
Flowerpowertuin, bloemen, prieeltjes 
Aanvullingen: goed voor insecten 
Wel zithoekjes, geen prieeltjessfeer 

17 personen vinden dit leuk  

Hapklare tuin, om uit te eten 
Aanvullingen: moestuin gedeelte, 
Geen echte moestuin maar wel kruiden, aardig voor 
gezamenlijk eten, let op grondsoort, moestuin veel 
werk, verplichting 
 

12 personen vinden dit leuk  

Keep it cool, schaduwtuin, bomen, bogen 
Aanvullingen: schaduw is fijn evenals zon 
 

16 personen vinden dit leuk  

Altijd vakantie tuin, hoekjes, schommel 
Let op vergunningen/veiligheid bij toestellen 
Verlichting, hangmatten 
 

13 personen vinden dit leuk  

Dierentuin, kleine dieren, vogels, insecten 
Aanvullingen: dieren komen vanzelf 
 

10 personen vinden dit leuk  

Let it rain tuin, water, vijver, fontein 
Aanvullingen: watervalletje, iets met hoogte verschillen, 
Fonteintje, kleine vijver. Wateropvang voor droge 
tijden, er is genoeg water om ons heen aanwezig 
 

13 personen vinden dit leuk  

Terug naar de tuin van oma en opa, boeren romantiek 
Kweekkastje 
Aanvullingen: enig, 1 persoon geeft aan dat het 2022 is, 
Leuk oppotten van eigen bloemen en planten  
 
 

7 personen vinden dit leuk  

Strakke lijnen of juist organisch 
11 pers. Kiezen organisch, niemand heeft aangegeven 
strakke lijnen te willen 
 

11 personen hebben dit ingevuld  

Plek voor jeu de boule, spel, ontmoeten 
 
 

7 personen zien een jeu de 
boulebaan wel zitten 

 

Vissteiger voor de hobbyvisser 
Aanvulling: steiger voor minder valide personen 
Vissen is dierenmishandeling 
 

 5 personen hebben ingevuld,  
3 voorstanders, 1 tegen en 1 pers. 
geeft aan kan, maar niet echt nodig 

 

Ander idee:   wilde heemtuin 
Geen stijve landschapstuin 
Verschillende zithoekjes, rollator vriendelijke paadjes, 
verhoogde bakken, niet bukken, bankjes in de zon, 
zwengelpomp 
 

  

 

 



Wat voor tuingebruiker ben jij bij voorkeur 

A een rommelaar, scharrel door de tuin, hier en daar wat onkruid weghalen, gietertje erbij 

• 11 personen zien zichzelf dit wel doen 

B een zitter, relaxer, genieter van groei en bloei 

• 17 personen zitten ook graag in de tuin 

C een werker, grasmaaier, bomensnoeier, winterklaar maker 

• 6 personen zien zich werken in de tuin, 1 persoon helpt met winterklaar maken 

D anders:  1 pers wijntje en praatje maken 

 

Kunnen wij een beroep op je doen bij deelprojecten van de tuin? 

A ja leuk    9 personen, 1 persoon wil de catering wel doen       

B hangt af van de vraag    8 personen tonen bereidheid 

C liever niet   5 personen  

 

Samen tuinen bezoeken voor nog meer inspiratie. Vind je het leuk om mee te gaan en daar bericht 

over te ontvangen  

A ja graag     6 personen hebben belangstelling en 1 een beetje 

Inspiratie opdoen leuk 

B geen belangstelling 

 

Bezit je vaardigheden/kennis die je in wil zetten voor de buurttuin. Denk aan bijv. aan lobbyen, 

ontwerpen, buurtparticipatie, kennis van bloemen en planten, kostenplaatjes,………………………. 

Ja, namelijk: 

• Enige kennis van bloemen, planten en bomen 

• Een boerenzoon met veel kennis van planten 

• Hulp met ontwerpen en buurtparticipatie, kennis door tuin in Driemond 

• 1 persoon geeft aan zich in te willen zetten 

• 1 persoon wil tuinboeken inbrengen 

• 1 persoon wil magnolia tzt mee verhuizen 

• Pluktuin aardbei en zo biedt hulp aan 

• En nog een ervaren volkstuiner 

• Een allrounder geeft alleen zijn 06 nummer door 

 

 



Eerste voorzichtige conclusies nav de vragenlijst 

Nagenoeg door alle aanwezigen ingevuld, super leuk! 

Contouren van een tuin krijgen al wat vorm kijkend naar de wensen 

Belangstelling voor de tuin is groot, niemand heeft aangegeven geen tuin te wensen 

Wat betreft tuingebruik zijn de rommelaars en zitters/genieters in de meerderheid. Werkers zijn er 

aanmerkelijk minder. Goed te weten want dat zegt iets over de inrichting 

De bereidheid om mee te denken met deelprojecten is groot                                                                                     

(9 zeggen ja en 8 zeggen hangt af van de vraag) 

Aanbod eigen expertise mag er ook zijn van boom tot boek tot kennis 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Raymonde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Werkgroep moestuin woongroep weesp 8 juni 2022 

Plaats: Theetuin in weesp 

Aangemeld: Aida, Nieke, Rob, Alinda, Raymonde 

Afgemeld: Machteld 

Mohamed??? 

 

Agenda 

• Uitwerking vragenlijst 

• Terugkoppeling wachtlijsters middels site woongroep 

• Hoe gaan we alle groene vingers betrekken bij de groep 

• Buurtparticipatie tuin, samenwerking Oversingel 

• Actiepunten komend jaar, zie ook onder 

• Vergaderplanning  

 

 

 

Artikel meer groen in gemeenten (groepsapp), aanknopingspunten voor de groep?? 

Buurtmoestuinen bijv. krant citaat : alles begint met een idee. Een goed uitgewerkt voldoet aan de 

regels en voorwaarden, te vinden op amsterdam.nl/regelsopenbaargroen. 

Er bestaat zoiets als een gebiedsmakelaar die mee kan helpen. 

is het een idee om contact te leggen met deze persoon?? 


