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Inhoudelijk verslag
In de subsidieaanvraag voor de herininrichting van het Hoorn & Pienemanplantsoen hebben we beschreven
dat we een open, aantrekkelijke en gevarieerde plek willen creëren waar ruimte is om te spelen, elkaar te
ontmoeten en de natuur te beleven.
Hieronder beschrijven we chronologisch wat er in het afgelopen seizoen allemaal gebeurd is om dit doel te
realiseren. Vervolgens noemen we de plannen die we voor 2020 hebben en sluiten af met de behaalde
resultaten.
Overzicht activiteiten
Vanaf herfst 2017 hebben we de wensen van de buurtbewoners geïnventariseerd en de plannen hierop
afgestemd. We kwamen bij elkaar naast de plek waar de buurttuin zou komen, en zorgden voor koffie en
iets lekkers. Dat leverde al verbinding op en gaf bovendien interessante gesprekken met sceptische
buurtbewoners. Zij moesten eerst maar eens zien of het iets kon worden en waren bang voor vernielingen.
Tevens ontstond er een appgroep van 18 omwonenden die graag op de hoogte blijven en zo nu en dan
willen helpen.
In oktober 2018 is met de uitvoering begonnen. Aannemer Ter Riele heeft de bestaande beplanting
verwijderd en afgevoerd. Tevens zijn de contouren van de tuin uitgezet. Meteen waren de kinderen uit de
buurt geïnteresseerd in de ontstane open ruimte en begonnen deze te gebruiken als nieuwe speelplek.
Op 26 oktober hebben we de eerste werkdag voor de buurt georganiseerd. We zijn een hele dag bezig
geweest. Samen hebben we fruitbomen en -struiken plus heesters en een hegje geplant, een insectenhotel
gemaakt met gebruik van schuttinghout dat we van een buurtbewoner kregen, een blader- en compostbak
gebouwd en tenslotte het gras ingezaaid. Er was koffie met wat lekkers, iemand had pannenkoeken
gebakken en we hadden een flinke groep bij elkaar, rond de 12 volwassenen en 15 kinderen.
Later in de herfst hebben we samen blad geharkt en in de bladerbak gedaan om te composteren.
Op 24 november vond de tweede werkdag plaats. De boomschors was geleverd zodat we direct konden
kruien. Ook hebben we een partij 30x30 tegels gehaald uit de buurt en is de stenencirkel uitgelegd. Het
insectenhotel werd verder gebouwd en gevuld met natuurlijke materialen die we in de buurt vonden en die
buurtbewoners gaven.
In de winterperiode was het vrij stil, hoewel de kinderen het hele jaar door de buurttuin als speelgebied
gebruiken. Een buurvrouw, die in eerste instantie zeer sceptisch was over de buurttuin, werd op een avond
in het vroege voorjaar betrapt op het inzaaien van zonnebloemen.
Op 2 maart zijn we weer verder gegaan met het maken van de moestuinbakken en het leggen van de
stenencirkel. Verder zijn veldbloemen ingezaaid. In de loop van het voorjaar begonnen de gezaaide
groenten op te komen. Regelmatig legden we uit wat er zoal groeide en de kinderen mochten proeven van
tomaatjes, rucola en munt.

Zaterdag 25 mei was er weer een tuinklusdag. De slacklines waren inmiddels aangeschaft en konden
geprobeerd worden door de buurtkinderen. De lijnen zijn in de zomer regelmatig opgehangen.
In de zomerperiode hebben we vooral als werkgroep de tuin bijgehouden, iets waar we voor de toekomst
andere oplossingen willen zoeken. Bijvoorbeeld door omwonenden een deel te laten adopteren dat zij
schoon houden. Een mooie ontwikkeling was onlangs een oproep in de appgroep door een omwonende om
samen te gaan wieden, wat een mooi geschoffeld fruitgedeelte heeft opgeleverd.
Op 28 september 2019 vieren we het eenjarig bestaan met een buurttuinfeest, waarbij we samen eten en
elkaar ontmoeten. Er is dan o.a. appeltaart van eigen appels. Volgend jaren hopen we meer te oogsten – de
jonge boompjes en struiken hebben het zwaar gehad door de droogte. Tijdens de ontmoeting vragen we
aandacht voor de plannen voor komend jaar en bespreken we de noodzaak om de buurttuin breder te
dragen als omwonenden.
Op 3 oktober zijn we aanwezig op de Ontmoetingsavond in de Verkeerstuin om over het project te
vertellen.
Plannen voor 2020
Het project is zeker nog niet afgerond: een tuin maken doe je niet in één seizoen. We willen in 2020 de
resterende plannen realiseren. Hieronder een kort overzicht.
-waterspeelplaats creëren
-nieuwe moestuinbakken maken en in gebruik nemen
-samen inzaaien bloemenveldje
-evenwichtspad maken met boomschijven
-klimstam neerleggen
-kruiden in de stenen bak zetten
-aanplant fruithoek aanvullen
-insecten tellen, knutselen voor de kinderen
-informatiebordjes maken en plaatsen
-een aantal maaltijden organiseren, waaronder een oogstfeest in september
-communicatie met de buurt versterken en verbreden
-deelnemen aan platforms om ‘zelfbeheer’ van groene ruimtes te promoten
In de toekomst zullen we geen structurele financiële middelen nodig hebben. De activiteiten die we
organiseren moeten zichzelf kunnen bedruipen en incidenteel kunnen we gebruik maken van andere
fondsen in de stad of buurt. Over een paar jaar zullen we wellicht een aanvraag doen voor een opfrisbeurt,
aangezien er natuurlijke materialen gebruikt zijn die nu eenmaal slijten en beplanting dood kan gaan.
Behaalde resultaten
Ontmoeting en saamhorigheid: de buurttuin levert buiten de bovengenoemde activiteiten veel
ontmoetingen op, ook voor buurtbewoners waartussen minder contact was. Mensen die langslopen of fietsen staan regelmatig even stil voor een praatje. De aanwezigheid van spelende kinderen werkt hierbij
stimulerend. De sfeer rond de buurttuin is merkbaar verbeterd en het ‘wij-gevoel’ is gegroeid.
Sociale veiligheid: deze is sterk toegenomen. Het plantsoen is transparanter, je kijkt er gemakkelijk
doorheen. Er zijn meer mensen aanwezig, er is merkbaar minder zwerfvuil. Ook is er iets minder

hondenpoep, hoewel dat een punt van aandacht blijft. Een mooi resultaat is dat de aanwezige jongeren
(16-20) respectvol omgaan met de tuin. Er zijn geen vernielingen aangericht – iets waar we beducht voor
waren. Mooie plekken respecteer je, dat blijkt.
Biodiversiteit: deze is enorm toegenomen, doordat de bestaande eenzijdige beplanting is vervangen door
nieuwe en diverse aanplant. Bovendien kwamen er spontaan planten op waar eerder geen ruimte voor was
door de dichte beplanting. Door het gebruik van verschillende ondergronden (aarde, boomschors, gravel,
laag en hoog gras, veldbloemen) bruist het insectenleven.
In totaal zijn minstens 15 kinderen en 20 volwassenen betrokken bij het project als deelnemer en/of
vrijwilliger.
Reactie via de app van deelnemer Moniek: ‘Als ik er langsfiets word ik heel blij!’
Wat gaan we doen in 2020
Een aantal zaken hebben we door nog niet in 2019 kunnen realiseren. We willen deze graag doorzetten in
2020 om de buurttuin compleet te maken.
Het gaat om de waterspeelplaats, het maken van meer moestuinbakken en het vullen van de kruidenbak
met planten. Daarnaast hebben we nog wat kosten aan zaden en bloembollen.
Verder blijkt de beplanting in de fruithoek te mager. Er zijn te veel open plekken waardoor er snel onkruid
groeit en de hoek verrommelt. We willen daarom een deel van het resterende beplantingsbudget inzetten
om extra fruitstruiken neer te zetten.
Aanvullend willen we aan de zuidkant van de stenenkring een pergola bouwen waar we een druif tegen
laten groeien. Zo valt er nog meer te oogsten en, belangrijker, creëren we voor de zomer een schaduwplek
waar de kinderen kunnen spelen. In de volle zon is de stenenkring ’s zomers te heet. Om het schaduweffect
sneller te bereiken, kopen we een wat grotere druif.
Tenslotte hebben we kleine bedragen besteed aan activiteiten. We willen daarvoor ook in 2020 een bedrag
reserveren, om te voorkomen dat we dingen uit eigen zak moeten betalen.
Lange termijn
Op de lange termijn zal de buurttuin weinig structurele middelen vergen. Wel zou het verstandig zijn een
kleine reserve aan te houden voor het onderhoud van beplanting in de komende jaren.

