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Groene burgerinitiatieven

“Plek om het leven te vieren” ~ Dirk Jan

 Echt iets toevoegen in de wijk

 Sociale aspect staat vaak voorop: ontmoeting

 Corona...

 Creatieve oplossingen!

 Initiatieven hebben verschillende aanpakken, 

zijn aanvullend



Welzijnsuitkomsten van participatie op 

de tuin

 Vragenlijst op basis van Nationale Gezondheidsmonitor en WUR Zin in de Wijk 
project

 Extra vragen over groen en voedsel

 100+ respondenten

 Welzijn gecategoriseerd in 6 dimensies:

 Betekenisvolle betrokkenheid

 Persoonlijke ontwikkeling

 Sociale verbinding

 Gevoel van eigenaarschap

 Gevoel van veiligheid en vertrouwen

 Gezonde leefstijl



Verschillen tussen de initiatieven

 Gegroepeerd in 4 types o.b.v. karakteristieken:

 Productie voor de voedselbank

 Ecologie en leren

 Moestuin voor de buurt

 Creatief en sociaal



Productie voor de voedselbank
Stadslandbouw Mooieweg



Ecologie en leren
Buurtakker | Ecovredegaard



Moestuin voor de buurt
De Groene Schakel| Vlindertuin | Hof van Heden



Creatief en sociaal
Huis van Compassie | De Broederij



Uitkomsten voor alle initiatieven

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

meaningful involvement

personal development

social connection

sense of ownership

sense of safety and trust

healthy lifestyle



Uitkomsten per type initiatief
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1. Fresh produce for Food Bank 2. Ecology & learning

3. Neighborhood garden 4. Creative & social



Reflectie

 Positieve ervaringen en betekenis domineren

 Deelnemers voelen zich onderdeel van het initiatief, zichtbaar aan het grote

gevoel van eigenaarschap, veiligheid en vertrouwen

 Gezonde leefstijl scoort relatief laag, terwijl mensen wel verse oogst mee 

naar huis nemen na een dag in de tuin

 Indicatie dat de wijze waarop een initiatief ontwikkeld en gecoordineerd

wordt, invloed heeft op het soort welzijnseffect: 

 Initiatieven die een leeromgeving faciliteren scoren het hoogst op persoonlijke

ontwikkeling

 Bredere initiatieven waarvoor tuinieren niet de hoofdfunctie is, scoren het hoogst

op gevoel van veiligheid en vertrouwen

 Vraag: trekken de groene initiatieven een bepaald type bewoner aan en

andere niet?



Conclusie

 Groene burgerinitiatieven:

 Dragen bij aan het welzijn van inwoners

 Kunnen kwetsbare wijken ‘upgraden’ op een participatieve en bottom-up 

manier (i.p.v. vergroening van bovenaf die mogelijk leidt tot gentrificatie)

 Indicatie dat groene initiatieven goed onderdeel kunnen

zijn van een strategie voor een groene, eerlijke en

duurzame stad (SDG 11)
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