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Stappenplan

Je ziet een NatuurSUPER op een braak-

Laten we beginnen bij het begin, de eerste stap.

liggend terrein in jouw buurt wel zitten. Dat

Ben je zelfstandig, kun je mensen enthousiasme-

snappen we. Want een NatuurSUPER is

ren, weet je welke mensen je kunnen helpen en

groen, gezellig en gezond. Of je nu groenten

ben je een echte kartrekker met groene vingers?

kweekt, of bloemen, samen een theetuin

Dan kun je met dit doe het zelf stappenplan van

begint of een vlindertuin aanlegt, je omgeving

NatuurSUPER een volgende stap zetten om sa-

wordt er mooier van. Je leert je buurtgenoten

men een tijdelijke (moes)tuin op een braakliggend

beter kennen en met je handen in de aarde

terrein te realiseren.

heeft je drukke hoofd even het nakijken. En
dan hebben we het nog niet eens over de

Enthousiasme, persoonlijke energie, het echt

groenten op je bord, de bloemen in je vaas en

samen willen en tijd investeren zijn de belangrijkste

de vlinders op je kraag.

factoren voor het slagen van jullie tuin! Kennis en
expertise op het gebied van ecologisch tuinieren of

We geven je dus groot gelijk: een NatuurSUPER

permacultuur, organiseren en communiceren zijn

moet je doen!

daarnaast ook erg handig.
Met dit stappenplan willen we je een steuntje in de
rug geven. Het is ontstaan vanuit onze workshops
en de ervaring die wij de afgelopen 2 jaar hebben
opgedaan met het ondersteunen van groepen
mensen bij het realiseren van hun tijdelijke tuin
op een braakliggend terrein in de wijk. Heb je
behoefte aan meer ondersteuning, informeer dan
naar ons uitgebreide ondersteuningstraject van 2
tot 4 maanden.

DoeHetZelf
Stappenplan
Dit is een globaal stappenplan. Het geeft handreikingen, informatie en tips om
een (tijdelijke) tuin op een (braakliggend) terrein te realiseren. Het beschrijft de
12 stappen van wens naar werkelijkheid:
1. Locatiecheck doen
2. Start-up: ontmoeten & afstemmen
3. Locatie aftrap: afspraken, kerngroep & draagvlak
4. Samen verkennen: terrein & mogelijkheden
5. Brainstorm: ideeën & wensen
6. Presenteren & kiezen
7. Concreet maken: wat voor bakkentuin en planten
8. Vastleggen: ontwerp tuin naar natuurlijk patroon
9. Voorbereiden & voorkweken
10. Organiseren doe-dagen & opening
11. Actie: doe-dagen & openingsfeest
12. Succesvol verder!
‘Van wens tot werkelijkheid’ realiseer je door met elkaar in elke stap goed zicht te krijgen op en afspraken
te maken over:
Wat - definiëren / actie / doel / benodigdheden
Hoe - aanpak bepalen
Wie - wie betrekken? wie gaat het regelen?
Wanneer - moment van actie
Gebruik dit stappenplan als een set kaarten, lees eerst alles eens door en kijk dan hoe jullie het willen
doen. Soms kun je besluiten om van de volgorde af te wijken. Je wilt bijvoorbeeld al eerder mensen benaderen, of sommige dingen zijn al zo duidelijk dat je stappen samenvoegt of delen van een stap leent voor
een andere. Maak het je eigen. Veel succes!
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De locatiecheck
De locatiecheck, dat zijn de randvoorwaarden
voordat je samen echt van start kunt gaan.
De locatiecheck met tips staat ook in het
SUPERzine en is te downloaden vanaf onze
website natuursuper.nu.

6. Er zijn minimaal 1 tot 3 mensen/bewoners die
de kartrekkers willen en kunnen zijn.
7. Er zijn minimaal 3 lokale organisaties en/of
partijen die de ontwikkeling van een NatuurSUPER actief willen ondersteunen.
8. De kartrekkers en de mensen van de lokale

1. Het braakliggende terrein ligt nog minimaal 1,5
jaar (2 groeiseizoenen) braak.
2. Het terrein ligt op een zichtlocatie; bewoners,
bedrijven of anderen kijken uit op het terrein
waardoor er toezicht is.
3. De locatie is zonnig; een terrein dat geen zon
krijgt maakt het kweken van eetbare planten
moeilijk tot onmogelijk.
4. De locatie heeft een waterpunt of de mogelijkheid om met regentonnen water op te vangen.
5. De aanmelders en/of geïnteresseerden zijn

partijen vormen samen het projectteam van de
locatie. Hier zitten minimaal 4 en maximaal 6
personen in.
9. De 3 lokale organisaties en/of partijen zijn
bereid om te investeren in het traject en de
NatuurSUPER met tijd, kennis, middelen of
financiën.
10. De eigenaar van het terrein is bekend bij de
initiatiefnemers. Zij hebben al contact gelegd
met de eigenaar of gaan dat doen.
11. De eigenaar is bereid om een gebruiksover-

enthousiast en willen minimaal 4 uur per week

eenkomst te verlenen voor tijdelijk gebruik van

investeren in het ontwikkelen en onderhouden

het terrein.

van de NatuurSUPER.

De locatiecheck
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Je onderzoekt en organiseert:
- geschiktheid terrein
- draagvlak betrokkenen en omgeving
- beschikking over tijd, geld en kennis
- betrokkenheid eigenaar terrein
Wij raden je aan om eerst zoveel mogelijk in kaart

NatuurSUPER gaat uit van een basisbudget voor

te brengen en goed te organiseren voordat je ver-

de tuin en daarnaast lokale sponsoring van (afval)

der gaat. Natuurlijk kun je besluiten om bepaalde

materialen die gebruikt kunnen worden. Denk aan

zaken anders te doen. Bijvoorbeeld de tijd dat het

een budget van tussen de 3.000 en 5.000 euro

terrein nog braak ligt. Als je echt aan de slag wilt

als je het zonder professionals doet en er geen

kan dat ook voor 1 jaar of korter zijn. Maar het is een

groot materieel nodig is. Verder raden wij je aan

stuk leuker om samen wat langer te genieten van de

om zoveel mogelijk lokale, natuurlijke en afval

tijdelijke tuin en het is jullie energie ook waard.

materialen te gebruiken. Dit scheelt aanzienlijk in

Eh… wat kost het eigenlijk?
Naast de 11 genoemde punten is het voor jullie als
doe-het- zelvers ook belangrijk om de financiën

de kosten en sluit de lokale kringloop. Ook kan je
planten en zaden ruilen of krijgen via een lokale
volkstuinvereniging of tuincentrum.

in kaart te brengen. Je hoeft nog niet meteen

Kijk eens op:

een volledige begroting en volledig dekkingsplan

denationaleproeftuin.nl

te maken. Wel is het goed om met elkaar te

zadenruil.hyves.nl

bespreken wie dit straks gaat doen en of jullie het

spullendelen.nl

met of zonder geld willen doen. Dat maakt een

reclaimtheseeds.nl

groot verschil in hoe je het gaat aanpakken.

stap
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Start-up: ontmoeten
& afstemmen
Als alle randvoorwaarden zijn onderzocht en georganiseerd dan kunnen jullie door. Ga samen
in gesprek en stem met elkaar af. Maak afspraken over rollen, taken, verantwoordelijkheden.

Start-up: ontmoeten
& afstemmen

stap
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Zorg dat jullie een goed kernteam vormen. Kijk ook of personen van lokale
partijen in het kernteam willen zitten of jullie als kernteam willen ondersteunen
door er af en toe bij te zijn of vraagbaak te zijn. Het kernteam kan samen de
gedeelde leiding nemen op basis van ieder zijn kwaliteiten. Of één iemand
neemt van nature de leiding en behoudt het overzicht.
Waar krijg jij energie van?

De vragen

Jullie persoonlijke energie is de sleutel tot succes.

UÊ 7>ÌÊ>ÊÊL`À>}iÊ>>Ê`iÊ>>«>ÊÛ>Ê`iÊÌÕ¶

Voor constructief samenspel is het goed te weten

UÊ 7>>ÀÊÃÌ>ÊÊÛÀÊÜ>>ÀÊÃÌ>>ÌÊÊÀ}>Ã>ÌiÊÛÀ®¶

waar degenen met wie je samenwerkt energie van

UÊ Ê7iiÊ«ÃÌiÉÀÊ iLÊÊvÊÜÊÊ iLLiÊLiÊ`iÊ

krijgen. Je kan er dan rekening mee houden of hierop

wijk?

inspelen. Onderstaande vragen helpen je hier zicht

UÊ 7iiÊ®}i i`iÊ ÀiÊ`>>ÀL¶

op te krijgen. Je kunt ze in het team aan de orde

UÊ Ê6`ÊÊ iÌÊiÕÊÊiÌÊi`iLÕÀ}iÀÃÊÊVÌ>VÌÊÌiÊ

stellen, aan het begin van het traject, maar ook tussentijds. Stel ze ook aan nieuwe mensen. Zo zorg je
voor een stevige basis samen.

komen en met hen aan de slag te gaan?
UÊ Ê7>>ÀÊÜiÀiÊ>`iÀiÊiÃiÊ}À>>}ÊiÌÊÊ
samen?
UÊ 7>>ÀÊÜÀ`ÊÊLÊÛ>¶
UÊ 7>ÌÊâÊÊÃÌiÀiÊiÊâÜ>iÊ«ÕÌi¶
UÊ 7iiÊ>À>ÌiÀi}iÃV >««iÊÌÞ«iÀiÊ¶
UÊ 7>ÌÊâÊÊ«>ÃÃiÃÊiÊ>iÀ}il¶Ê
UÊ ÊÊ iÛiÀÀiÊ iivÌÊÊ«iÀÃiÊ}iÛ}Ê
invloed op mijn persoonlijke energie?
UÊ 7>>ÀÊ`iÊÊii¶
UÊ iÛiiÊÕÕÀÊ>ÊÊ«iÀÊÜiiÉ>>`ÊÛiÃÌiÀi¶
UÊ Ê7>ÌÊâiÊÊiâivÊÃÌÀ>ÃÊ`iÊ«Ê iÌÊÌiÀÀiÊvÊÊ
de tuin?
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Locatie aftrap: afspraken,
kerngroep & draagvlak
Leg de afspraken vast, regel de financiën en betrek omwonenden, partijen en geïnteresseerden. Tussen deze stap en de volgende stappen kan 1 tot 2 maanden zitten. Dit is de tijd die
nodig is om alle financiën rond te krijgen.

Locatie aftrap: afspraken,
kerngroep & draagvlak

stap
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Leg jullie afspraken onderling vast, maak een intentieovereenkomst of zet op
papier wie wat doet, hoe lang jullie samen aan de slag gaan, wat een go / no go
moment is. Zoek voor voorbeelden op internet naar: intentieovereenkomst. Zorg
ook dat je een overeenkomst hebt met de eigenaar of in ieder geval daarover in
gesprek bent. Zonder toestemming mag je vaak niet zomaar het terrein op.
Begroting- en dekkingsplan

Hallo, hier zijn wij!

ÊiiÊLi}ÀÌ}Ê}iivÊiÊiiÊÛiÀâV ÌÊÛ>Ê`iÊ

Geef bekendheid aan wat jullie willen gaan doen

uitgaven en in een dekkingsplan zet je de inkom-

en zoek medestanders. Plaats bijvoorbeeld een

sten waarmee je deze kosten dekt op een rij. Bij

oproep in de wijkkrant, lokale krant, op internet,

de afrekening maak je duidelijk wat de werkelijke

maak een flyer of presenteer je tijdens

uitgaven en inkomsten zijn geweest. Maak het

een wijkoverleg.

liefst twee dekkingsplannen zodat je een nee kunt
opvangen.

Kijk hiervoor eens op:
persbericht.nl

De financiën kun je op verschillende manieren

persbericht.nu

werven:

of zoek op: voorbeeld persbericht

- lokale of landelijke subsidies: gemeente,
woningcorporatie, wijkvereniging, lokale bank,
Oranje Fonds.
- crowdfunding: als 100 mensen 10 of 25 euro
investeren dan kom je ook tot een mooi bedrag.
- lokale sponsoring: in geld, materialen, kennis of
handen.
Kijk voor financieringsvormen eens op:
goededoelenwereld.nl
oranjefonds.nl
crowdfunding.nl
douwenkoren.nl
sponsoring.startpagina.nl
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Samen verkennen:
terrein & mogelijkheden
Bekijk samen het braakliggende terrein, onderzoek het, laat het op je inwerken en breng het in kaart.
Tip: vraag aan de eigenaar, via de gemeente of het kadaster een kaart op van het terrein. Handig
om alle informatie van het terrein op te plaatsen en als basis voor het tuinpatroon.

Samen verkennen:
terrein & mogelijkheden

stap
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Loop eerst eens ieder voor zich over het terrein, ervaar het, laat het op je inwerken. Maak foto’s of tekeningen van dingen die je opvallen. Vertel elkaar na afloop
in 2 minuten je bevindingen. Wat valt je op? Hoe ervaar je het terrein? Wat was je
eerste gedachte toen je naar het terrein keek? Wat zie je jezelf hier doen?
Ga daarna ieder voor zich op een plek staan die

4. Water

je als aangenaam ervaart. Wat maakt die plek

Hoe ligt het terrein, zijn er gebouwen waarvan

prettig? Wat gebeurt hier straks, wat zie je voor je?

het regenwater kan worden opgevangen door

Kijk dan samen of er plekken zijn waar meerdere

de regenpijpen aan te sluiten op regentonnen?

mensen staan of die heel dicht bij elkaar liggen.

Wat is anders een goed punt om regentonnen te

Markeer deze op de kaart. Hoe zien jullie samen

«>>ÌÃi¶ÊÃÊiÀÊiiÊLiÃÌ>>`ÊÜ>ÌiÀ«ÕÌ¶Ê"vÊ>Ê

waar deze plekken voor kunnen dienen?

je een watertank plaatsen of ingraven? Markeer

Het terrein nader bekeken: waar moet je op letten?
1. Ligging terrein en zon
Hoe ligt het terrein? Komt er voldoende zon, zijn er
schaduwplekken. Markeer of noteer dit. Kijk ook
als er weinig schaduw is of je juist deze schaduwplekken gedeeltelijk wilt gebruiken als rust- en/of
ontmoetingsplek.

waterpunten op de kaart.
5. De bodem
Wat voor bodem is er, kan en mag je eenjarige
bloemen zaaien? Controleer of de bodem vervuild
is; kinderen kunnen er gaan spelen en dan ook de
aarde aanraken of zelfs in hun mond stoppen. Als
er echt zware vervuiling aanwezig is ga dan samen
goed na wat je hiermee wilt doen, ook al gebruik

2. Zichtbaarheid terrein

je bakken. Bijvoorbeeld een meter afgraven of een

Hoe kijkt men op het terrein, wat zijn de eerste

schone laag opbrengen.

delen die mensen zien? Hoe ga je naar het terrein
toe, wat kijkt er op uit? Wat willen jullie dat mensen
dan zien?
3. Omgeving terrein
7>ÌÊÛ>ÌÊiÊ«Ê>>Ê`iÊ}iÛ}¶ÊÃÊiÀÊÛiiÊ`ÀÕÌi]Ê
verkeer of is het rustig, kijk je uit op blinde muren
e.d.? Let op zicht, bereikbaarheid, toegang,
ontwerp enzovoort

stap
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Brainstorm: ideeën & wensen
Je hebt het terrein ervaren, gezien en in kaart gebracht. Laat nu alle gedachten en vooral
belemmeringen even los en denk ruim. Hoe ziet de (tijdelijke) tuin eruit, wat kan je er doen?
Waar wordt je blij van? Zou het niet fantastisch zijn als...
Je gaat samen ideeën spuien om uiteindelijk samen tot een top 3 te komen.
Oja, belangrijke spelregels in deze fase:
- ‘Ja-maar’ is uit den boze.
- Alle ideeën zijn goed.
- Gebruik elkaars ideeën, lift er op mee en maak ze nog groter en beter.
- Voorkom discussie, dit is een brainstorm.

Brainstorm:
ideeën & wensen

stap
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Alle wensen en ideeën worden nu in kaart gebracht. Dit kan per onderdeel van de
tuin, of per deel van het terrein. Denk bijvoorbeeld aan spelen, proeven, insecten. Als er nog geen onderdelen of thema’s zijn, bedenk deze dan eerst samen
volgens onderstaand principe.
Voor elk onderdeel/terreindeel is er een flip-over

De top 3:

vel. Alle ideeën worden op post-its geschreven en

i`iÀiiÊ«>ÌÊ«iÀÊ`iÀ`iiÊ`ÀiÊÛiÀÃV i`iÊ

op het betreffende vel gehangen. Help elkaar ver-

gekleurde plakkertjes voor de beste drie ideeën.

der bij het ideeën bedenken. Houd je vooral niet in!

Bijvoorbeeld rood voor keuze 1, blauw voor keuze

Voor als je het even niet meer weet:
- Wat als ik Donald Duck, Pippi Langkous of
Superman was, hoe zou de tuin er dan uitzien?
Welke oplossingen bedenk ik dan?
- Wat als ik een tuin wil die alleen op woensdag
en vrijdag geweldig is? Welke oplossingen
bedenk ik dan?
- Wat als ik een tuin moet bedenken die volgende

2 en groen voor keuze 3. Bepaal aan de hand
van alle stickertjes per kleur welke drie ideeën de
meeste stemmen hebben. Et voilà, daar rolt de
gezamenlijke top 3 uit de bus. Je kunt er ook voor
kiezen om een mix van deze top 3 tot één idee
terug brengen, dat levert dan per onderdeel een
idee op.
Bedenk dat je de keuze nog wilt presenteren aan

week klaar moet zijn omdat het anders niet meer

een grotere groep bewoners en betrokkenen zodat

doorgaat? Welke oplossingen bedenk ik dan?

je tot inspraak en stemming komt. Maak dus een

- Wat als ik een tuin wil die zonder geld ontstaat?
Welke oplossingen bedenk ik dan?

heldere keuze voor een aantal ideeën.

stap
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Presenteren & kiezen
Presenteer de top 3 tuinideeën aan betrokkenen, omwonenden, de wijk, de gemeente, lokale
bedrijven en anderen. Geef ruimte voor reacties en inzichten. Dit is de fase van afbakenen,
keuzes maken, waar gaan we voor.

Presenteren & kiezen

stap
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Voor je presentatie kun je het beste aanhaken bij een wijkoverleg, dan zijn er sowieso mensen uit de wijk aanwezig. Stuur minimaal twee weken van tevoren een
uitnodiging per mail of huis-aan-huis.
Wat bedoel je precies?

Je hoopt natuurlijk dat er mensen mee willen doen.

Een goede boodschap vormt de basis van alle

Zorg dus dat ze zich aangesproken voelen. Wat zit

communicatie, of het nu een telefoongesprek, een

er in voor hen, wat hebben zij aan de tuin?

brief of een bijeenkomst is.

Noteer namen van mensen en contactgegevens

De 5 regels voor de kernboodschap:

van personen die mee willen doen, op de hoogte

1) Onthou de steekwoorden: Kijk - Want – Dus

gehouden willen worden enzovoort. Laat hen

2) Kijk dient om de aandacht te krijgen en het

weten wat jullie keuze is. Zo blijven zij betrokken.

voordeel te benoemen: Kijk (wij hebben nu de

Tot slot: durf tijdens je presentatie te vragen wat je

beste gloeilamp ter wereld uitgevonden).

nodig hebt. Hoe concreter jullie een vraag hebben

3) Dan volgen de argumenten in hooguit liefst 2 à
3 zinnen: Want (de lamp gaat niet kapot) en (het
energieverbruik is praktisch nihil).
4) Dan de slotzin, de conclusie en de actie: Dus
(koop uit milieu- en zuinigheidsoverwegingen
onze nieuwe gloeilamp).
5) Meteen is duidelijk voor welke doelgroep
de schrijver van deze kernboodschap heeft
gekozen: de geld- en milieubewuste klant.
De doelgroep bepaalt de toonzetting van de
boodschap. Een kernboodschap over dezelfde
lamp voor een congres van natuurkundigen zou
anders luiden.

des te sneller iemand geneigd zal zijn te helpen.
Kijk ook eens op: durftevragen.com

stap
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Concreet maken: wat voor
bakkentuin en welke planten
Hoe ziet jullie tuin eruit? Welke groenten of kruiden wil je straks oogsten? Welke insecten
willen jullie aantrekken? Hoe ga je aan de slag met een bakkentuin? Wat wil je allemaal in de
tuin? Wees gerust, je hoeft niet alles zelf te bedenken. NatuurSUPER geeft legio suggesties en
tuinvoorbeelden op pinterest.com/natuursuper.

Concreet maken: wat
voor bakkentuin en
welke planten

stap
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Zoek naar voorbeelden van (bakken)tuinen of het type tuin dat jullie voor ogen
hebben. Maak eens een collage. Maak met elkaar in elk geval een lijst van wat
je allemaal in de tuin wilt hebben, van planten tot zitelementen en een composthoop. Denk aan eigenschappen van planten, combineer hoog met laag, zoek
verschillende soorten van een plant (bijvoorbeeld vijf soorten bonen). Let ook op
ritme in de tuin, door bijvoorbeeld herhaling van planten.
Tuinieren in bakken: hoe ga je aan de slag?

De opbouw van de bakken (70 cm hoog)Bekleed de

Zoek bakken die ongeveer 70-80 cm hoog zijn,

bakken met worteldoek tot ongeveer 10 cm onder

dat is een fijne werkhoogte. Of kijk naar verschil-

de rand. Maak sneden ongeveer 10-15 cm van de

lende hoogtes, leuk om te zien en handig voor

bodem af. Dan blijft er water op de bodem staan

kinderen. Wij gebruiken het liefst tweedehands

waardoor de aarde vochtig blijft. Voeg dan 20 cm

bakken, zo hoeft er geen nieuw hout gebruikt te

grof materiaal, takken e.d. toe, 15 cm plantenafval,

worden. Je vindt ze via marktplaats, een lokale

15 cm halfverteerde compost, en tot slot 20 cm

tuinder of houtbedrijf. Zorg dat de bakken ‘schoon’

mengsel van aarde, kokos, compost en bentoniet.

zijn zonder restmateriaal van chemische of bestrijdingsmiddelen. Vraag na waarvoor de bakken
gebruikt zijn.
Ê`iÊL>iÊ>>ÊiÊiiÊÃÀÌÊÌÕÊiÌÊiiÊ
nagebootst bodemleven. Voeg wormen toe. Zij

Wat te planten in je moestuin?
- het allerlekkerste of wat zo vers mogelijk te eten
is (zoals sla)
- wat duur is om te kopen of waar moeilijk aan te
komen is

eten namelijk de aarde, compost en plantenresten

- wat makkelijk te onderhouden is

en poepen deze weer uit als nieuwe compost. Ook

- wat een grote oogst opbrengt

houden zij door het maken van gangetjes de aarde

- wat iedereen lekker vindt

luchtig en dat is heerlijk voor de planten.

Kijk voor inspiratie op:
pinterest.com/natuursuper

stap
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Ontwerp tuin naar natuurlijk
patroon
Je gaat nu stap 3 (Onderzoek) en stap 7 (Concreet maken) gebruiken om de tuin verder vorm te
geven. Je maakt een ontwerp en een indeling naar functies en thema’s.
Tip: Laat je inspireren door de natuur en de patronen die je daar vindt. Denk aan de ringen in
een boom, bladnerven, de spiraal die veel voorkomt in de natuur, schelpen en meer. Er zijn
prachtige afbeeldingen te vinden op internet en in boeken. Kijk ook op pinterest.com/natuursuper
voor inspiratie.

Ontwerp tuin naar
natuurlijk patroon
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Gebruik de uitkomst van stap 7 voor een overzicht van wat jullie in de tuin willen
hebben. Gebruik de kaart uit stap 3 en zorg dat je de goede maten hebt van het
terrein.
Ideetjes voor je tuinontwerp:

Hoe maak ik een ontwerp?

- eetbare bloemen, kruiden, groenten of fruit (in bak)

- Werk van groot naar klein, je begint met de

- gereedschap opslag
- bloemen volle grond

grote lijnen, het patroon in dit geval.
- Volgorde: Hoe loop je door de tuin? Waar

- in- of uitgang tuin

leidt het pad naartoe? Wat zie je eerst? Door

- welkomstbord

bepaalde elementen te gebruiken word je naar

- (natuurlijke) omheining
- waterpunt
- kinder (educatie)tuin
- ruimte voor ontmoeten

een bepaald punt of punten geleid.
- Herhaling/ritme: door kleuren en vormen te
herhalen creëer je beweging in de ruimte/tuin.
- Gelaagdheid: gebruik hoge en lage planten

- spelen

naast elkaar, zo maak je optimaal gebruik van

- zitten

de ruimte en is er meer oogst. Denk aan mais

- paden

en pompoen/courgette. Gebruik, als deze er

- wilgentenen koepel

zijn, muren en hekken om delen van planten

- activiteitenbord
- bestaande elementen terrein

tegenaan of overheen te laten groeien.
- Schaal: Houd rekening met de sfeer en grootte

- bijen/insecten (hotel)

van je tuin en pas de omvang van een onder-

- planten doorgeef of ruil bak

deel daarop aan.

- bloemenrand
- composthoop

stap
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Voorbereiden & voorkweken
Hoe zorg je voor succesvol duurzaam resultaat?
Wat en wie hebben we nodig? Wanneer en hoe ga je voorkweken?

Voorbereiden &
voorkweken

stap
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Het ontwerp is gemaakt, nu de uitvoering nog. Denk in stappen, dus welke basis
is eerst nodig? Bijvoorbeeld: een laag nieuwe aarde, dan de bakken, een omheining, en een indeling uit te zetten met stokken of lint.
Hoe realiseer ik het ontwerp van de tuin en welke materialen zijn daarvoor nodig?
Ofwel daar zijn ze weer, de vier aandachtspunten:
Wat - definiëren / actie / doel / benodigdheden
Hoe - aanpak bepalen
Wie - wie gaat het regelen? wie betrekken intern of extern?
Wanneer - moment van actie
Een volledige handleiding voor voorkweken? Natuurlijk, die is te vinden op onze website!

stap
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Organiseren doe-dagen
(werkdagen tuin) en opening
Wat voor dag wordt het?
Wanneer gaan we aan de slag?
Wat en wie hebben we nodig?
Wie regelt wat? Wie is aanspreekpunt?

Lekker samen aan de slag! Enne… vergeet ook de innerlijke mens niet.

Organiseren
doe-dagen en opening

stap
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Om de doe-dagen en opening zo soepel mogelijk te laten verlopen is het belangrijk eerst even stil te staan bij wat je wilt gaan doen en hoe je dat gaat regelen.
Daarom beginnen we voor het gemak bij het eind. Wat zie je voor je, wat is er
klaar na één dag? Hoe vieren jullie de opening en wat is er dan allemaal af? Door
vooral deze laatste vraag te beantwoorden weet je wat er moet gebeuren voor de
opening. En kun je de eerste doe-dagen invullen. De volgende vier vragen kunnen
je wellicht ook helpen:
1. Wat gaan we doen op de doe-dag (of opening)?
2. Hoe gaan we dit regelen?
- organisatie op de dag
- benodigde materialen
- benodigde mensen, organisaties
- benodigde communicatie
- benodigde leveranciers
- eten & drinken (innerlijke mens) op de dag zelf

Vraag dan ook meteen of, als ze mee willen werken
op een doe-dag, ze dit even laten weten. Dan weet
je waar je op kunt rekenen.
Handige checklist voor de doe-dagen en andere
dagen
- Uitnodiging opmaken
- Uitnodiging verspreiden
- Genodigdenlijst maken

3. Wie gaat wat regelen?

- Hoe laat beginnen we en hoe laat stoppen we?

Schrijf achter elk Hoe-antwoord de naam van de

- Eten & drinken (tevens tijdbewaker)

persoon/personen die dit gaat/n regelen.

- Tafel, tentje; plek om te eten en samen te zijn

4. Wanneer wordt dit geregeld?
- Spreek duidelijk met elkaar af wanneer wat geregeld moet zijn.
- Neem contact op met elkaar als er iets tussen
komt, als je hulp nodig hebt en als je het geregeld
hebt. Goed nieuws is altijd fijn!
Nodig voor doe-dagen en de opening bewoners,
vrijwilligers, lokale partijen, pers, organisaties, de

- Taakverdeling
- Aanspreekpunt
- Oogje in het zeil
- Gereedschap (markeren)
- Nieuwe mensen ontvangen en gegevens noteren
- Welke partijen/actoren benaderen we voor de
doe-dag?
- Lijst met benodigde materialen (bijvoorbeeld bij
zaai workshop: eierdoosjes, bakjes enzovoort)

eigenaar, familie en andere geïnteresseerden uit. Doe

- Wie neemt wat mee?

dat zo’n drie weken van tevoren via mail of telefoon

- Gezamenlijke boodschap naar de buitenwereld

en stuur een week van te voren een herinnering.

stap
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Succesvol verder!
Is de organisatie voor beheer, communicatie en activiteiten goed geregeld?
Zijn er nog losse eindjes?

Succesvol verder!

stap
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Jiehoe! De tuin of een deel ervan is gerealiseerd en de eerste vruchten kunnen er
al snel van geplukt worden. Tijd om vooruit te kijken. Wat gebeurt er volgend jaar?
Hoe regel je nieuwe sponsoring en middelen? Wat doe je met schade en overlast? Wie is aanspreekpunt voor de gemeente en de eigenaar? Hoe zorg je dat er
nieuwe mensen naar de tuin komen en dat je af en toe samen een feestje viert?
Tijdens deze laatste stap zet je de puntjes op de
i. Hoe meer goede afspraken je met elkaar maakt
over organisatie en beheer van de tuin, hoe fijner en
leuker het is om onderdeel te zijn van je eigen goed
draaiende NatuurSUPER tuin.
Kijk daarbij naar:
- beheer en onderhoud
- tuinieren
- communicatie
- activiteiten
- financiën
Maak samen een overzicht en krijg opnieuw Wat,
Hoe, Wie en Wanneer per onderdeel in beeld.
Kijk voor meer informatie op natuursuper.nu.

