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GROENE

BUURTPROJECT
Niet iedereen hoeft direct enthousiast te reageren als je het initiatief neemt voor
een groen buurtproject. Ook nadat je gestart bent kun je tegenstand ondervinden, bijvoorbeeld door voorvallen als diefstal, vandalisme, hangjongeren,
teruglopend enthousiasme bij de vrijwilligers of zelfs ruzie binnen de groep.
Wat kun je daar tegen doen? Deze factsheet helpt je op weg!
BUURT WIL HET NIET
Je kunt je het misschien niet voorstellen, maar het kan voorkomen dat niet iedereen in de buurt blij is met je groene
buurtproject. Het is belangrijk hier aandacht aan te schenken, je wilt niet eerst moeite doen om een project op te
bouwen om er daarna niet van te kunnen genieten. Belangrijk is om erachter te komen waarom er buurtbewoners
‘tegen’ zijn, vaak kun je deze bezwaren prima wegnemen. Een veel gehoord bezwaar is bijvoorbeeld dat het een
woest veld wordt en dat er zorgen zijn over of het wel onderhouden wordt. Laat zien dat je daar over na hebt gedacht
en ga het gesprek aan.

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
Tegenstand in de buurt kan ook voortkomen uit tegenstrijdige belangen. Van wie is de grond? Misschien wil de
eigenaar er wel iets heel anders mee. Uit ervaringen van andere projecten blijkt dat dit eigenlijk altijd op te lossen is
met goede gebruikersafspraken. Zo kan een grondeigenaar ook eventueel zijn grond weer gebruiken als dat nodig
is. Je project is dan wel tijdelijk, het is goed dit te beseffen. Ook kan het zijn dat buurtbewoners het stukje grond
liever willen gebruiken voor extra parkeerplaatsen of fietsenrekken. Ga met elkaar in gesprek over hoe de straat of
buurt kan worden ingericht zodat iedereen tevreden is. Zo heeft jullie project meteen meer draagvlak in de buurt!

VANDALISME EN DIEFSTAl
Een tuin in de publieke ruimte loopt het risico op
diefstal of vandalisme. Maatregelen tegen vandalisme
of diefstal kunnen zijn:
• Geef huishoudens die uitkijken op het stuk grond
kunnen toezicht houden
• Een hek of heg kan helpen
• Betrek de groep die het vandalisme pleegt en
maak ook iets voor & van hen

VERWAARLOZING
Soms begint de buurt enthousiast aan een gezamenlijke tuin, maar wordt de motivatie daarna minder. Het is slim
hier bij de start rekening mee te houden. Het moestuindraaiboek heeft een goede checklist om dit te voorkomen.
Vragen die daarin worden gesteld zijn:
• Zijn er een of meerdere personen die dit project willen trekken?
• Is er een organisatie die de coördinatie en het beheer van de tuin regelt? (contactpersoon, penningmeester,

materiaalbeheerder)
• Is er een aflossysteem opgezet voor de vakantieperiode?

Kortom, is er genoeg draagvlak in de buurt voor een project, zodat het niet op de schouders van 1 of 2 mensen
terecht komt?

ENTHOUSIASME IN BUURT NEEMT AF
Houdt de buurt actief en betrokken door ze regelmatig te informeren (vooral in de winter, als je elkaar wat minder
vaak tegenkomt buiten). Dat kan door persoonlijk contact, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst met buurtbarbecue
of een kookworkshop met oogst uit jullie eigen groentetuin! Je kunt ook aanhaken bij de Burendag van het Oranje
Fonds en Douwe Egberts, of doe mee met het Klimaatstraatfeest.
Elkaar ontmoeten is natuurlijk het leukst en vaak het effectiefst, maar elkaar schriftelijk op de hoogte houden kan
ook. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke pagina op Buurtlink of Facebook, waar de laatste nieuwtjes en
tuinplannen gedeeld worden. Of stel een nieuwsbrief op, met bijdrage van de hele buurt. Persoonlijke verhalen over
hoe buren de tuin beleven en onderhouden werken enthousiasmerend!

RUZIE
Helaas komt het ook wel eens voor dat een buurtproject zorgt voor ruzie in de buurt. Dit kan verschillende
redenen hebben, vaak gaat het om de richting die een
project opgaat, welke regels er gelden of wie het voor
het zeggen heeft. Om dit te voorkomen is het belangrijk om hier in de opstartfase al afspraken over te
maken. Daarnaast is een buurtproject van de hele
buurt. Als je initiatiefnemer bent kan het zijn dat een
deel van je buurtbewoners net iets anders wil dan jij.
Sta hier voor open en bedenk bij jezelf dat een
buurtproject waar niemand aan mee wil werken, geen
buurtproject meer is.
Mocht het toch tot onenigheid komen, probeer dit dan
in een open sfeer te bespreken om ervoor te zorgen
dat de onenigheid in een vroeg stadium uit de lucht is.
Vraag eventueel een onpartijdige persoon of partij om
te bemiddelen. Dit kan een buurtbemiddelaar zijn of
wellicht de wijkmanager van de gemeente. Informeer
bij de gemeente of iemand kan helpen. In een aantal
steden bestaat zoiets als vrijwillige buurtbemiddeling.
Blijf ook altijd bedenken waarom het initiatief ooit
gestart is: zonde om juist de verbinding die het in de
buurt brengt uit het oog te verliezen!
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