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Presenter
Presentation Notes
40% of the Dutch house should be build within town. Started in 1928. Since 1959 on current location, but smaller than first, because of house building. The city grew around the park. Manly flower gardens, some vegetable gardens, communal elements like the club building, barns and a stable for the animals. Problem: in 2004 the site was again on a list with building areas, so the threat remained. The asked the science shop for help. 



start onderzoek Universiteit  
Wageningen  

 
 
 
Wat is de maatschappelijke waarde van  
volkstuinparken in stedelijke gebieden? 



onderzoeksvraag 

• wat zijn de sterke punten van 
volkstuinenvereniging Ons Buiten? 

• wat kan beter? 

doel: balans tussen 
deze drie aspecten  
 
Maslow 
hiërarchie van 
behoeften (1943)  

cultureel 

sociaal 

ecologisch 

Presenter
Presentation Notes
We asked our self: can Ons Buiten bring these qualities



interactief onderzoeksproces 

• leden en bewoners uit 
de buurt betrokken 

• werkgroepen gemaakt 
tijdens onderzoek 

• onderzoekers namen 
hulp en ideeën aan 

• belang van 
multidisciplinair team 
 
 

• door inbreng van leden 
ook intern in de 
vereniging 
veranderingstraject 
ingezet 

• door betrekken van 
wijkraad en scholen ook 
extern 
veranderingsproces 
ingezet 
 



mooi van binnen…. 



veel kwaliteiten ---- te gesloten 

 
 
 

Ons Buiten in plaats van Ons 
Binnen 





werken aan meerwaarde 

• Druk om te veranderen 
 

• Helder gedeelde visie 
 

• Vermogen te veranderen 
 

• Eerste stappen tot actie 



 
Druk om  

te 
 veranderen 

 
Druk om  

te 
 veranderen 

 
Druk om  

te 
 veranderen 

 
Druk om  

te 
 veranderen 

 
Een helder  
gedeelde 

 visie 

 
Een helder  
gedeelde 

 visie 

 
Een helder  
gedeelde 

 visie 

 
Een helder  
gedeelde 

 visie 

 
Het vermogen 

om te 
veranderen 

 
Het vermogen 

om te 
veranderen 

 

 
Het vermogen 

om te 
veranderen 

 

 
Het vermogen 

om te 
veranderen 

 

 
Eerste 

Stappen die 
 tot actie leiden 

 
Eerste 

Stappen die 
 tot actie leiden 

 
Eerste 

stappen die 
 tot actie leiden 

 
Eerste 

Stappen die 
 tot actie leiden 

 
 

Onder in de la 

 
Bezorgdheid en 

Frustratie. 

 
 

Succes!!! 

Ongecoördineer
de 

Inspanningen, 
een foute start  

 
Snelle start, 

dan stuurloos 
dobberen 



eerste stappen 

• publiciteit zoeken voor veranderingsproces 
 

• zichtbaar maken van de veranderingen 
– extern en intern 
– extra middelen inzetten 
– mensen inzetten 

 

• democratiseren van de vereniging 
 



Annie opent de poort en vele harten 
burgemeester Annie Brouwer adopteert een geitje 

en is enthousiast over de plannen 



publiciteit 



RTV Utrecht maakt een reportage 

 
 
 
 

aanpak als voorbeeld voor 
de stad Utrecht 



intern: versterken kennis, binding, 
motivatie 

 
• uitgaan van talenten en passie 
• openstellen van tuinenpark in praktijk brengen 
• aansluiting vinden met buurt 
• partners vinden 
• geld vinden 
• taken en verantwoordelijkheden verdelen 
• gelegenheden creëren voor samenzijn 
• trots op de natuur in de stad 
• markeren van veranderingsproces 





stuurgroep: overgang naar een nieuwe 
werkwijze 

Bestuur Ons Buiten 
 
- Voorzitter 
- Secretaris 
- Penningmeester 
- Overige bestuurders 

 

 
 
 
 
 
Werkgroep 
communicatie 
- Interne 
communicatie en 
informatie 
- Externe 
communicatie 
 

 
 

 
 
Werkgroep 
interne 
aangelegenhede
n 
- Geschillen 
- Veiligheid en 
preventie 

 
Werkgroep 
groenbeheer 
- Voorbereiding EHS 
- Algemeen werk 
- Tuinkeuringen 
- Taxaties 
- Ballotage 

Werkgroep 
toegankelijkheid 
en bebouwing 
- Bebouwing 
- Toegankelijkheid 

 

 
 
 
 
Werkgroep 
publieke functies 
en activiteiten 
- Openbare 
activiteiten 
- Dierenweide 
- Kweekveld 
 

 

Werkgroep 
financiële zaken 
- Kas 
- Inkoop 
- Subsidies 

 

Algemene 
ledenvergadering 
 
alle leden, vrijwilligers, 
donateurs, partners  

 
Stuurgroep 
 
- Voorzitter 
vereniging of 
afgevaardigd
e van het 
bestuur  
- Voorzitters 
van de 
verschillende 
werkgroepen 

 



markeren van start vernieuwing 

• proactief besturen, nieuw beleid 
• samenwerken met andere 

volkstuinverenigingen en buurtorganisaties 
• informatie geven 
• inventariseren van ideeën en wensen 
• uitdragen via media en interne communicatie 
• het bord welkom 

 



markeren 

• jaarplannen 
• stuurgroep / werkgroepen 
• vernieuwd bestuur 



samenzijn 



dierenweide 
• leden en mensen uit de 

buurt zijn vrijwilliger 
• coördinatie OK 
• bijzondere dieren 
• bankje 
• cavia’s op verzoek van 

kinderen uit de buurt 
• subsidies van gemeente en 

wijk 
• school en kinderopvang 
• ouders met peuters 

 



en kweekvelden 

• rondom de dierenweide  
• moestuintjes voor leden 

en bewoners 
• schooltuintjes  
• verhoogde (kruiden) 

pluktuinen 
• bijenstal 
• kinderspeelhut van 

wilgentenen 
 



natuurlijk tuinieren 



natuureducatie 



programma met kinderopvang 





 
 

samen met de aangrenzende straat 
 een verwaarloosde  

groenstrook en  
sloot opknappen   



samen met de buren uit de 
 aangrenzende straat: afsluiting 

project groenstrook 



 
initiatief buurtmoestuin De Voortuin 

een oplossing voor een onnuttig 
parkachtig grasveld 

  
 

• wachtlijsten voor een 
tuin of moestuintje 
 

• bevorderen groene 
activiteiten in Voordorp 
 

• vruchtbare contacten 
met gemeente 



groen moet je doen!  
(een dag voor de hele wijk) 



natuurcultureel erfgoed 

• groenbeleid en -beheer opgesteld 
 

• beeldbepalende elementen in kaart gebracht 
 

• oude landschap (h)erkend 
 

• keurmerk natuurlijk tuinieren binnengehaald 
 
• bijen, vogels, amfibieën, insecten, zoogdieren….. 



natuurbeheer 





natuurbeheer 
cultuurhistorie 



natuur is natuur 
een momentopname op één plek in vijf minuten 



resultaat: Tuinenpark Ons Buiten is 
onmisbaar voor de buurt 

• ecologisch groenbeheer gerealiseerd 
• een ontmoetingsplek en meerwaarde voor 

buurtbewoners en hobbytuinders gecreëerd 
• verankerd in netwerken en instituties 
• talenten en middelen gevonden en 

geïnvesteerd 
• bespaard op overheidsgeld door gratis inzet 

en samenwerking van velen 
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