
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANPAK PRIVÉTUINEN  

SOCIAAL 

TUINIEREN 
 

 

 

Deze publicatie is onderdeel van een reeks ‘best practice’ voorbeelden vanuit ‘Een groener 

Nederland begint in je eigen tuin’ in opdracht van het Ministerie van IenW. Voor meer 

voorbeelden, klik hier.  

https://groenehuisvesters.nl/tuinengroep-toolbox/


Woningbouwcorporatie: Ymere 

Projectbeschrijving 

Een schone, nette woonomgeving is een 

belangrijke factor voor de tevredenheid van 

bewoners over hun buurt. Een verwaarloosde, 

verloederde tuin bij buren wordt daarom snel 

ervaren als een aantasting van het woongenot. 

Stichting Present is zich ervan bewust dat het 

onderhoud van de tuin de wettelijke 

verantwoordelijkheid is van de huurder zelf , maar 

dat er helaas een groeiende groep bewoners is die 

simpelweg niet (meer) in staat is om dit onderhoud 

zelfstandig uit te voeren.  
  
Even voorstellen  
Stichting Present is een organisatie die met 

groepen vrijwilligers de meest kwetsbare inwoners 

van Amsterdam ondersteunt bij allerlei klussen in 

en om het huis. Present werkt met 

vrijwilligersgroepen van 2 tot 100 personen, 

waardoor zij grotere hulpvragen aankunnen dan de 

meeste andere vrijwilligersorganisaties. De mensen 

voor wie de stichting werkt kampen met een gebrek 

aan financiële middelen, ontberen een sociaal 

netwerk en hebben vaak gezondheidsproblemen. 

Veel hulpvragers hebben steun nodig bij het 

opknappen en onderhouden van hun tuin. In 2020 

ging 60 procent van de hulpvragen over de tuin. 

Bewoners kunnen vaak niet meer in hun tuin zitten 

door het achterstallig onderhoud en ervaren 

hierdoor schaamte naar buren. Het isolement 

neemt hierdoor verder toe en ontneemt deze groep 

de mogelijkheid om van de buitenlucht te genieten. 

Bovendien zijn ze bang voor een boete van de 

verhuurder. Om overal vanaf te zijn willen ze dat 

hun tuin wordt betegeld.   
  
Sociaal Tuinieren!  
Stichting Present is van mening zijn dat iedereen 

mee moet doen aan vergroening om de gevolgen 

van klimaatverandering op te vangen. Zodoende 

werken zij dus liever niet mee aan verstening. Met 

het project Sociaal Tuinieren! betrekken zij de 

meest kwetsbare bewoners van Amsterdam bij dit 

belangrijke thema.  
  
Sociaal Tuinieren gaat veel verder dan een 

eenmalige opknapbeurt en zorgt voor positieve 

effecten op meerdere uitdagingen waar onze 

samenleving mee kampt.   

  
Een verwaarloosde tuin wordt door een groep 

vrijwilligers onder deskundige begeleiding 

opgeknapt. Er wordt opgeruimd, onkruid gewied en 

gesnoeid. Ook verwijderen zij een teveel aan tegels 

op die plekken planten zij onderhoudsarm, eco-

vriendelijk groen. Ze maken er een leuke dag van 

voor zowel de bewoner als de vrijwilligers, en ze 

betrekken de bewoners actief. Ze vragen hen om 

mee te helpen en voor koffie of iets lekkers te 

zorgen. Ze stimuleren de bewoner om na de make 

over zelf zoveel mogelijk van het onderhoud te 

doen, maar gaan ook op zoek naar een vrijwilliger 

uit de buurt die kan helpen bij het structureel 

onderhoud van de tuin.  

 
Met deze aanpak werken ze aan het opheffen van 

sociaal isolement, ontstaat er meer sociale cohesie 

en werken ze samen met bewoners aan een 

gezonde, nette en klimaatbestendige leefomgeving 

met meer biodiversiteit.  

 

Schaalgrootte: heel Amsterdam, realisatie in 

2021: 12 projectdagen waarbij 4-6 tuinen zijn 

aangepakt. 

Doel:  

✓ Vergroening 

✓ Meer sociale cohesie in de buurten 

✓ Hitte- en regenbestendigheid 

realiseren 

✓ Biodiversiteit verhogen 

Neveneffecten  

✓ Kans op waterschade aan vastgoed 

als gevolg van piekbuien neemt af  

✓ Bewoners leren elkaar kennen tijdens de 

projectdagen en zullen meer geneigd zijn 

elkaar te helpen in plaats van te klagen 

over elkaar. 

Kosten  

Omgerekend 500 euro per tuin. 

Subsidies 

Cofinanciering via verschillende fondsen en de 

gemeente Amsterdam. 

Initiatiefnemer, betrokken partijen & 

samenwerkingen 

Present Amsterdam, in samenwerking met 

Amsterdam Rainproof, Woningcorporaties en lokale 

vrijwilligersinitiatieven. 

Colofon 
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http://www.sociaaltuinieren.nl

