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Linksboven: Hovenier Matthias van den Berg, ingeschakeld door de Nederlandse Tuinenstichting bij dit project, helpt een vrijwilligster van
Loyens & Loeff bij het planten van een boom.
Rechtsboven: Voordat tuinen beplant kunnen worden, moet eerst hardnekkig onkruid worden verwijderd.

Linksboven: NTs-vrijwilligster Corinne Bierman in gesprek met een bewoonster van Betondorp, in wier tuin een groep vrijwilligers druk bezig is.
Rechtsboven: NTs-voorzitter Beline Geertsema-Key, tuinontwerpster Marilies Jacobs en vrijwilligster Corinne Bierman bij het uitladen van het
busje vol planten voor Betondorp.

Tekst en fotografie - Suzanne Kooij

Sociaal Tuinieren in
Amsterdam Betondorp
De Nederlandse Tuinenstichting realiseert zich dat veel Nederlanders geen toegang hebben tot groen en natuur. Oudere en
sociaal geïsoleerde mensen kunnen veel baat hebben bij een groenere woonomgeving. De NTs heeft daarom een ‘sociaal
groenproject’ opgezet in het historische tuindorp Betondorp in Amsterdam. Hier wonen veel ouderen die zelf niet meer in
staat zijn hun tuinen te onderhouden. In deze buurt helpt de NTs met het opknappen van verwaarloosde tuinen. Dit leidt tot
herstel van het oorspronkelijk beoogde groene straatbeeld. Zo verbreedt de NTs haar missie tot een meer sociale invulling.

Samenwerking biedt voordelen
De Nederlandse Tuinenstichting zocht contact met Stichting Present Amster
dam. Stichting Present helpt mensen die zelf onvoldoende geld, netwerk of
gezondheid hebben om een bepaalde klus te klaren. Present regelt groepen
vrijwilligers om klussen bij deze mensen aan te pakken.
De NTs en Present werken samen in dit vernieuwende project. Tuinen verei
sen regelmatig onderhoud; door dit onderhoud aan te bieden aan de oudere
bewoners wordt eenzaamheid op een laagdrempelige en bijna vanzelf
sprekende manier tegengegaan.
Voor de NTs biedt de samenwerking met Present een goede gelegenheid om
deze missie praktisch én sociaal in te vullen.

Verwaarloosde tuinen opgeknapt
Tuinontwerpers hebben drie basis beplantings
concepten voor de tuinen in Betondorp gemaakt. De
buurtconciërge van Betondorp, NandaVermeulen,
is met deze plannen bij een aantal oudere
bewoners langsgegaan. Zij hebben elk voor een be
paald concept gekozen: struiken, planten en soms
een boom. Vervolgens heeft de NTs een hovenier
ingeschakeld om het benodigde groen aan te schaf
fen. Het groen is bekostigd met financiële bijdragen
die een aantal fondsen beschikbaar heeft gesteld.

De aftrap van ons sociale project vond plaats op 13 mei. NTs-voorzitter Beline
Geertsema vertelde over het werk van de NTs aan de 24 aanwezige vrijwilli
gers van juridisch en fiscaal adviseur Loyens & Loeff, die waren ingeschakeld
via de Stichting Present om zich een dag lang voor de buurt in te zetten.
Hovenier Matthias van den Berg, die bereid was om het project praktisch te
ondersteunen, kwam met een bus vol groen uit Boskoop. Hij verdeelde de
planten over de zes tuinen die gedurende de dag een metamorfose onder
gingen, dankzij de inzet van de vrijwilligers die door Present voor deze klus
waren ingeschakeld. Deze vrijwilligers werkten de hele dag onder leiding van
deskundigen van de NTs om de tuinen onkruidvrij te maken en opnieuw te
beplanten.
Tuinen die vaak al decennialang waren verwaarloosd, kregen zo een geheel
nieuwe, verzorgde aanblik. Buurtbewoners bleven staan, maakten een
praatje, brachten emmers water of hielpen mee met het trekken van onkruid.

Initiatief groeit verder
Zes tuinen in Betondorp zijn nu opgeknapt. Stichting Present heeft vrijwil
ligers geregeld die regelmatig langskomen om de tuinen te onderhouden.
Maar er verkeren nog veel meer tuinen in deze buurt in een verwaarloosde
toestand, en er zijn nog veel meer buurten in heel Nederland waar de tuinen
een dergelijke opknapbeurt kunnen gebruiken.
Daarom blijven de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present - die
afdelingen in heel Nederland heeft - samenwerken om dit initiatief uit te
breiden. In september krijgt het project een vervolg, weer in Betondorp: dan
worden door groepen vrijwilligers opnieuw veertien tuinen opgeknapt, onder
leiding van de Nederlandse Tuinenstichting.
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Wilt u meehelpen?
De Nederlandse Tuinenstichting wil graag donateurs bij dit project betrekken. Daarom vragen wij
u om eenmalig mee te doen aan het opknappen
van tuinen in achterstandswijken. Wat we van u
verwachten, is dat u met een groep enthousiaste
donateurs en vrijwilligers van de NTs een dag meehelpt met het beplanten van verwaarloosde tuinen.
Op 10 september vindt het volgende Sociaal Tuinieren Project plaats in samenwerking met Stichting
Present, vanaf 10.00 uur in Amsterdam Betondorp.
Bestuur en bureau van de NTs zullen die dag ook
aanwezig zijn. Wilt u als donateur ook meehelpen
de sociale missie van de T
 uinenstichting uit te
dragen? Meld u dan aan via info@tuinenstichting.
nl en u ontvangt een mail met nadere details.
Wanneer u 10 september niet kunt, maar wel een
andere keer wilt helpen: stuur dan een mailtje naar
info@tuinenstichting.nl, dan informeren wij u
wanneer de volgende sociale projecten plaatsvinden.

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door
bijdragen van Fonds Sluyterman van Loo, Stichting
RCOAK, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
en een anoniem fonds.

