middeninkomens bouwen. Mensen met en psychiatrische achtergrond moesten zoveel mogelijk weer op 

zichzelf gaan wonen en kwamen in de sociale woningbouw terecht. De wijken zijn beland in een 

negatieve spiraal van wegtrekkende middeninkomens, afnemende sociale cohesie en toestroom van 

criminaliteit. 

 

De groene buitenruimte kan een grote impuls geven aan de kwaliteit van deze wijken, maar is in de 

praktijk nog een ondergeschoven kindje. Geld, tijd en kennis ontbreken om dit op een hoger peil te 

brengen. Tegelijk is het oneerlijk dat mensen die het vaak al moeilijk hebben zich tevreden moeten 

stellen met karige, slecht onderhouden en saaie groenvoorzieningen. Groen is gezond, mensen worden 

er gelukkig van en het kan bijdragen aan sociale cohesie. 

 

Woningcorporaties willen een goede woonomgeving bouwen en onderhouden voor mensen met een laag 

inkomen. Naast technisch onderhoud investeren woningcorporaties in de sociale leefbaarheid in hun 

buurten. In het project ‘Prettig Groen Wonen’ is daarom in een Living Lab in Den Haag geëxperimenteerd 

hoe binnentuinen in overleg met bewoners kunnen worden vernieuwd. In deze handreiking wordt de 

aanpak op een rij gezet.  

 

 

Figuur 1: Binnentuin in Den Haag Figuur 2: Groen maakt gelukkig 

 

 
1
 https://www.platform31.nl/publicaties/kwetsbare-wijken-in-beeld 

2
 https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/leefbaarheid/aedes-achterstandswijken-

terug-in-nederland.html 
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2 Visie op corporatiegroen  

• Welke doelen wil je als woningcorporatie bereiken met het groenbezit?  

• Hoe verwerf je medewerking bij de bewoners? 

• Wat betekent het financieel? 

 

Nieuwbouw en renovatie staan bij woningcorporaties hoog op de prioriteitenlijst. Vergroenen van de 

buitenruimte kan met deze ontwikkelingen worden meegekoppeld. In de praktijk gebeurt dat ook, maar 

vaak zonder dat er goed over na wordt gedacht of met bewoners wordt afgestemd wat hun wensen zijn. 

Deskundigheid bij corporaties ontbreekt en het werk wordt aan hoveniersbedrijven uitbesteed. Zo wordt 

het weinige geld dat er is niet effectief besteed. Steun vanuit de top van de organisatie helpt omdat er 

meer afdelingen bij betrokken zijn. Daarom is een visie op het beheer van het groenbezit nodig. 

 

Een verwaarloosde buitenruimte draagt bij aan een negatieve spiraal in sociale wooncomplexen. 

Bewoners voelen zich daardoor ook verwaarloosd en voelen zich geen mede-eigenaar van hun tuin. Juist 

door hier aandacht aan te besteden kan een positieve tendens worden ingezet. Daarvoor is op tijd en 

consequent betrekken van bewoners bij tuinrenovatie essentieel. De relatie woningcorporatie-bewoners 

verbetert hierdoor en bewoners gaan elkaar meer ontmoeten. Via inspraak kan een tuinontwerp worden 

gerealiseerd waar mensen ook echt gebruik van gaan maken. Deze sociale doelen kunnen onderdeel 

zijn van de visie. 

 

Met tuinverbetering kunnen ook andere doelen worden bereikt. Een groene inrichting helpt bij 

klimaatadaptatie en kan de biodiversiteit in de wijk ondersteunen. Onderstaande tabel laat voorbeelden 

van doelen zien die in een visie kunnen worden opgenomen. 

 

Tabel 1: Mogelijke doelen van groen. 

Mogelijke doelen Effecten 

Groen verbetert de gezondheid van bewoners Minder stress, meer beweging, beter 
microklimaat 

Groen kan bijdragen aan sociale cohesie  Bevorderen van sociale contacten, gevoel van 
veiligheid en binding met de wijk 

Bewoners dragen bij aan het tuinonderhoud  Meer beeldkwaliteit tegen lagere kosten 

Meer betrokkenheid leidt tot lagere 
onderhoudskosten  

Minder zwerfvuil, minder schade aan woningen 
door grotere betrokkenheid van bewoners bij 
hun omgeving 

Een open bodem geeft betere afwatering in tuinen  Minder wateroverlast en waterschade 

Bomen kunnen zomerhitte verminderen  Aanleg van airconditioning wordt voorkomen 

Groene daken helpen bij klimaatadaptatie Groene daken isoleren het dak en zorgen dat 
dakbedekking langer meegaat 
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3 Organisatie van een groenproject 

• Een projectmatige aanpak vergroot de kans dat de doelen worden bereikt.  

• GOKIT staat voor Geld – Organisatie – Kwaliteit – Informatie – Tijd. 

• Geldgebrek hoeft geen belemmering zijn om te beginnen. 

 

De GOKIT tool kan worden gebruikt om het project te beheersen. De tool stelt een aantal vragen die 

van belang zijn om kaders voor het project vast te stellen. De GOKIT staat in tabel 2. 

 

Omdat groen tot nu toe meestal een sluitpost was, is er weinig bekend over de uitgaven van 

woningcorporaties aan groen. Voor het verbeteren van tuinen kan een beroep worden gedaan op het 

leefbaarheidsbudget. Uitgaande van een bedrag van 126,25 per huishouden en een bouwblok met 80 

woningen zou het per wooncomplex kunnen gaan om ongeveer 10.000 euro per jaar. Voor vijf jaar is 

dat 50.000 euro, wat voldoende moet zijn voor een herinrichting. Wanneer eens in de 25 jaar een tuin 

wordt aangepakt, is dat dus 5 jaar van het leefbaarheidsbudget en kan van de andere 20 jaren het 

leefbaarheidsbudget voor het vastgoed zelf worden gebruikt. Uiteraard zijn er bij een grondige renovatie 

of nieuwbouw meer financiële mogelijkheden. Verder kan voor specifieke verbeteringen zoals 

klimaatadaptatie een beroep worden gedaan op gemeentelijke subsidies en op waterschappen. 

 

Tabel 2: GOKIT: Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd. 

Geld Maak een begroting. Denk daarbij aan de volgende kostenposten en inkomsten:  

1. Uren/ kosten voor werknemers corporatie 

2. Kosten voor workshops/ bewonersavonden en communicatie 

3. Kosten voor technisch specialisten 

4. Kosten voor aanleg 

5. Financieringsmogelijkheden uit corporatiebudget, subsidiemogelijkheden. 

Jantje Beton subsidieert openbaar toegankelijke speelplekken tot €5000. Aan 

klimaatadaptief ingerichte buitenruimtes draagt Hoogheemraadschap van Delfland 

20-25% bij.  

Organisatie 1. Team samenstellen op basis van verschillende rollen 

2. Verantwoordelijkheden toekennen aan iedereen.  

3. Wie heeft beslissingsmacht? 

4. Teamleden op taken/ activiteiten inplannen 

Het team kan bestaan uit mensen van verschillende organisaties. Dus niet perse 

alleen uit mensen van de woningcorporatie. Voorbeelden laten zien dat 

buurthuizen, welzijnsorganisaties en bedrijven uit de wijk een rol kunnen spelen. 

Mogelijke rollen: Projectmanager, Bewonersconsulent, Sociaal complexbeheerder, 

Technisch complexbeheerder, Groenspecialist, Ontwerper, Website beheerder. 

Kwaliteit Aan welke kwaliteitseisen moet het project voldoen? 

Zijn er bepaalde specialisten nodig, bijvoorbeeld een hovenier of hydroloog? 

Zijn er tussenproducten? 

Informatie Welk beleid is er binnen de woningcorporatie voor de buitenruimtes? 

Maak keuzes voor een projectwebsite/sociale media. Hoe ga je de betrokkenen 

bereiken en betrekken bij het proces? 

Tijd Wanneer moeten de tussenproducten worden opgeleverd? 

Wanneer moet de nieuwe buitenruimte opgeleverd zijn? Een doorlooptijd van een 

jaar lijkt haalbaar. Wanneer de buitenruimte moet zijn opgeleverd hoeft niet perse 

vast te liggen. Doordat je een heel proces ingaat met meerdere stakeholders is het 

lastig om dit voorafgaand in te schatten. 
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4 Vooronderzoek plangebied  

• Met een stakeholdersanalyse zoek je kansen voor samenwerking. 

• Doelgroepen in het plangebied onderzoek je met sociaal-demografische data: 

leeftijd, gezinssamenstelling.  

• De lagenbenadering is een methode om het plangebied in kaart te brengen. 

 

Het verzamelen van gebiedsgegevens is een basis voor een goede start. Kennisgebrek hoeft het project 

niet te belemmeren: het project zelf is een methode de kennis te verwerven uit de praktijk. Gedurende 

de vervolgstappen gaat het verzamelen van kennis door, bijvoorbeeld door een enquête uit te zetten of 

zelf een bodemanalyse te doen. 

 

Door een stakeholdersanalyse wordt de blik verbreed: de woningcorporatie hoeft het niet alleen te doen 

maar kan hulp inroepen van een gemeente, waterschap, buurthuis, welzijnsorganisaties MBO of HBO 

opleidingen in de buurt. Deze organisaties kunnen helpen met de bewoners in contact te komen, 

gegevens te verzamelen en wellicht ook met de financiering. Studenten vergen uiteraard ook aandacht, 

begeleiding en een klein budget voor bv. reizen. 

 

Sociaal-demografische gegevens zijn te achterhalen via de gemeente of via eigen databases van de 

corporatie. Bestaande bewonerscommissies spelen een belangrijke rol in het project. 

 

De fysieke aspecten van het plangebied worden onderzocht met de lagenbenadering. De 

lagenbenadering verdeelt een gebied in drie lagen: 

• Ondergrondse laag: samenstelling van de bodem, grondwaterstanden, kans op droogte. Ook 

het vastleggen van de contouren van het plangebied in een GIS bestand hoort hierbij. Helaas 

zijn bodemdata over stedelijk gebied soms niet beschikbaar. 

• Netwerklaag: wegen en paden, waterwegen, riolering, kabels en leidingen. Ondergrondse 

leidingen en kabels zijn op te vragen via een Klic-melding (https://klic-app.nl/zo-werkt-het/) 

• Occupatie laag: bebouwing en beplanting. Woningen, schuurtjes, schuttingen en hekwerken. 

Bij Planviewer zijn kaarten van bebouwing op te vragen (https://www.planviewer.nl/kaart). De 

beplanting zegt ook iets over de bodem. Behoud van volwassen bomen is aan te bevelen.  

Voor het verzamelen van deze gegevens heeft de corporatie misschien niet alle expertise in huis. 

Hiervoor kunnen opleidingen uit de omgeving worden ingeschakeld zodat studenten in de vorm van een 

stage of praktische cursus alles op een rij zetten. 

 

 

 

Figuur 3: Bodemkaart Loosduinen; bruine vlakken zijn 
enkeerdgronden en gele vlakken zijn zandgronden 

Figuur 4: Googlemaps kaart met binnentuinen 
rood omlijnd 
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5 Bewoners betrekken 

• Bewoners betrekken kost tijd en moeite, en lukt vaak niet in één keer. 

• Er zijn verschillende communicatiemiddelen tegelijk nodig: brieven, posters, 

social media, etc. 

• Interviews kunnen helpen om bewoners te activeren. 

• Een bewonersbijeenkomst is het slotstuk van het betrekken, niet het begin. 

 

Een woningcorporatie heeft van 70% van de bewoners toestemming nodig om plannen uit te voeren, 

voor projecten waarbij de servicekosten omhoog gaan. Dit kan een reden zijn om met de bewoners in 

overleg te gaan. Als de servicekosten gelijk blijven kan het in principe zonder, maar dan is de kans groot 

dat na de investeringen de tuin niet wordt gebruikt. Veel bewoners hebben niet het gevoel dat de 

binnentuin van hun is; zelfs als deze afgesloten is en zij een sleutel krijgen. Een sociaal proces op gang 

brengen is dus nodig om een gevoel van eigenaarschap en veiligheid te laten groeien. 

 

Bewoners in sociale woningbouw zijn vaak huiverig voor ‘instanties’, inclusief de woningcorporatie. Voor 

het betrekken van bewoners zijn daarom meerdere pogingen nodig om contact te leggen. Omdat 

bewoners verschillende voorkeuren en vaardigheden hebben zijn meer communicatiemiddelen tegelijk 

nodig: schriftelijk en digitaal, formeel en informeel, visueel en tekstueel. Bijvoorbeeld: een formele brief 

van de corporatie; een ansichtkaart; posters; een Facebook pagina; een email adres. Aanbellen voor 

interviews (met mondkapje, op 1,5 meter) helpt om meer informatie te krijgen. Zie tabel 3 voor 

interviewvragen. Als projectmedewerkers en studenten zich in de wijk laten zien, voelen bewoners dat 

het menens is. Door inzet van studenten kunnen wantrouwige bewoners over de streep worden 

getrokken. 

 

Zorg voor goede registratie van alle informatie van de bewoners zodat straks een systematische analyse 

mogelijk is. Soms willen bewoners tegenstrijdige dingen (wel of geen bomen, wel of geen 

speelgelegenheid voor de deur). Dan moet de analyse kunnen onderbouwen waarom bepaalde keuzes 

zijn gemaakt (zie het volgende hoofdstuk). Houd de bewoners tussentijds op de hoogte, want het hele 

proces kan veel tijd in beslag nemen. 

 

Tabel 3: Interviewvragen voor bewoners. 

1. Hoe ervaart u het wonen in dit woonblok? 

2. Bevat de wijk naar uw mening genoeg groen? 

Wat vindt u van de kwaliteit van het groen? 

3. Maakt u gebruik van het groen? Zo ja, hoe? 

4. Hebt u afgelopen zomer last gehad van hitte 

in uw woning?  

5. Heeft u de afgelopen jaren wateroverlast 

gehad? Binnen of buiten? 

6. Heeft u een privé-tuin? Hoe is het voor u om 

deze tuin te hebben? 

7. Is er ook iets voor te zeggen om alles bij de 

gemeenschappelijke tuin te trekken? 

8. Maakt u gebruik van de gemeenschappelijke 

binnentuin? 

9. Hoe wordt de binnentuin gebruikt door uw 

medebewoners?  

10. Vind u dat er iets verbeterd kan worden aan 

de binnentuin? 

11. Bent u bereid om zelf onderhoud in de 

binnentuin te doen? 

12. Wat voor contact heeft u met de buren in dit 

woonblok?  

13.Hoe ervaart u het contact met de beheerder 

van de woningcorporatie?  

14. Wilt u bij het vervolg van dit project 

betrokken zijn? 

15. Zijn er buren met wie wij ook contact op 

kunnen nemen voor een interview? 
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6 Analyse van ambities 

• Door analyse van alle gegevens ontstaat een geïntegreerd beeld. 

• Door het resultaat te visualiseren kan het snel op de ontwerpers en bewoners 

worden overgebracht. 

• Koppel de analyseresultaten terug naar de bewoners en corrigeer zo nodig. 

 

In de voorgaande stappen is informatie verzameld: doelen van de corporatie zelf en andere 

stakeholders; sociaal-demografische data en kennis over het fysieke gebied; wensen en problemen van 

de bewoners. Door dit te analyseren ontdek je welke thema’s er zijn. Dit is een bottom up proces en 

het is goed om open te staan voor onverwachte thema’s (b.v. overlast van dieren, een 

veiligheidsprobleem etc). 

 

De thema’s kunnen weergegeven worden in een tabel. Welke zijn het meeste naar voren gekomen? Via 

een ranking en een ambitieweb ontstaat een compact beeld hoe belangrijk de ambities zijn voor 

bewoners, woningcorporatie en andere partijen.  

 

Het terugkoppelen van de resultaten naar de bewoners is ook een toets of het klopt. Het kan zijn dat 

steeds nieuwe bewoners gaan meedoen en dat die weer een andere mening hebben. Neem dat mee als 

het kan. Niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd. Het is belangrijk uit te leggen aan de bewoners 

waarom niet. Zorg ervoor dat voldoende wensen wel gehonoreerd worden; anders komen de bewoners 

nooit meer meedoen. 

 

Tabel 4: Belangrijke thema’s per groep (voorbeelden). 

Woningcorporatie Bewoners Andere partijen 

- Leefkwaliteit 
- Flexibiliteit 

- Speelgelegenheid 
- Veiligheid  

- Wateropvang 
- biodiversiteit 

 

Figuur 5: Visualisatie van de ambities. De sterren geven 

het belang aan. De teksten laten zien wat mensen 

hebben gezegd. De aantallen poppetjes laten zien wat de 

meerderheid vindt, maar ook wat een minderheid vindt. 

Hieronder staat een ambitieweb, met in blauw de 

bestaande situatie en in oranje de wensen van de 

bewoners. Kies maximaal 10 thema’s voor een 

ambitieweb. 
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7 Programma van eisen, moodboard en 

schetsontwerpen 

• De ambities worden vertaald in een Programma van Eisen en in maatregelen. 

• Een moodboard helpt ontwerpers te inspireren door de ambities te visualiseren. 

• Ontwerpers gaan aan de slag en maken een of meer voorlopige ontwerpen. 

 

Op basis van het ambitieweb zijn in de vorige stap de belangrijkste ambities geïdentificeerd. Dat kan 

vertaald worden naar een Programma van Eisen. De eisen kunnen weer worden vertaald naar concrete 

maatregelen. Voorbeelden: 

 

Ambitie: Biodiversiteit >> Eis: de tuin biedt nestgelegenheid aan vogels >> plaats nestkastjes 

Ambitie: Voedsel >> Eis: de tuin produceert voedsel zonder extra werk >> plant notenbomen  

Ambitie: Klimaatadaptatie >> Eis: de tuin kan een flinke piekbui verwerken >> graaf een wadi 

 

Een tuin moet aan bepaalde technische eisen voldoen, maar moet ook mooi en leuk zijn. Dat is moeilijk 

in eisen te vangen. Het maken van een moodboard is een goede manier om creativiteit los te maken. 

Op een groot vel worden de ambities geschreven, waarna met beeldmateriaal geknipt en geplakt kan 

worden. Deze beeldtaal kan ontwerpers inspireren. Voor het werken met beeld is een fotoset 

beschikbaar met beelden voor thema’s als klimaatadaptatie, water, moestuin en speelgelegenheid.  

 

Dan is het moment daar om schetsontwerpen te maken. De basis is een realistische plattegrond van de 

tuin en daarin krijgen diverse ambities een plaats. Door meerdere ruwe schetsen te maken hebben 

bewoners en corporaties wat te kiezen en kunnen de beste ideeën later worden gecombineerd. 

 

 
 

Figuur 6: Fotoset met inspiratie in beeld Figuur 7: Moodboard voor een tuinontwerp 

  



 

10 | Wageningen Environmental Research Rapport XXXX 

8 Schetsen voorleggen aan bewoners 

• Tijdens een bewonersavond denken mensen samen mee over de tuin.  

• Een grondige voorbereiding leidt tot een succesvolle avond. 

• Diverse werkvormen geven iedereen een kans om mee te doen. 

 

Stappen voor het organiseren van een bewonersavond: 

1. Doelen: moeten de deelnemers kennismaken; brainstormen; mee ontwerpen; en/of besluiten? 

2. Locatie en tijd. Datumprikker voor aanwezigen. Wat moet de ruimte bieden? Catering. 

3. Uitnodigingen. Locatie, tijd, doel, programma en contactgegevens. 

4. Draaiboek. Voorbereiding, definitief programma, taakverdeling, materialen. 

5. Materialen voorbereiden. Posters, beeldmateriaal, vragenlijsten, post-its, stiften, stickers... 

6. Op weg naar de bijeenkomst! 

 

  

Figuur 8: Ansicht met uitnodiging  

Natuurlijk moet het een en ander worden uitgelegd, maar traditionele presentaties kunnen afstand 

tussen de presentatoren en bewoners scheppen. Daardoor zullen bewoners minder reageren. Het 

houden van een markt om ontwerpen te presenteren kan het informeler maken voor bewoners. Bij de 

markt moeten voldoende notulisten worden ingezet om de reacties op te halen. 

 

 

Figuur 9: Programma bewonersworkshop Figuur 10: Markt met schetsen en moodboard 

Als afsluiting van een bewonersavond is het goed om te evalueren. Dit kan direct aan het einde van de 

avond, of na de bijeenkomst via een enquête. Vragen voor de evaluatie: 

• Welk middel heeft ertoe geleid dat u naar de avond kwam en hoe had dit beter gekund? 

• Wat vond u goede en minder goede punten van de workshop?  

• Zijn er nog andere manieren om meningen op te halen?  
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9 Definitief ontwerp, beheerplan en bestek 

• Feedback op het voorlopig ontwerp van bewoners en woningcorporatie wordt 

verwerkt in een definitief ontwerp. 

• Een beheerplan wordt opgesteld met een taakverdeling tussen corporatie, 

hovenier en bewoners. 

• Het bestek omvat technische tekeningen, materiaalkeuze en een begroting. 

 

Met de feedback van de bewoners en de woningcorporatie worden de maatregelen aangescherpt of 

veranderd door de ontwerpers. Vervolgens wordt een definitief ontwerp gemaakt door de ontwerpers. 

Het definitieve ontwerp is op schaal en bevat de maten van alle onderdelen. Ook staan de bestaande, 

te handhaven elementen op de juiste plek zoals woningen, schuurtjes en bomen. Verder bevat het 

ontwerp een beschrijving van alle elementen, een argumentatie en ideeën voor materiaal- en 

plantkeuzes. Wellicht kunnen ook 3D beelden worden gemaakt. Als de woningcorporatie goedkeuring 

heeft gegeven kan het ontwerp worden uitgevoerd. 

 

Bij het ontwerp hoort ook een beheerplan. In het beheerplan maken de ontwerpers een lijst met alle 

beheerhandelingen die binnen één jaar moeten gebeuren om de buitenruimte zo te onderhouden dat 

aan alle eisen wordt voldaan. De kosten worden geschat en als deze te hoog zijn kan dat reden zijn het 

ontwerp een laatste maal aan te passen. De woningcorporatie kan het werk uitbesteden aan een 

hovenier en dit doorbelasten aan de bewoners. Mogelijk zijn er actieve bewoners die willen bijdragen 

aan het onderhoud. Met hen kan een overleg worden gepland door de corporatie samen met het 

hoveniersbedrijf om vast te leggen wie wat gaat doen en hoe het gehandhaafd gaat worden. Sommige 

corporaties vergoeden de bijdragen door bewoners met een huurverlaging. Met de gemeente kan 

worden samengewerkt in het beheer van openbaar toegankelijke tuinen. 

 

Het definitieve ontwerp wordt technisch uitgetekend. Het bestek bevat technische tekeningen en 

definitieve informatie over de materiaalkeuze. In de begroting staan de kosten voor aanleg maar ook 

de verwachte beheerkosten. Ook subsidiemogelijkheden kunnen worden opgenomen. 

Figuur 11: 3D ontwerp tuin voor Staedion  
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10 Uitvoering en sociaal programma  

• Het ontwerp wordt gerealiseerd door een hoveniersbedrijf. 

• Het beheer wordt overgedragen aan het hoveniersbedrijf, de bewonersgroep 

en/of de gemeente. Monitoring kan helpen het beheer op een goed niveau te 

houden. 

• Na een feestelijke opening kan een doorlopend sociaal programma in de tuin 

worden georganiseerd. Ook het sociale aspect vergt onderhoud. 

 

Realisatie van het ontwerp is een heel mooi moment, zeker als veel partijen daaraan hebben 

bijgedragen. Dit kan beginnen als het bestek definitief is vastgesteld en de woningcorporatie akkoord is 

gegaan. Meestal zal realisatie in najaar en winter plaatsvinden, omdat dat de beste planttijd is voor 

bomen, heesters en vaste planten.  

 

Nadat de tuin is opgeleverd kan het beheer worden overgedragen aan de betreffende partijen zoals het 

hoveniersbedrijf, een bewonersgroep of samenwerkingsverbanden met de gemeente. Er kunnen 

afspraken gemaakt worden over jaarlijkse monitoring van het beheer en de tevredenheid bij de 

bewoners. De uitkomsten van de monitoring kunnen aan de bewoners bekend worden gemaakt via een 

nieuwsbrief.  

 

Een feestelijke opening sluit het lange traject af, maar kan ook het begin zijn van een traditie. Niet 

alleen de tuin zelf, maar ook de contacten tussen bewoners hebben regelmatig onderhoud nodig. Sociale 

activiteiten in de tuin versterken de band tussen buurtbewoners en de betrokkenheid bij de tuin. Er kan 

een jaarlijkse barbecue in de tuin worden georganiseerd; men kan bollen planten in het najaar en 

paaseieren zoeken in het voorjaar; er kan rond Koningsdag een kleedjesmarkt worden georganiseerd; 

men kan gezamenlijk oogsten van de fruitbomen.  

 

Een actieve bewonersgroep kan zelf activiteiten organiseren maar ondersteuning door de 

woningcorporatie en eventueel de gemeente zal helpen om de continuïteit te waarborgen. Het kan gaan 

om een kleine financiële bijdrage of hulp bij het aankondigen van activiteiten. Door deze samenwerking 

wordt ook het vertrouwen tussen de corporatie en bewoners versterkt. De corporatie kan op een 

informele manier feedback ophalen door aanwezig te zijn bij sommige activiteiten. 

 

Figuur 12: Nieuw opgeleverde 

binnentuin in Den Haag 

 


