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Voorwoord 

Een paar maanden terug keek ik de aflevering ‘Hoe duur is natuur?’. In deze aflevering, uitgezonden 

door Tegenlicht, deelden onderzoekers, ondernemers en natuurbeheerders hun visie over ‘de waarde 

van de natuur’. Zo ook Matthijs Schouten, filosoof en als ecoloog werkzaam bij Staatsbosbeheer. Hij 

stelt dat de waarde van de natuur meer is dan wat we er vandaag de dag aan toekennen. Daarbij neemt 

hij het voorbeeld van een boom, waarover vaak over de economische waarde en de ecosysteemdien-

sten die die oplevert wordt gesproken. Maar dit is lang niet alles. Een boom heeft namelijk ook een 

intrinsieke waarde: zonder dat je er iets mee doet, hecht je er waarde aan (VPRO, 2017). 

Nu, een aantal maanden verder, schrijf ik mijn bachelor thesis over de waarde van stadstuinen voor 

Den Haag. Hierbij heb ik veel gehad aan de ‘lessen’ van ‘Hoe duur is natuur?’. Een les was bijvoorbeeld: 

de waarde van de natuur is lastig te omvatten. Met dit gegeven, heb ik mij gericht op één stukje natuur 

en één stukje waarde. Samen met het geografisch karakter van mijn studie heeft dit geleid tot een 

onderzoek naar de invloed van stadstuinen op het sociale welzijn onder bewoners in Den Haag. Het 

doel van het onderzoek is hierbij niet om de invloed exact te meten. Het is eerder een verkenning. Ik 

verken een klein stukje van de natuur, en heb dit zo goed mogelijk geprobeerd in kaart te brengen 

voor de stad Den Haag.  

Natuurlijk wil ik van deze gelegenheid ook gebruik maken om een aantal mensen te bedanken, die mij 

erg hebben geholpen in het onderzoek. Allereerst mijn begeleider Pieter Hooimeijer; bedankt voor de 

fijne en efficiënte feedbackgesprekken en uw hulp bij de keuze, afbakening en het klein houden van 

het onderzoek. Daarnaast wil ik de gemeente Den Haag, en in het speciaal Jacco Schuurkamp en John 

Plomp, bedanken voor de nuttige informatie over het groenbeleid in Den Haag, de feedback en het 

doorsturen van de enquête. Ook de bestuursleden van de Nijkamphoeve en Nut en Genoegen wil ik 

graag bedanken, die mij een kijkje hebben gegeven in het beheer van hun stadstuin. En natuurlijk alle 

respondenten, want zonder hen had het onderzoek niet tot nieuwe inzichten geleid. En tot slot wil ik 

mijn familie, vrienden en studiegenoten bedanken voor alle hulp!   

Utrecht, 29 juni 2018 

Anna Verbrugge 
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Samenvatting 

De afgelopen decennia is de Nederlandse overheid druk bezig geweest om het sociale welzijn in steden 

te verhogen. Lang werd er ingezet op de sociale mix, waarbij een mix van dure koopwoningen en goed-

kope huurwoningen in wijken ideaal gezien zou moeten leiden tot een gemengde groep bewoners op 

sociaaleconomisch gebied. Dit zou de sociale segregatie in de stad tegengaan en de interactie en soci-

ale cohesie stimuleren. Echter zijn er steeds meer twijfels over deze aanpak. Er wordt daarom verder 

gekeken en groen wordt als nieuwe oplossing gezien. In deze tijd van klimaatcrisissen  en verdichtende 

steden kan groen mogelijk als middel dienen om steden duurzaam te maken en leefbaar te houden 

voor haar bewoners. Zo is de stadslandbouw opkomende, en is er een debat gaande onder onderzoe-

kers in hoeverre groen een rol kan vervullen voor het sociale welzijn van bewoners in de stad.  

Het doel van dit onderzoek is om duidelijkheid te scheppen in dit debat, door te kijken in hoeverre een 

specifieke soort groenvoorziening - stadstuinen, bijdragen aan het sociale welzijn onder bewoners in 

de stad. De centrale vraag luidt: In hoeverre dragen stadstuinen bij aan het sociale welzijn onder be-

woners in Den Haag? Het sociale welzijn is opgesplitst in drie factoren: de stadstuin als ontmoetings-

plek, de sociale tweedeling dan wel mix in de stadstuin en de sociale toegankelijkheid van de stadstuin. 

Voor de geografische afbakening is er gekozen voor Den Haag; een stad die haar groene karakter en 

imago op een integrale manier vergroot. Dit onderzoek wil daarin van wetenschappelijke waarde zijn.   

Om antwoord te geven op de centrale vraag, is er onderzoek gedaan naar 9 verschillende stadstuinen 

in Den Haag. Deze stadstuinen zijn onderverdeeld in verenigingen, gemeente- en bewonerstuinen. Het 

sociale welzijn is enerzijds verkent aan de hand van secundaire data en anderzijds onderzocht met 

enquêtes onder tuinders en aanvullende gesprekken met het bestuur en/of de eigenaren.  

Uit de resultaten blijkt een positief beeld over de stadstuin als ontmoetingsplek; een gemengd beeld 

over de tweedeling / mix en een redelijk positief beeld over de sociale toegankelijkheid. De stadstuinen 

dienen als ontmoetingsplek en het tuinieren zorgt er, samen met activiteiten en verenigingsgebouwen, 

voor dat tuinders onderling sneller een praatje maken. De stadstuinen tonen een economische, maar 

geen sociaal-culturele mix en sommige tuinders voelen zich deel van een hechte gemeenschap terwijl 

anderen groepsvorming ervaren. Een derde van de tuinders vindt verder dat de stadstuin een positieve 

invloed heeft op de sociale cohesie in de buurt. Het effect is alleen niet voor alle tuinders merkbaar, 

omdat sommigen van hen uit een ander stadsdeel komen. De sociale toegankelijkheid is vrij specifiek 

per type stadstuin. De gemeentetuinen zijn volgens de tuinders neutraal qua beheer, maar minder 

toegankelijk voor bewoners uit de buurt, terwijl bewonerstuinen toegankelijker zijn maar ook eerder 

het risico lopen een besloten club te worden. De verenigingen zitten ertussenin. De tuinders zijn on-

danks de verschillen tevreden over het beheer van hun eigen stadstuin en vinden dat de tuin, wanneer 

dit kan, open moet zijn voor iedereen. Dit is echter niet altijd mogelijk vanwege overlast en diefstal.  

Al met al dragen de stadstuinen in Den Haag in redelijke mate bij aan het sociale welzijn van de bewo-

ners. Wel kunnen de stadstuinen wat van elkaar leren. De gemeentetuinen kunnen meer bewoners 

trekken uit de buurt met activiteiten, betere wandelpaden en een meer open karakter. De bewoners-

tuinen moeten blijven letten op hun neutrale positie in het beheer van de stadstuin. Voor een eventu-

eel vervolgonderzoek raad ik aan de ervaringen en meningen van niet-tuinders ook mee te nemen. 

Want hoe meer partijen gesproken worden, hoe breder en genuanceerder beeld er ontstaat over de 

rol die stadstuinen (kunnen) spelen in het sociale welzijn voor bewoners in de stad.  
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1. Inleiding  

 

1.1 Aanleiding 

Stadslandbouw is hot. Van een Sustainable Urban Agrihood in Detroit tot rooftop gardens in Singapore; 

wereldwijd zetten overheden, ondernemers en burgers zich in om landbouw in hun stad te stimuleren 

(Peterse, 2018; Efthimiadis, 2016; Jedrzejczak, 2016) En dit is niet zonder reden. Op jaarbasis komen 

er 60 miljoen mensen bij in de stad en de verwachting is dat in 2050 zeventig procent van de wereld-

bevolking een stad als woonplaats heeft aangeschreven (Coevert, 2012). Samen met de huidige kli-

maatcrisis is het groen daarom van belang, om de stad duurzaam te maken en leefbaar te houden voor 

haar inwoners (Ungar, 1992; Miller & Spoolman, 2009).  

Het belang van stadslandbouw is ook doorgedrongen in Den Haag. Kriskras door de stad zetten zowel 

projectontwikkelaars als de gemeente zich in om de (gebouwde) omgeving te verduurzamen. Zo zijn 

de Urban Farmers sinds 2016 gevestigd in het Laakkwartier, waar ze met een kas op het voormalig 

fabrieksgebouw De Schilde een nieuwe vorm van stadslandbouw hebben geïntroduceerd (Crooijmans, 

2017). En ook gebiedsontwikkelaar BPD zag kansen; in samenwerking met de gemeente heeft BPD in 

2017 de Proeftuin Erasmusveld ontwikkeld waarin collectieve tuinen nu centraal staan (De Architect, 

2017). Waar ondernemers de stadslandbouw in Den Haag willen laten groeien, fungeert de gemeente 

als helpende hand. De Gemeente Den Haag trekt zich steeds meer terug, biedt ruimte aan de markt 

en geeft tips en subsidies waar mogelijk (Den Haag, z.d.). Ook bewoners in Den Haag maken van deze 

gelegenheid gebruik. Zo zijn bewoners met eigen ideeën en plannen gekomen bij de gemeente om het 

leefbaarheidsgehalte van hun buurt te verhogen. Een voorbeeld is Emma’s Hof, een stadstuin in het 

Regentessekwartier die door buurtbewoners is opgezet. De tuin blijkt een succes; de tuin heeft in 2013 

de Kroonappel gekregen - een prijs voor sociale initiatieven - en wordt ‘een verborgen parel in de stad’ 

genoemd (Omroep West, 2013; Dollen, 2017).  

 

1.2 Focus  

Op wetenschapsgebied is er veel geschreven over de rol van duurzaamheid binnen de stadslandbouw, 

maar er is minder aandacht besteed aan de invloed van een specifieke soort groenvoorziening op het 

burgerlijk welzijn. Dit terwijl steden als Den Haag kampen met woningtekorten en sociale tweedeling 

(Buitelaar, 2016; Musterd & Ostendorf, 2001); stedelijke ontwikkelingen die het sociale welzijn van 

bewoners in de stad onder druk zetten. Lang zag de Nederlandse overheid de sociale mix als middel 

om de sociale tweedeling tegen te gaan en de saamhorigheid en leefbaarheid in de stad te verhogen, 

maar steeds meer onderzoekers hebben hun twijfels over dit ideaalbeeld (Musterd & Ostendorf, 2001; 

Kesteloot, 1998; Kleinhans, Veldboer & Duyvendak, 1999). Maar dit betekent niet het einde. Op dit 

moment is er namelijk een debat gaande over de bijdrage die groen kan leveren voor het sociale wel-

zijn van de stad. Sommige onderzoekers geloven dat groen op natuurlijke wijze het sociale welzijn kan 

verhogen, maar anderen stellen dat groen - zoals een stadstuin - de sociale tweedeling in de stad kan 

versterken (Vreke, Salverda & Langers, 2010; Lagas & Diederiks, 2011; Spierings, Van Liempt & Malie-

paard, 2016; Veen, Derkzen, Bock, Visser & Wiskerke, 2016).  

Het doel van dit onderzoek is om duidelijkheid te scheppen in dit debat door antwoord te geven op de 

vraag in hoeverre groen - in dit onderzoek: stadstuinen een bijdrage (kunnen) leveren aan het sociale 
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welzijn van bewoners in de stad. En hoewel de antwoorden hierop belangrijk zijn, is dit niet de hoofd-

reden van het onderzoek. De hoofdreden is namelijk om een juist beeld te creëren over de waarde van 

het groen voor de stad. Dit onderzoek maakt een start hierin, beginnend met één stukje groen en één 

soort waarde. De centrale vraag luidt daartoe als volgt:  

In hoeverre dragen de stadstuinen in Den Haag bij aan het sociale welzijn onder de bewoners? 

 

1.3 Maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek geeft inzicht in de invloed van stadstuinen op het sociale welzijn van bewoners. In Den 

Haag, waar de bevolking naar verwachting zal groeien met 13 procent, komt de groene ruimte door 

verdichting steeds meer in de knel (H+N+S Landschapsarchitecten, 2010; Centraal Bureau voor de Sta-

tistiek, 2016). Door de betekenis van stadstuinen voor de burgers te schetsen op sociaal vlak kan de 

waarde van groen juist ingeschat worden voor Den Haag. Hiermee kan het onderzoek het belang van 

groen in de stad ondersteunen ofwel nuanceren. Tegelijkertijd kijkt het onderzoek naar de toeganke-

lijkheid van de diverse stadstuinen en welke invloed deze factor heeft op het sociale karakter van de 

tuinen. Ondanks dat het merendeel van de volkstuinen nog beheerd wordt door de gemeente, krijgt 

een groeiend aantal ondernemers en bewoners de kans een stads- of buurttuin op te zetten. Dit heeft 

mogelijk invloed op wie wel en niet toegang heeft tot - en betrokken wordt bij de stadstuin, en daar-

mee op de welzijnseffecten van het groen op de bewoners. Dit onderzoek kijkt kritisch naar de terug-

trekkende rol van de gemeente bij groeninitiatieven en analyseert hoe de gemeente samen met an-

dere actoren het maximale kan halen uit de groene ruimte in de stad. 

 

1.4 Wetenschappelijke relevantie 

Daarnaast voegt dit onderzoek iets toe aan de wetenschappelijke informatie die al over het onderwerp 

bekend is. Meerdere onderzoeken hebben aandacht besteed aan de invloed van groen op het welzijn 

van bewoners, maar hierbij spreken veel auteurs over het algehele begrip groen (Van Den Berg & Van 

Winsum-Westra, 2006; Bade, Smid & Tonneijck, 2011; De Groene Stad, 2018). Dit onderzoek richt zich 

daarentegen met stadstuinen op één soort groenvoorziening, waardoor er meer verdieping mogelijk 

is en er nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Ook neemt het onderzoek de sociale toegankelijkheid mee 

in de analyse. Waar eerdere onderzoeken de toegankelijkheid veelal op een fysieke wijze benaderden, 

zoals de paden en ingangen in een park (Luttik & Zijlstra, 1997; Van Herzele & Wiedemann, 2003), kijkt 

dit onderzoek in hoeverre de stadstuinen sociaal toegankelijk zijn en of dit van invloed is op het welzijn 

van de bewoners. Met deze informatie ontstaat er in de wetenschap een breder beeld over de rol van 

toegankelijkheid, en nemen wellicht andere wetenschappers het belang van de sociale dimensie vaker 

mee in hun onderzoek.  

 

1.5 Geografische relevantie 

Het onderzoek is gelokaliseerd in Den Haag. In Nederland zijn Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den 

Haag de grootste steden. Er is specifiek voor Den Haag gekozen, omdat de stad druk bezig is hun groene 

karakter en imago te vergroten. De integrale aanpak van de gemeente blijkt hierbij succesvol, getuige 

de uitverkiezing van Den Haag tot Groenste Stad van Nederland (De Jonge, 2017; Omroep West, 2017). 

Echter worden hierbij ook vraagtekens gezet. Zo kopt de Volkskrant: ‘Den Haag is verkozen tot groen-

ste stad, maar zit daar misschien een luchtje aan? (Dirks, 2017)’. Volgens Dirks waren er maar 4 ge-

meenten die meededen aan de verkiezing en is er voor deelname betaald. Ook Rosenberg en De Jonge 
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(2015) van het AD nuanceren de uitverkiezing; zij stellen dat Den Haag snel moet vergroenen, ‘anders 

dreigen het centrum en omgeving onleefbaar te worden […]. Onderzoek laat zien dat de stad tot de 

meest 'versteende' van Nederland behoort’ (Rosenberg & De Jonge, 2015). Vanwege de onduidelijkheid 

over de groenheid van Den Haag, is het relevant om te onderzoeken hoe goed de stad het daadwer-

kelijk doet, in hoeverre de stadstuinen positieve effecten hebben op het welzijn van bewoners en of 

de keuze van de gemeente Den Haag om meer ruimte te geven aan ondernemers en bewoners in het 

beheren van groen positief is voor het burgerlijk welzijn (Stadslandbouw Den Haag, 2018).  

 

1.6 Leeswijzer  

Voor het verdere verloop van het onderzoek behandelt hoofdstuk 2 allereerst de belangrijkste theorie, 

begrippen en concepten omtrent stadslandbouw, stadstuinen en welzijn. Dit theoretisch kader mondt 

uit in een conceptueel model dat als een rode draad door het onderzoek loopt. Hoofdstuk 3 gaat ver-

volgens in op de methoden, waarin onder andere de onderzoeksmethode, onderzoekseenheden en 

de afbakening van de onderzoeklocaties aan bod komen. Hoofdstuk 4 toont, analyseert en licht de 

uitkomsten toe van het veldonderzoek en koppelt deze terug aan de theorie. Daartoe wordt er in 

hoofdstuk 5 antwoord gegeven op de centrale vraag. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 met een discussie 

kritisch terug gekeken naar het onderzoek en worden er aanbevelingen gedaan voor de maatschappij 

en de wetenschap.  
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2. Theoretisch Kader  

In dit hoofdstuk wordt de theorie over stadslandbouw en welzijn behandeld. Eerst wordt kort geschetst 

hoe groen invloed heeft op welzijn. Vervolgens worden de centrale begrippen, stadslandbouw en welzijn, 

uitgelegd en afgebakend voor het onderzoek. Hierna wordt er ingezoomd op specifieke concepten die 

invloed hebben op het sociale welzijn van tuinders en bewoners uit de buurt. Zo ontstaat er een theore-

tisch kader voor de methoden en het verdere onderzoek. 

 

2.1 Invloed groen op welzijn  

‘’Green is good for you’’ (Clay, 2001, p. 40). Met deze uitspraak vat de auteur vele onderzoeken samen 

die gaan over de relatie tussen groen en welzijn. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat groen een 

positieve invloed heeft op het burgerlijk welzijn. Redenen hiervoor zijn dat groen lichaamsbeweging 

stimuleert, stress en vermoeidheid vermindert en het leggen van sociale contacten bevordert (Maas, 

Groenewegen, Verheij, De Vries & Van den Berg, 2005). Bovendien is groen uitermate nuttig voor ste-

den, omdat het voor verkoeling zorgt in warmere perioden en het de lucht filtert, waardoor de lucht-

kwaliteit beter wordt. Het schonere milieu leidt tot minder gezondheidsklachten onder, vooral, stede-

lingen (Hiemstra, Schoenmaker-Van der Bijl, Tonneijck & Hoffman, 2008). Naast dat groen dus belang-

rijk is voor het individu, is het ook positief voor het gedeelde welzijn. Zo is gebleken dat meer groen in 

een wijk zorgt voor minder zwerfvuil, criminaliteit en daardoor een prettigere leefomgeving. Dit is ook 

terug te zien aan het feit dat wijken met meer groen in economische waarde stijgen; mensen hechten 

waarde aan groen (Ottelé, 2011). Al met al is groen onmisbaar voor een goed leefklimaat en voor het 

burgerlijk welzijn (Hiemstra et al., 2008). 

Hoewel onderzoekers de relatie tussen groen en het welzijn op verschillende wijzen hebben bekeken, 

spreken zij grotendeels over het algehele begrip ‘groen’. Dit terwijl groen een erg breed begrip is en er 

allerlei typen groen- en groenvoorzieningen zijn. Van een rij bomen in de straat tot een parkje in de 

buurt; elk type groen is anders (Maas et al., 2005). Dit onderzoek richt zich daartoe op één specifieke 

type groenvoorziening, die sterk in ontwikkeling is: de stadslandbouw.  

 

2.2 Stadslandbouw: stadstuinen  

Wat wordt er verstaan onder stadslandbouw? Onderzoekers Dijkshoorn-Dekker en De Blaeij (2015, p. 

7) omschrijven het begrip als volgt:  

‘‘Stadslandbouw is de productie van voedsel binnen en langs de randen van de stad. Hieronder valt 

ook de handel in en het verwerken en verspreiden van het in de stadslandbouw geproduceerde voed-

sel. Kenmerkend is dat deze vorm van landbouw gebruik maakt van producten en diensten uit de stad 

en vervolgens weer producten en diensten aan de stad levert. Stadslandbouw kan zowel commercieel 

als niet-commercieel zijn. Een kenmerk van alle initiatiefnemers van stadslandbouw is dat zij, al dan 

niet naast eigen bedrijfsrendement, voordelen willen bieden voor de maatschappij.’’ 

De omschrijving laat zien dat de landbouw stadsgebonden is en zowel door bedrijven als particulieren 

uitgeoefend wordt. Dit kan om diverse doeleinden en op verschillende schaalniveaus. De stadsland-

bouw kan op microniveau plaatsvinden, waarbij je kan denken aan groene daken, op macroniveau, 

zoals in commerciële kassen, en op mesoniveau (tabel 1; Pearson, 2010). 

De stadslandbouw op mesoniveau specificeert zich voornamelijk tot stadstuinen, het type groen dat 

centraal staat in dit onderzoek. Deze categorie is uniek binnen de stadslandbouw door de variëteit in 



  
 

 

11 

ouderdom, eigenaren en het karakter. Waar sommige stadstuinen ouderwets zijn (volkstuintjes), daar 

zijn andere hip (zoals Emma’s Hof); en waar sommige toegankelijk zijn voor leden, daar zijn anderen 

open voor iedereen. Een overeenkomst tussen de stadstuinen is dat ze niet-commercieel zijn en een 

gemeenschappelijk, sociaal karakter hebben. Volkstuinen, gemeenschappelijke tuinen en stadsparken 

nodigen namelijk uit tot het ontmoeten van buurtgenoten (Hessels, 1955; Stadslandbouw, 2018; Pear-

son, 2010). Van de stadstuinen zijn veel soorten, aldus Jackson (1980, p. 20):  

‘’Precisely because it is an archetype the garden must be subject to constant reinterpretation; there 

are as many kinds of gardens as there are concepts of art and work and community, and of relation-

ships to the natural world. Even within a given culture there are many versions of the garden. Yet we 

somehow recognize them all.’’ 

TABEL 2.1: SCHAAL VAN STADSLANDBOUW (PEARSON, 2010) 

 

Dat volkstuinen, en algemener: stadstuinen, van allen tijden zijn, is goed terug te zien aan de Garden 

Cities in Engeland aan het eind van de 18de eeuw. In deze periode industrialiseerde veel Europese lan-

den, onder wie Engeland, met als gevolg dat steden groeiden. Arme bewoners kwamen te wonen in 

de stad, waar hen een druk, hectisch werkleven stond te wachten. Om de bewoners (fysiek) gezond te 

houden en de sociale controle te houden, kregen voormalige stadstuinen een recreatieve functie (Gas-

kell, 1980). Ook kon zo de werkende klasse wat leren van de ‘hogere’ middenklasse:  

‘’The virtues of hard work and industry, of thrift and husbanding of resources, of self-reliance and self-

improvement were all fostered in this recreational activity. It had all the benefits of putting ones lei-

sure time to the best use and greatest advantage, while the introduction of an element of competi-

tion and rivalry stimulated not only the pursuit of the ideals of middle-class society, but also the emu-

lation of their social superiors in that pursuit.’’ (Gaskell, 1980, pp. 483-484) 

Terwijl de overheid allerlei bijbedoelingen had met de stadstuinen, tuinierden de bewoners simpelweg 

voor wat extra etenswaar en geld (Gaskell, 1980). Dit komt nagenoeg overeen met de motieven van 

de overheid en tuinders in Nederlandse steden. De Nederlandse overheid zag de stadstuin als ‘arme-

renzorg’ en ‘volksopvoeding’, en er waren zogeheten weldadigheids- en nuttigheidstuinen. Op deze 

tuinen teelden de bewoners voedingsgewassen om hun voedselzekerheid en inkomen te vergroten 

(Hessels, 1955).  

Later, toen Nederlandse steden welvarender werden, steeg het recreatiegehalte in de stadstuinen. De 

bewoners hoefden niet meer te tuinieren voor extra geld of eten, want arm waren ze vaak niet meer. 

De tuinders gingen tuinieren voor hun plezier, en de tuinen werden ook wel de ‘genoegentuinen’ ge-

noemd. Ze werden overigens populair door een urbanisatieproces, waardoor stedelingen de behoefte 

kregen aan natuur en rust in het drukke stadsleven (Hessels, 1955). Deze verschuiving in motivatie is 

SCHAAL  VOORBEELDEN  EIGENAREN   

MICRONIVEAU • Groene daken, muren, binnen-
plaatsen  

• Achtertuinen  

• Straatbermen  

• Privé, organisatie of zake-
lijk 

• Privé  

• Publiek  
MESONIVEAU • Gemeenschapstuinen  

• Individuele, gezamenlijke tuinen  
(volkstuinen) 

• Stadsparken  

• Privé, op publiek land  

• Privé  
 

• Publiek  
MACRONIVEAU • Commerciële boerderijen  

• Kwekerijen  

• Kassen 

• Privé, zakelijk 

• Privé, zakelijk 

• Privé, zakelijk  
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te vergelijken met die in Engelse steden, waar tuinders een balans zochten tussen enerzijds hard wer-

ken en anderzijds rusten en genieten van de natuur:  

‘‘The value of gardens and allotments, in which one of the most healthful forms of recreation may be 

taken before or after workhours, is fully recognized by many employers, who have made ample provi-

sion in this respect.’’ (Gaskell, 1980, p. 498) 

‘’…in criticism of the uncontrolled growth of towns and cities, in favour of the preservation of open 

spaces and in realization of the need for continuing contact with nature.’’ (Gaskell, 1980, p. 500) 

Door de jaren heen hebben de stadstuinen in Den Haag hun plekje weten te behouden door processen 

als industrialisering en verstedelijking. En dit is vandaag de dag niet anders. In de laatste decennia zijn 

de stadstuinen immers wederom populair geworden dankzij een nieuwe ontwikkeling: duurzaamheid. 

Deze ontwikkeling begon rond 1970, toen de wereld zich bewust werd van een opkomende klimaat-

crisis. Deze crisis, die wordt veroorzaakt door een toenemende ecologische voetprint en groeiende 

impact op het milieu, heeft wereldleiders en burgers wakker geschud. ‘Duurzaamheid’ is dé oplossing 

en om een duurzame wereld te creëren, moeten steden het goede voorbeeld geven (Miller & Spool-

man, 2009). De verstedelijking maakt de steden de plekken waar de ‘human destiny will be played out, 

and where the future of the biosphere will be determined’ (Deelstra & Girardet, 2000, p. 43).  

In de laatste jaren heeft dit gedachtegoed geleid tot een groeiend aantal stadslandbouw initiatieven 

(Pearson, 2010). Stedelingen moeten minder afhankelijk worden van hulpbronnen van buiten de stad, 

en meer zelfvoorzienend worden. Zo wordt de ecologische voetprint van de steden verkleind, wat een 

stap is naar een duurzame stad en wereld (Deelstra & Girardet, 2000; Gündel, Dubbeling, Zeeuw, Bak-

ker & Sabel-Koschella, 2000). Duurzaamheid en welzijn gaan dus bij stadstuinen goed samen. In dit 

onderzoek wordt er gekeken naar één van deze: welzijn.  

 

2.3 Welzijn: sociaal welzijn 

Het gehele begrip welzijn is erg breed en kent veel facetten, waardoor het op verschillende manieren 

gedefinieerd kan worden. Dit beamen de auteurs van het artikel ‘The challenge of defining wellbeing’. 

Zij benoemen enkele opvattingen van welzijn, waaronder het subjectieve welzijn. Dit betekent dat je 

naast gelukkig van waarde bent, je kan ontwikkeling en een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij 

(Shah & Marks, 2004). Bij andere definities komen vergelijkbare termen terug, zoals ‘life satisfaction’ 

of ‘quality of life’ (Dodge, Daly, Huyton & Sanders, 2012). Hiertegenover staat het objectieve welzijn. 

Het gaat hierbij niet om hoe rijk iemand zich voelt, maar hoe rijk iemand daadwerkelijk is. Het gevoel 

speelt dus geen rol en het welzijn wordt bepaald door pure feiten (Angner, 2010). Onderzoekers pre-

fereren echter het subjectieve welzijn vaak boven het objectieve welzijn. Zo ook de World Health Or-

ganization (WHO; 1997, p. 1), die het welzijn ziet als de levenskwaliteit:  

‘‘As individuals’ perception of their position in life in the context of the culture and value systems in 

which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad rang-

ing concept affected in a complex way by the person’s physical health, psychological state, personal 

beliefs, social relationships and their relationship to salient features of their environment.’’  

Maar binnen de organisatie zijn er meerdere betekenissen. Zo stellen ze ook dat welzijn een toestand 

is van volledig fysiek, mentaal en sociaal welbevinden (Huber et al., 2011). Fysiek welbevinden bete-

kent bijvoorbeeld een verlaagde bloeddruk, verhoogde weerstand en weinig allergieën. Mentaal wel-

vinden staat voor een laag niveau van stress en sociaal welbevinden verhoogde sociale contacten en 

cohesie. De verschillende aspecten van welzijn versterken elkaar; minder stress leidt tot een beter 
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mentaal welzijn en dit kan weer resulteren in meer sociale contacten en een verhoogd sociaal welzijn 

en visa versa (figuur 2.1; Shanahan et al., 2016).  

De auteurs Dodge et al. (2012) voegen hier een belangrijke opmerking aan toe. Zij stellen dat wanneer 

iemand zich gelukkig voelt, dit niet hoeft te betekenen dat alles perfect moet zijn op fysiek, mentaal 

en sociaal vlak. Het betekent eerder een balans tussen resources en challenges, geïllustreerd in figuur 

2.2. De uitdagingen zorgen ervoor dat je je blijft ontwikkelen als persoon. Zo wil je wellicht werken aan 

je fysieke gesteldheid, door meer te gaan bewegen. Of wil je werken aan je weerstand, zodat je minder 

snel mentaal van slag raakt. Wel moet je je in zekere zin goed voelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak 

om deze uitdagingen aan te kunnen gaan. Ieder persoon is dus actief bezig om aan zijn welzijn te wer-

ken. Te veel uitdagingen leidt tot een verlaagd welzijn, te weinig uitdagingen leidt tot stagnatie:  

‘‘Wellbeing is not a beach you go and lie on. It’s a sort of dynamic dance and there’s movement in 

that all the time and actually it’s the functuality of that movement which actually is true levels of 

wellbeing.’’ (Dodge et al., 2012, p. 230) 

In dit onderzoek ligt de focus op sociaal welzijn. Zoals de WHO (1997) aangeeft, betreft sociaal welzijn 

de sociale contacten van bewoners en de sociale relatie met de omgeving. Onderzoeker Keyes (2002) 

onderscheid het sociaal welzijn in vijf dimensies met sociale samenhang, sociale actualisatie - wat een 

gevoel van groeipotentieel betekent, sociale integratie, sociale acceptatie - als persoon en door de 

omgeving en sociale contributie. Om deze vormen van sociaal welzijn te vergroten, worden er buurt-

tuinen opgezet. Deze tuinen zijn bedoeld als ontmoetingsplek; een plek waar bewoners uit de buurt 

kunnen recreëren en andere bewoners kunnen ontmoeten. Ideaal gezien, leiden de tuinen tot meer 

sociale relaties in de buurt en stimuleren ze de sociale integratie en cohesie in de stad (Veen, Derkzen, 

Bock, Visser & Wiskerke, 2016): 

‘‘[s]pontaneous “bumping into” neighbours, brief (seemingly trivial) conversations, or just waving 

hello can help to encourage a sense of trust and a sense of connection between people and the places 

they live’ – ‘both an end in itself (through the harvesting of nourishing food) and a means by which to 

strategically achieve additional social and community ends.’’ (Veen et al., 2016) 

FIGUUR 2.2: MODEL VAN WELZIJN (DODGE ET AL., 2012) 

FIGUUR 2.1: ASPECTEN WELZIJN ('HEALTH'; SHANAHAN ET AL., 2016) 
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Binnen de ontmoetingsplek is het groen van extra betekenis. Groen stimuleert het mentale en fysieke 

welzijn, wat weer een positief effect heeft op het sociale welzijn. En het groen trekt een bepaald pu-

bliek; de groenliefhebbers uit de buurt. Verder dienen de tuinprojecten een gezamenlijk belang, door-

dat ze worden opgezet voor de gehele buurt en de tuinders eenzelfde doel hebben; tuintje onderhou-

den en lekker recreëren. Dat de buurttuinen een aantrekkelijke omgeving creëren, waar groenliefheb-

bers op af komen en ieder hetzelfde doel heeft, vergemakkelijkt de sociale interacties en verhoogt op 

een vrij natuurlijke wijze het gemeenschapsgevoel (Veen et al., 2016).   

Maar er zijn ook negatieve geluiden. Want hoewel stadstuinen buurtrelaties en sociale cohesie kunnen 

stimuleren, kunnen ze ook groepen in de wijk creëren; wat sociale cohesie juist tegenwerkt. Dat een 

tuin gelijkgestemden aantrekt, is aan de éne kant goed, maar betekent tegelijkertijd dat niet de gehele 

buurt betrokken is bij de tuin. Daardoor kunnen er verschillende groepjes ontstaan in de buurt, met 

als gevolg dat de sociale samenhang ver te zoeken is. Deze groepsvorming is soms ook terug te zien in 

de tuinen zelf. Dat bewoners hun eigen groepje creëren en zichzelf afzetten tegen de rest, doen zij om 

hun eigen sociale identiteit te versterken (Veen et al., 2016). 

Misschien klinkt dit verschijnsel nog vrij onschuldig, maar soms is er zelfs sprake van harde in- en uit-

sluiting en stigmatisering van bewoners. Het begint bij de buurttuinprojecten. Deze projecten worden 

veelal door bewoners opgezet om de buurt kennis te laten maken met lokale, gezonde producten en 

het lokale, gezonde leven. Door het groeiend aantal tuinen wordt deze denkwijze op een moralise-

rende manier verspreid over de maatschappij. Bewoners die mee willen tuinieren zijn goed bezig, en 

behoren tot de ‘norm’, terwijl degenen die niet kunnen of willen voldoen aan de norm als ongezond 

en onverantwoordelijk beschouwd worden. Buurttuinen kunnen zo nieuwe scheidslijnen creëren in de 

buurt (Spierings, Van Liempt & Maliepaard, 2016).  

  

2.4 Meetfactoren: stadstuin – sociaal welzijn  

Al met al kan de invloed van stadstuinen op het sociaal welzijn dus niet 1, 2, 3 beantwoord worden. De 

invloed is niet ‘positief’ of ‘negatief’ te noemen. Zoals Spierings et al. (2016) stellen, is er eerst meer 

wetenschappelijk onderzoek nodig om een oordeel te kunnen vellen over de voordelige en nadelige 

effecten van buurttuinen op het sociale welzijn van stedelingen. Dit onderzoek wil daarin een bijdrage 

leveren door te kijken naar verschillende factoren die al dan niet meespelen in de relatie tussen stads-

tuinen en het sociaal welzijn. De factoren betreffen:  

- De stadstuin als ontmoetingsplek. Zie 2.4.1.   

- Mix of tweedeling: in de stadstuin en omgeving. Zie 2.4.2.   

- De sociale toegankelijkheid van de stadstuin. Zie 2.4.3.   

 

2.4.1 De stadstuin als ontmoetingsplek  

Zoals eerder verteld door Veen et al. (2016), is een stadstuin een ontmoetingsplek voor mensen uit de 

buurt. De stadstuin biedt voor een bewoner, net als bij een sportclub of een studentenvereniging, een 

‘pool of available people from which we select our personal network members’ (Mollenhorst, Völker & 

Flap, 2011, p. 674). Tuinders kunnen er recreëren, kletsen met andere buurtbewoners - of ze enkel 

gedag zeggen. Dit alles vergroot het vertrouwen onder de tuinders en het verbindingsgevoel met de 

buren en de omgeving.  

De stadstuin vormt een sociale context wat het makkelijker maakt om sociale contacten te leggen. De 

tuinders zijn allemaal groenliefhebbers, maar het hoeft ook niet erg te zijn dat ze verschillen van elkaar 
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op andere aspecten, zoals hun leeftijd, opleidingsniveau en levensstijl. Zulke verschillen zouden een 

probleem kunnen vormen bij een sterke relatie, zoals met je partner, maar is minder een issue bij een 

casual chat met een buurtgenoot (Mollenhorst, Völker & Flap, 2008).  

‘’When looking for a weaker relationship, e.g., a friend for social companionship, however, it does not 

matter that much if the person does not match one’s preferences on all social dimensions. Hence, one 

will be more inclined to accept a person as a friend or an acquaintance, when met at a certain occa-

sion in a given social context.’’ (Mollenhorst, Völker & Flap, 2008, p. 61) 

Het beeld wordt geschetst dat het laagdrempelige karakter van de stadstuin aanmoedigt tot het leggen 

van sociale contacten. Met dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de tuinders zich hierin kunnen 

vinden; of zij inderdaad gesprekken voeren met andere tuinders, in welke mate er sprake is van een 

hechte gemeenschap en in hoeverre niet-tuinders uit de buurt welkom zijn en betrokken worden bij 

de stadstuin. Dit vormt de eerste meetfactor voor het sociale welzijn.  

 

2.4.2 Mix of tweedeling: in de stadstuin en omgeving 

De tweede meetfactor gaat over de verbindende rol die stadstuinen kunnen vervullen in hun buurt, 

wijk of stadsdeel waarin zij zich bevinden. Voor de gemeente Den Haag is dit erg interessant, omdat zij 

graag de sociale tweedeling in de stad zien verkleinen. Dit is terug te zien aan het sociale mix beleid,  

dat de gemeente in de afgelopen 20 jaar heeft doorgevoerd. Met dit beleid wilden de overheden ge-

mengde wijken creëren in steden als Den Haag. Een mix van koop- en (sociale) huurwoningen zou 

hierbij moeten leiden tot sociaaleconomische gedifferentieerde buurten. Dit zou vervolgens de sociale 

interactie onder bevolkingsgroepen met verschillende inkomens en etniciteiten stimuleren, wat tot 

slot positieve uitwerkingen zou hebben op de sociale integratie, saamhorigheid en leefbaarheid in de 

stad (Musterd & Ostendorf, 2001).  

FIGUUR 2.3: ETNICITEITSGROEPEN, STADSDEEL (%)           FIGUUR 2.4: INKOMENSGROEPEN, STADSDEEL (%) 

Bron: Den Haag Buurtmonitor, 2017                           Bron: Den Haag Buurtmonitor, 2014 

 

Hoewel het sociale mix beleid geresulteerd heeft in meer gemengde stadsdelen op economisch en 

cultureel gebied (figuur 2.3 en 2.4), zetten meerdere onderzoekers hun vraagtekens bij het effect van 

de mix op de economische interactie en cohesie in de wijk (Kesteloot, 1998; Kleinhans, Veldboer en 

Duyvendak, 1999). Het ‘maakbaarheidsgeloof’, zoals Musterd en Ostendorf (2001) het noemen, heeft 

niet gezorgd voor het uiteindelijke doel: het creëren van meer saamhorigheid in de stad. De mix heeft 
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soms zelfs een nadelig effect (Van Kempen & Bolt, 2009): bewoners ervaren in gemengde buurten 

vaker problemen met hun buren en er is meer sociale cohesie in homogene dan in gemengde buurten.   

Dat het geloof in de sociale mix afneemt, betekent gelukkig niet het einde. In binnen- en buitenland 

wordt groen als oplossing aangedragen om de sociale barrières onder stedelingen weg te nemen. Eer-

der vertelden Veen et al. (2016) dat buurttuinen de sociale integratie bevorderen. En Shinew, Glover 

& Parry (2004) lijken zich hierin goed te vinden, aangezien zij stellen dat stadstuinen een ideale plek 

vormen voor het overbruggen van culturele verschillen. De theorieën van ‘Yotti’ Kingsley en Townsend 

(2006, p. 526) voegen hieraan toe dat verschillen in leeftijd, klasse, etniciteit en identiteit geen barrière 

vormen in stadstuinen. Daarbij halen Shinew, Glover & Parry (2004) de contact theory aan, die inhoudt 

dat bewoners met verschillende culturele achtergronden een bepaald beeld van elkaar hebben, maar 

wanneer zij elkaar spreken dit beeld in positieve zin verandert en daarmee hun houding en gedrag 

naar diegene toe. De verbinding vindt overigens ook op economisch vlak plaats. Dit alles is positief 

voor het onderlinge vertrouwen en de sociale netwerken in de buurt.   

Maar net als bij het sociale mix beleid, worden er wel kanttekeningen gezet bij deze positiviteit rondom 

het groen en de stadstuinen. Stadstuinen zouden namelijk vooral de ‘stedelijke middenklasse’ aantrek-

ken, ook al hebben de tuinders niet per se afkeer tegen lagere inkomensklassen. Dit geldt eveneens 

voor de sociaal-culturele status van de stadstuinen. Nuance is daarom nodig: 

 ‘’Van potentiële ontmoetingsplekken voor een diversiteit aan buurtbewoners zijn buurttuinen in de 

praktijk dus eerder plekken die bestemd lijken voor, en geclaimd zijn door, een beperkte en groten-

deels gelijksoortige groep bewoners – die vaak ook een gedeelde interesse hebben in tuinieren en lo-

kaal voedsel.’’ (Spierings et al., 2016, p. 23)  

Dit verschijnsel valt onder de noemer: ‘bonding social capital’. Dit betekent dat bewoners veelal sociale 

contacten maken met andere (buurt)bewoners die dingen met ze gemeen hebben. Ze hechten bijvoor-

beeld waarde aan dezelfde normen, hebben dezelfde culturele achtergrond of delen dezelfde identi-

teit. Op zich is dit niet verkeerd, maar het kan leiden tot groepsvorming en uitsluiting wat de sociale 

cohesie in de wijk vermindert. Bovendien kunnen pogingen om de culturele verschillen te overbruggen 

zorgen voor conflicten en irritaties (‘Yotti Kingsley & Townsend, 2006; Shinew, Glover & Parry, 2004). 

Er kan echter ook sprake zijn van een gulle middenweg: ‘’While community gardening provides an op-

portunity for residents to ‘bond’ with others of their own group, it is purported to also serve as a ‘bridge’ 

among diverse groups’’ (Shinew, Glover & Parry, 2004, p. 339). 

 

2.4.3 De toegankelijkheid van de stadstuin 

Een derde factor die meespeelt is de mate van toegankelijkheid. Dit begrip houdt het volgende in:  

‘’..accessibility concerns our neighbourhood such as public outdoor environment and public facilities 

in the local municipality or city, […] accessible is an adjective synonymous with ‘approachable, at 

hand, attainable, available, close, convenient, handy, and within reach’. […] Possibility to take part in 

something desirable.’’ (Iwarsson & Ståhl, 2003, p. 58) 

Hierin is er een verschil tussen fysieke en sociale toegankelijkheid. De fysieke variant kijkt in hoeverre 

stadstuinen binnen het bereik van bewoners zijn, terwijl de sociale variant zich meer focust op het 

deel; ‘to take part in something desirable’. Deze sociale toegankelijkheid wordt bij de stadstuinen be-

paald door de initiatiefnemers, eigenaren en de onderliggende structuur. Want zoals Kurtz (2001, p. 

660) stelt: ‘’…enclosure is essential to gardening, and this raises fundamental questions, such as who 

is doing the enclosing, who owns the land, and who is being kept out.’’ De ruimtelijke schaal en sociale 
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organisatie van de stadstuin bepalen dus in welke mate de stadstuin bewoners uit de buurt of omstre-

ken (kunnen) bereiken om mee te doen (Ernwein, 2014).   

Bij de ontwikkeling van een stadstuin kan het initiatief van verschillende actoren komen: van de ge-

meente, ondernemers, organisaties en bewoners. Deze zijn te categoriseren tot actoren die enerzijds 

top down en anderzijds bottom up een stadstuin beginnen. De gemeente behoort hierbij tot de top 

down categorie, terwijl bewoners vanuit hun buurt het initiatief nemen. Een samenwerking tussen 

actoren van verschillende lagen, gecombineerd met een bottom up instelling, vergroot de levensduur 

en reikwijdte - en daarmee de toegankelijkheid van stadstuinen (Meenar & Hoover, 2016). Wel maken 

Deelen en Dessing (2016) een belangrijke kanttekening voor Nederlandse steden, door te stellen dat 

een stadstuin in Nederland veelal wordt opgezet in de vorm van een vereniging, inclusief bestuur en 

regels, wat consequenties heeft voor de eigenaren, onderlinge verhoudingen en de reikwijdte van 

stadstuinen.  

De toegankelijkheid wordt daarnaast beïnvloed door het particuliere eigendom ofwel het openbare 

karakter van stadstuintjes. Waar volkstuincomplexen zijn onderverdeeld in een x aantal tuintjes, die 

onderverhuurd zijn aan leden uit de omgeving; daar zijn er ook zogeheten PAC-gardens: ‘‘By PAC-gar-

dens, we mean gardens that are open for anyone at all times, collectively managed by various groups 

in civil society, and in which formal obstacles for immediate participation by the public are absent to 

low.’’ (Bendt & Barthel, 2013, p. 19). Geïnteresseerde tuinders stoten zo minder snel op ingewikkelde 

aanmeldprocedures of wachtlijsten (Bendt & Barthel, 2013). Dit is mogelijk een reden dat deze PAC-

gardens, ook wel community gardens, steeds populairder worden in Nederlandse steden (Veen, 2015).  

 

2.5 Conclusie  

Al met al spreken veel onderzoekers over de invloed van groen op welzijn, maar minder over een spe-

cifieke soort groen - zoals stadstuinen. Stadstuinen bevinden zich op mesoniveau, en zijn privé of open-

baar. De tuinen zijn niet-commercieel en hebben een gemeenschappelijk, sociaal karakter. Dit is echter 

pas in de loop der jaren gegroeid, want vroeger dienden de tuintjes vooral nog als extra inkomstenbron 

en voor de voedselzekerheid. Nu is het recreatieve gehalte toegenomen, en stellen onderzoekers dat 

het groen een positieve invloed heeft op het sociale welzijn van bewoners. Anderen zijn hier negatiever 

over; zij zijn van mening dat stadstuinen nieuwe sociale scheidslijnen kunnen creëren in de stad.  

 

In dit onderzoek wordt er gekeken in hoeverre stadstuinen bijdragen aan het sociale welzijn van be-

woners in Den Haag. Zie hiervoor het conceptueel model in figuur 2.5 op bladzijde 18. Het model toont 

de context waaruit de centrale vraag is voortgekomen (groen – welzijn) en de meetfactoren die al dan 

niet meespelen in de relatie tussen de stadstuinen en het sociale welzijn. Hierbij heeft de sociale toe-

gankelijkheid direct invloed op de ontmoetingsplek en de mix of tweedeling, en indirect invloed op het 

sociale welzijn. Het model omvat de volgende deelvragen, die het sociale welzijn vormen:  

 

- Hoe zetten stadstuinen zichzelf neer als het gaat om het sociale welzijn?  

- In hoeverre dienen stadstuinen als ontmoetingsplaats voor tuinders en bewoners?  

- In hoeverre zijn stadstuinen sociaal toegankelijk voor tuinders, bewoners en bezoekers?  

- In welke mate zorgen stadstuinen voor meer sociale cohesie dan wel tweedeling in de stad?  

 

Maar voordat de deelvragen worden onderzocht in de praktijk, worden in het volgende hoofdstuk de 

methoden besproken, zodat er een link wordt gelegd tussen de theorie en de praktijk.   
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3. Methoden 

Vanuit de theorie vormt dit hoofdstuk een brug naar het praktijkonderzoek. Daarvoor wordt eerst het 

onderzoekskader besproken, waarin de populatie van het onderzoek naar voren komt. Vervolgens wordt 

er een selectie gemaakt van stadstuinen. Hierna wordt er aandacht besteed aan de onderzoeksmethoden 

en -eenheden en het hoofdstuk sluit af met de nodige praktische handvaten. Op deze manier wordt alle 

informatie verzameld die nodig is voor in het ‘veld’.   

 

3.1 Onderzoekskader 

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de stadslandbouw in Den Haag, en specifiek naar stadstuinen. 

Alle stadslandbouw initiatieven in Den Haag tezamen zijn weergegeven in figuur 3.1 (Stadslandbouw, 

2018). Uiteraard worden niet al deze groenvoorzieningen betrokken in het onderzoek. De eerste afba-

kening betreft de focus op stadstuinen, die zich binnen het mesoniveau bevinden en niet-commercieel, 

recreatief en sociaal van aard zijn. Hiermee worden initiatieven als de Urban Farmers, een commerci-

eel bedrijf dat sinds kort gevestigd is in Den Haag, buiten beschouwing gelaten, net als stadstuinen die 

een verplicht karakter hebben. Denk aan: schooltuinen, waarbij kinderen min of meer ‘verplicht’ ken-

nis maken met de natuur, of zorgtuinen, waar zorgbehoevenden omwille van hun gezondheid tuinie-

ren. De stadstuinen die overblijven hebben een vrijwillige insteek en voldoen, in ieder geval in zekere 

mate, aan de uitspraak van Iwarsson & Ståhl (2003, p. 58): ‘’Possibility to take part in something desi-

rable.’’ De betreffende stadstuinen zijn terug te vinden in bijlage 1.  

 

FIGUUR 3.1: STADSLANDBOUW DEN HAAG (STADSLANDBOUW, 2018) 

 

3.2 Selectie stadstuinen 

De stadstuinen die samen de selectie vormen voor het onderzoek worden verder afgebakend op basis 

van het sociale welzijn. Dit welzijn is in de theorie toegespitst op drie factoren, betreffende: de stads-

tuin als ontmoetingsplek; mix of tweedeling: weerspiegeling van de omgeving en sociale cohesie in de 
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stadstuin en de sociale toegankelijkheid van de stadstuin. Met de woorden van Kurtz (2001) en Ern-

wein (2014) in het achterhoofd, die stelden dat stadstuinen verschillen op het gebied van initiatiefne-

mers, eigenaren en de onderliggende structuur, zijn de stadstuinen onderverdeeld in type initiatiefne-

mer(s) en/of eigenaarschap. Zie hiervoor bijlage 1. Zo is er een categorie voor gemeentetuinen en een 

voor bewonerstuinen (Stadslandbouw, 2018).  

Vervolgens is er gekeken naar de ‘stadstuin als ontmoetingsplek’. Zoals in de theorie verteld, gaat deze 

factor over de sociale contacten binnen de tuin en in welke mate deze worden gestimuleerd door de 

sociale context (Veen et al., 2016; Mollenhorst, Völker & Flap, 2008). Deze sociale context kan van alles 

zijn; een verenigingsgebouw op het tuincomplex, een hofje waar de tuintjes deel van uitmaken of een 

stadsboerderij. Omdat er veel tuinverenigingen zijn en tuintjes die samen met een boerderij een groen-

voorziening vormen, zijn hier speciale categorieën voor gemaakt. Zie ook hiervoor bijlage 1 (Stadsland-

bouw, 2018). Door uit elke categorie een paar stadstuinen mee te nemen, wordt er rekening gehouden 

met de verschillen in de stadstuinen (Jackson, 1980, p. 20):  

‘’Precisely because it is an archetype the garden must be subject to constant reinterpretation; there 

are as many kinds of gardens as there are concepts of art and work and community, and of relation-

ships to the natural world. Even within a given culture there are many versions of the garden. Yet we 

somehow recognize them all.’’ 

Voor de verdere selectie van de stadstuinen, is er aandacht besteed aan de derde factor: mix of twee-

deling: weerspiegeling van de omgeving en sociale cohesie in de stadstuin. De focus ligt op het inkomen 

en de etniciteit, omdat dit de voornaamste scheidslijnen zijn voor de tweedeling in de stad (Musterd 

& Ostendorf, 2013). Op basis van deze criteria, behoren een paar stadstuinen gelokaliseerd te zijn in 

gemengde wijken. Dan kan er namelijk gekeken worden in hoeverre de stadstuinen de tweedeling in 

de stad tegengaan dan wel versterken. Ook wordt er een stadstuin meegenomen die gevestigd is in 

een overwegend ‘witte’ wijk, omdat er misschien verschillen zijn tussen stadstuinen in ‘witte’ en meer 

gemengde wijken. Aan de hand van het databestand van Stadslandbouw Den Haag (2018), Den Haag 

Buurtmonitor (2018; 2014) en Google Maps zijn de locaties van de stadstuinen geanalyseerd en de 

sociaaleconomische bevolkingssamenstelling in de bijbehorende wijken en stadsdelen.  

De omgeving is overigens met ‘wijken en stadsdelen’ nog best vaag, maar kan nog niet gespecificeerd 

worden. De bewoners die in een stadstuin tuinieren kunnen immers allemaal in dezelfde buurt wonen, 

meer verspreid wonen over de wijk, of van verder weg komen - vanuit een ander stadsdeel of buiten 

de stad (Firth, Maye & Pearson, 2011). In de praktijk zal blijken hoe groot het bereik is van de stadstui-

nen, en wat er onder de ‘omgeving’ valt.  

Omdat er na deze filters nog veel kanshebbers over zijn, is voor de laatste afbakening gekeken naar de 

praktische haalbaarheid. Daarbij is er geselecteerd op het aantal tuintjes, het aantal leden en het aan-

tal vrijwilligers. Immers: hoe groter de groep tuinders, hoe betrouwbaarder het beeld over het sociale 

welzijn. Lettend op de locatie, is er van elke categorie een top 3 samengesteld. Hiervan zijn de eerste 

2 écht geselecteerd; de 3e is een extra optie, mochten er problemen optreden bij een geselecteerde 

stadstuin (bijlage 1; Stadslandbouw, 2018). De selectie van stadstuinen is te zien in tabel 3.1.     

 TABEL 3.1: SELECTIE STADSTUINEN 

VERENIGINGEN MET BOERDERIJ BEWONERSTUINEN GEMEENTETUINEN  

Nut en genoegen De Nijkamphoeve De Nutstuin Mozartlaan 

Madestein Jacobahof Emma’s Hof Kornoeljestraat 

De Zonnegaarde (3e) De Kakelhof (3e)  Zeeheldentuin (3e)  Kamperfoeliestraat (3e)  
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3.3 Onderzoeksmethodologie 

In hoeverre de stadstuinen bijdragen aan het sociale welzijn wordt in de praktijk onderzocht met en-

quêtes. Deze onderzoeksmethode wordt ingezet, omdat die zowel beschrijvende, verklarende als toet-

sende resultaten biedt. Dit sluit goed aan bij de beschrijvende factoren, zoals de stadstuin als ontmoe-

tingsplek en de toetsende factor: de weerspiegeling van de omgeving. Daarnaast richt het onderzoek 

zich op een causaal verband - de invloed van stadstuinen (A) op het sociale welzijn (B). Het gaat hierbij 

over de beleving van de tuinders, en dus wordt de enquête over een groot aantal tuinders, responden-

ten, verspreid. Doordat de enquête gestandaardiseerd is, kunnen de antwoorden met elkaar vergele-

ken worden en kan de data gebruikt worden om verbanden te vinden (Boeije, Hart, Hox, 2009). Het 

kwantitatieve karakter van de enquête zorgt voor een rode lijn en geeft een ‘gemiddeld’ beeld over 

hoe tuinders in de stadstuinen het sociale welzijn ervaren.  

In bijlage 3 is de enquête opgenomen, die gebruikt wordt in het praktijkonderzoek. Zoals te zien, is de 

enquête opgedeeld in drie categorieën, die overeenkomen met de meetfactoren van het sociale wel-

zijn. Zo wordt er een vraag gesteld over de sociale dimensies van Keyes (2002), de sociale contacten 

en de sociale context binnen de stadstuin; de sociale organisatie en toegankelijkheid en vullen de tuin-

ders hun persoonskenmerken in, die later gebruikt worden voor de weerspiegeling van de omgeving.  

De enquêtes en tuinders staan centraal in het onderzoek, maar er worden ook andere onderzoeksme-

thoden gebruikt voor aanvullende informatie. Voor een eerste indruk van de stadstuinen, wordt door 

middel van secundaire dataverzameling gekeken wat er al over de stadstuinen bekend is. De focus ligt 

op de sociale context, de toegankelijkheid en de sociaaleconomische status van de buurt. Via sociale 

media, websites (van de stadstuinen), foto’s en de Den Haag Buurtmonitor (2018; 2014) wordt duide-

lijk hoe de stadstuinen zichzelf zien en (sociaal) neerzetten.  

Verder wordt er inside information opgehaald door te spreken met het bestuur, de eigenaren en/of de 

beheerders van de stadstuinen. Deze respondenten zijn erg betrokken bij de stadstuin en hebben door 

hun rol (bestuurslid, beheerder) meer kennis over de stadstuin dan de meeste tuinders. Vooral op het 

gebied van sociale toegankelijkheid, kunnen zij veel bruikbare informatie bieden over onder andere de 

aanmeldprocedures, de redenen achter het gesloten dan wel open karakter en mogelijke toekomst-

plannen. De vragen zijn afgestemd op het type stadstuin, ingedeeld in een aantal topics (zoals sociale 

context; sociale toegankelijkheid) en ze worden persoonlijk afgenomen. De vragen zijn vrij open, wat 

ruimte geeft voor interpretatie en doorvragen mogelijk maakt (Van Buuren, 2009). Samen met de en-

quêtes en bestaande informatie worden verschillende actoren gesproken en meerdere perspectieven 

meegenomen. Dit zorgt voor een breed en betrouwbaar beeld over het sociale welzijn in de stadstui-

nen in Den Haag.  

 

3.4 Onderzoekseenheden  

Voor de enquête behoren alle tuinders binnen de 8 stadstuinen, die actief tuinieren en in Den Haag 

woonachtig zijn tot de onderzoekseenheden. Tuinders die buiten Den Haag wonen, worden dus buiten 

beschouwing gelaten. Dit is omdat de woonlocatie later gebruikt wordt voor de weerspiegeling van de 

omgeving. Hierbij wordt er enkel gekeken naar Haagse wijken of stadsdelen, dus is het van belang dat 

de tuinders in één van deze wijken wonen. Daarnaast worden voor de weerspiegeling van de omgeving 

de persoonskenmerken van de tuinders genoteerd. Deze zijn afgesteld op de datasite van de Den Haag 

Buurtmonitor (2018), omdat hier ook de cijfers over de persoonskenmerken van de Haagse wijken en 

stadsdelen vandaan komen. De volgende persoonskenmerken worden aan de tuinders gevraagd:  
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- Geslacht 

 

- Leeftijd 

Bij deze indicator is niet de precieze leeftijd, maar wel de leeftijdsgroep van belang. Zo kan een tuinder 

tot de jongvolwassenen of volwassenen behoren, of al gepensioneerd zijn. De soort verschillen laten 

zien in hoeverre de stadstuinen verschillende leeftijdsgroepen trekken. Daartoe zijn de volgende cate-

gorieën meegenomen en afgesteld op de Den Haag Buurtmonitor (2017):  

o Jongvolwassenen: 18 - 44 jaar (hierbij is 20 jaar teruggebracht tot 18, omdat iemand vanaf zijn 

18de een tuintje kan huren via de gemeente; vandaar dat de eerste leeftijdsgroep, 0 tot 18 jaar, 

ook buiten beschouwing wordt gelaten (Den Haag, 2018)).  

o Volwassenen: 44 - 64 jaar 

o Ouderen: 64 +  

 

- Inkomen 

Net als bij leeftijd, is bij deze indicator het precieze inkomen niet van belang, maar wel tot welke inko-

menscategorie de respondent behoort. Door te kijken in hoeverre de stadstuinen lage, midden of hoge 

inkomensgroepen trekken, kan er iets gezegd worden over de rol van stadstuinen in de economische 

mix dan wel tweedeling in de stad. Er wordt toegespitst op de volgende categorieën (gebaseerd op het 

besteedbare inkomen van het huishouden per jaar): 

o Laag inkomen: tot €25.700 

o Midden inkomen: €25.700 tot €49.300 

o Hoog inkomen: €49.300 of hoger (Den Haag Buurtmonitor, 2014)  

 

- Etniciteit  

Samen met het inkomen, is deze indicator een belangrijk persoonskenmerk voor het onderzoek. Deze 

indicator toont in welke mate de stadstuinen de culturele tweedeling in de omgeving en stad weer-

spiegelen dan wel tegengaan. Daarbij worden de volgende etniciteiten meegenomen, die de 5 grootste 

zijn in Den Haag. De definitie rond autochtoon/ allochtoon is afgestemd op het CBS: zo is iemand Turks 

wanneer hij/zij of één van de ouders in Turkije geboren is (Keij, 2000).  

o Autochtonen 

o Turks 

o Marokkaans 

o Surinaams 

o Antilliaans (Den Haag Buurtmonitor, 2017) 

 

- Woonlocatie 

De woonlocatie van de tuinders toont het bereik van de stadstuinen, en is een middel om de persoons-

kenmerken van de tuinders te vergelijken met die van de omgeving. Daarbij is de omgeving: de Haagse 

wijken en stadsdelen, rekening houdend met de theorie en het mesoniveau waarop de stadstuin zich 

bevindt. Het bereik van de stadstuinen zal uitwijzen of er later op wijk- of stadsdeelniveau geanaly-

seerd wordt. De stadsdelen en wijken in Den Haag zijn weergegeven in figuur 3.2 (Stichting Wonen in 

Den Haag, 2018; Den Haag Buurtmonitor, 2018).  
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3.5 Praktische uitvoering   

Nu de inhoudelijke voorbereidingen getroffen zijn voor het veldonderzoek, is het  bijna tijd om het veld 

in te gaan. Maar eerst is een praktische voorbereiding van belang, zodat het onderzoek op een soepele 

en efficiënte manier kan verlopen. En bij deze laatste voorbereidingen staan 2 vragen centraal, betref-

fende: Waar en wanneer vindt het veldonderzoek plaats?  

In figuur 3.3 zijn de stadstuinen met ieder hun eigen locatie bij elkaar gebracht. Hierbij is te zien dat de 

stadstuinen verspreid door Den Haag zijn, in diverse wijken die terug te brengen zijn tot de stadsdelen 

Centrum, Escamp, Loosduinen en Segbroek (Stadslandbouw, 2018; Google Maps, 2018). Met de web-

sites van de stadstuinen en Google Maps zijn de adressen van de stadstuinen opgehaald. Deze zijn te 

vinden in bijlage 8.5 en zijn van praktische waarde voor het veldonderzoek. De vraag ‘waar?’ is hiermee 

tot in de puntjes uitgediept.  

Voor de vraag ‘wanneer?’, is een globale tijdsplanning opgesteld. Allereerst vindt het veldonderzoek 

in de lente plaats, in de maand april. Het tuinseizoen is dan weer net begonnen. Om alle tuinders face- 

to-face te kunnen spreken, wordt er zowel doordeweeks als in het weekend geënquêteerd. Er is verder 

misschien een ander soort publiek op doordeweekse dagen dan in het weekend, en door op verschil-

lende tijden en dagen te enquêteren, wordt iedere tuinder meegenomen.  

Wijken Scheveningen:  

Duttendel, Belgisch- en Van Stolk-

park; Duindorp; Duinoord en Zorg-

vliet; Geuzen- en Statenkwartier; 

Scheveningen Bad, Dorp en Haven 

Wijken Segbroek: 

Bomen- en Bloemenbuurt; 

Regentessekwartier; Val-

kenboskwartier en Hees-

terbuurt; Vogelwijk; 
Vruchtenbuurt 

Wijken Laak: 

Laakkwartier; Spoor-

wijk en Binckhorst 

 

Wijken Haagse Hout: 

Benoordenhout; Ma-

riahoeve, Marlot en 

Haagse Bos; Bezuiden-

hout 

Wijken Escamp: 

Bouwlust en Vrederust; 

Leyenburg; Moerwijk en 

Zuiderpark; Morgen-

stond; Rustenburg en 

Oostbroek; Wateringse 

Veld 

Wijken Leidschen-

veen- Ypenburg: 

Leidschenveen en 

Forepark; Ypenburg 

en Hoornwijk 

 

Wijken Loosduinen: 

Loosduinen; Kraayenstein; 

Kijkduin en Ockenburgh; 

Bohemen en Meer en Bos; 

Waldeck 

Wijken Centrum: 

Archipelbuurt en Willem-

spark; Centrum; Stations-

buurt; Zeeheldenkwartier; 

Schilderswijk; Transvaal en 

Groente- en Fruitmarkt 

FIGUUR 3.2: STADSDELEN EN WIJKEN IN DEN HAAG (STICHTING WONEN IN DEN HAAG, 2018; DEN HAAG BUURTMONITOR, 2018) 
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Legenda:  

 

A. NUT EN GENOEGEN 
B. MADESTEIN 
C. EMMA’S HOF 
D. NUTSTUIN 
E. JACOBAHOF 
F. NIJKAMPHOEVE 
G. MOZARTLAAN 
H. KORNOELJESTRAAT 

 
 
 

 
 

Er moet daarnaast rekening worden gehouden met het feit dat niet alle tuinders ‘op het juiste moment 

op de juiste plaats’ aanwezig zijn. Daarom wordt de enquête waar mogelijk online verspreid en worden  

de stadstuinen meerdere keren bezocht. En om toch een grote groep tuinders in één keer te enquête-

ren, zijn er voor elke stadstuin speciale dagen genoteerd, zoals een tuinierdag of een Algemene Leden 

Vergadering. De verwachting is dat hier veel tuinders op af zullen komen, en er op deze manier dus 

veel tijd bespaard kan worden. Zie voor de speciale dagen bijlage 8.5. Na het praktijkonderzoek worden 

de afgenomen enquêtes met SPSS geanalyseerd.  

Naast het enquêteren, wordt er waar nodig gesproken met bestuursleden, beheerders en/of eigena-

ren van de stadstuinen. Deze gesprekken nemen minder tijd in beslag, en zijn minder weersafhankelijk. 

Hier wordt daarom iets eerder mee begonnen, ongeveer eind maart. Afhankelijk van de bereikbaar-

heid en beschikbaarheid van deze actoren, worden deze uiterlijk midden/eind april afgerond. Hierbij 

wordt er bij sommige stadstuinen ingespeeld op de vastgestelde spreekuren van het bestuur. Deze zijn 

ook opgenomen in bijlage 8.5.  

 

3.6 Conclusie  

Terugkijkend heeft het onderzoekskader, de onderzoeksmethode en -eenheden, en de praktische uit-

voering ervoor gezorgd dat alles wat nodig is voor het praktijkonderzoek is verzameld. De selectie is 

een diverse groep van stadstuinen, die liggen in verschillende stadsdelen en wijken in Den Haag. Deze 

zijn terug te brengen tot Centrum, Escamp, Loosduinen en Segbroek. De tuinders, die tuinieren op één 

van de 8 onderzoekslocaties, worden ondervraagd met enquêtes. Daarnaast wordt er secundaire data 

opgehaald en inside information verzameld door met het bestuur dan wel de eigenaren van de stads-

tuinen te spreken. Bij de dataverzameling ligt de focus op de drie bekende meetfactoren. 

In het volgende hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten besproken. Hierin worden eerst de resul-

taten uit de secundaire dataverzameling besproken. Dit gebeurt in case studies, waarin elke stadstuin 

uitgebreid aan bod komt. Vervolgens worden de resultaten uit het praktijkonderzoek geanalyseerd, 

waarbij de drie meetfactoren ieder voor zich worden behandeld. Zo ontstaat er een breed beeld over 

het sociale welzijn in de stadstuinen, wat later nodig is om antwoord te geven op de vraag in hoeverre 

stadstuinen bijdragen aan het sociale welzijn onder bewoners in Den Haag.   

FIGUUR 3.3: KAART STADSTUINEN (BATCHGEO, 2018) 
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4. Resultaten: case studies (1)  

2 

De eerste stadstuin betreft de volkstuinvereniging Nut en Genoegen. Nut en Genoegen is een ouder-

wetse vereniging, die sinds 1907 gevestigd is in Den Haag. Vandaag de dag is de vereniging zich bewust 

van haar rijke geschiedenis, en ziet ze zichzelf als rustpunt te midden van de stad (ATV Nut en Genoe-

gen, z.d.). De tuin was vroeger een modelcomplex (Hessels, 1955). Hoe staat het nu met de tuin?  

 

SOCIALE CONTEXT 
 

Allereerst is Nut en Genoe-

gen meer dan een volkstuin. 

Zo kweken de tuinders naast 

groente en fruit bloemen, 

zodat er een aantrekkelijk 

wandelpark ontstaat voor de 

bewoners uit de buurt. Daar-

naast zijn er rondom het tui-

nieren veel activiteiten te 

doen: zo is er een klaverjas-

club, een hobbyclub, is er jeu 

de boules en is er een speel-

tuin aanwezig voor de kin-

deren. Zin in een bakje kof-

fie? Dan is het verenigings-

gebouw the place to be! 

(ATV Nut en Genoegen, z.d.).  

 

                                                           
2 Bronnen afbeeldingen: ATV Nut en Genoegen, z.d. (grote afbeelding); Stichting Wonen in Den Haag, 2018 
(kaart) 

TOEGANKELIJKHEID 
 

De volkstuin is opgezet door 

de gemeente, en is aange-

sloten bij de Haagse Bond. 

De vereniging heeft een be-

stuur, bestaande uit een 

groep vrijwilligers, een groot 

aantal leden en tuinregels. 

Om lid te worden, kunnen 

geïnteresseerden informe-

ren bij het bestuur. Op de 

site staat of er beschikbare 

tuinen zijn. Verder is het 

complex  open voor ieder-

een, op alle dagen van 9.00 

tot 18.00 uur (ATV Nut en 

Genoegen, z.d.).  

 

 

LOCATIE 
 

De vereniging ligt in de wijk 

Bouwlust/ Vrederust, in het 

stadsdeel Escamp. Dit stukje 

Den Haag kent een gemixte 

groep bewoners, met ver-

schillende etniciteiten en in-

komens. Zie voor meer infor-

matie bijlage 8.2 (Den Haag 

Buurtmonitor, 2017; Den 

Haag Buurtmonitor, 2014). 

 

Volkstuinvereniging 
Nut en Genoegen 
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3 

Volkstuinvereniging Madestein, aangesloten bij de Haagse bond, staat bekend om haar prachtige lig-

ging. Aan de rand van de stad, grenzend aan recreatiegebieden Madestein en de Uithof, en op fietsaf-

stand van het strand en de zee (ATV Madestein, z.d.). Met het omgeven groen zit het dus wel goed. 

Maar hoe zit het met de vereniging zelf? 

 

SOCIALE CONTEXT 
 

Ook Madestein heeft meer 

te bieden dan enkel het tui-

nieren. Zo heeft de volkstuin 

zich in de loop der jaren ont-

wikkeld tot ‘tuinpark’, waar 

bewoners fijn kunnen wan-

delen met de omgeven sier- 

en moestuinen. Verder is er 

een kleine haven, jeu de 

boules en een speelplaats 

voor de kinderen. De vereni-

ging zelf stelt: ‘Het tuinpark 

draagt ertoe bij dat mensen 

bewegen (tuinieren), in de 

buitenlucht zijn, ontspannen 

en sociaal actief zijn. Tuinie-

ren is ontspanning door in-

spanning’ (ATV Madestein, 

z.d.).  

TOEGANKELIJKHEID 
 

Ook Madestein is een ver-

eniging, met bestuur, leden 

en speciale tuinregels. Be-

woners kunnen zich bij het 

bestuur aanmelden voor een 

tuintje, maar het tuinpark is 

in ieder geval vrij toeganke-

lijk voor iedereen. Van 1 

april t/m 30 september, en 

van 9.00 tot 20.00 uur.  

 

‘Omdat ons tuinpark is open-

gesteld voor publiek strekt 

de sociale functie zich ook uit 

over de buurt en wijk’, aldus 

de vereniging (ATV Made-

stein, z.d.).  

 
 

LOCATIE 
 

Madestein ligt in de wijk 

Kraayenstein,  in het stads-

deel Loosduinen. Het me-

rendeel van de bewoners die 

hier wonen zijn autochtoon 

en er is een mix van verschil-

lende inkomens. Zie voor 

meer informatie bijlage 8.2 

(Den Haag Buurtmonitor, 

2017; Den Haag Buurtmoni-

tor, 2014).  

 

                                                           
3 Bronnen afbeeldingen: ATV Madestein, z.d. (grote afbeelding); Stichting Wonen in Den Haag, 2018 (kaart)  

Volkstuinvereniging 
Madestein 



  
 

 

27 

 
4 De stadstuin Emma’s Hof is sinds 2014 gevestigd in het Haagse Regentessekwartier, en zoals de eige-

naren zelf zeggen: ‘van en voor buurtbewoners’. De tuin heeft, afgaand op de financiën, meer dan een 

miljoen gekost. Maar dan heb je ook wat: zo wordt Emma’s Hof geprezen in vele kranten en wordt de 

stadstuin ook wel de ‘Kroonjuweel’ van de wijk genoemd (Emma’s Hof, z.d.). Maar hoe scoort de stads-

tuin op de sociale context, de toegankelijkheid en de locatie?  

SOCIALE CONTEXT 
 

Stadstuin Emma’s Hof is be-

doeld als ontmoetings-

plaats. Bewoners kunnen er 

tuinieren, een wandelingetje 

maken en voor jonge kin-

deren is het een veilige en 

groene plek om te spelen. In 

de tuin worden groenten en 

kruiden geteeld en er zijn ap-

pels- en perenbomen. Ver-

der organiseren bewoners 

eens in de maand een speci-

ale buurtactiviteit (Emma's 

Hof, z.d.; persoonlijke com-

municatie, bestuur Emma’s 

Hof, 2018).   

 

 

                                                           
4 Bronnen afbeeldingen: Emma’s Hof, 2013 (grote afbeelding); Emma’s Hof, 2010 (kleine afbeelding, bewerkt 
door Anna Verbrugge, 2018); Stichting Wonen in Den Haag, 2018 (kaart) 

TOEGANKELIJKHEID 
 
Emma’s Hof is een PAC-gar-

den; een tuin die vrij toegan-

kelijk is voor iedereen. Een 

groepje vrijwilligers vormen 

samen de Groengroep en 

doen het onderhoud van de 

tuin. De appels en peren die 

planmatig geoogst worden, 

worden op een speciale klus-

dag gebruikt door de buren. 

Daarnaast kunnen de krui-

den door de buurtbewoners 

altijd geplukt en gebruikt 

worden (persoonlijke com-

municatie, bestuur Emma’s 

Hof, 2018).  

 
 

LOCATIE 
 

De stadstuin ligt in het Re-

gentessekwartier, in het 

stadsdeel Segbroek. Hier is 

het aandeel autochtonen, al-

lochtonen ongeveer 50/50 

en er wonen zowel lage, 

midden als hoge inkomens-

groepen. Zie voor meer in-

formatie bijlage 8.2 (Den 

Haag Buurtmonitor, 2017; 

Den Haag Buurtmonitor, 

2014).   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiksfb-0sjZAhUHDOwKHSNgCCQQjRx6BAgAEAY&url=http://www.emmashof.nl/paginas/view/13&psig=AOvVaw0R0UaL9KSNob008kc59RD-&ust=1519908622208767
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5 De Nutstuin ligt verscholen achter het Nutshuis, en tegelijkertijd in het hartje Centrum van Den Haag. 

Op de site van het Nutshuis (2017) staat: ‘Mei 2011 was het eindelijk zo ver. Na ruim een jaar breken, 

bouwen en planten, werd de Nutstuin geopend voor onze bezoekers’. Hoe staat de tuin er nu voor?  

 

SOCIALE CONTEXT 
 

De Nutstuin heeft een multi-

functioneel karakter. De tuin 

wordt gebruikt voor concer-

ten, yoga, picknicksessies, 

wandelingen en films. Maar 

bovenal is het een duurzame 

en biologische stadstuin, 

waar fruit- en notenbomen 

zijn, buurtbewoners een 

moestuin beheren, en waar 

zonnepanelen zorgen voor 

de energieopwekking. Ook 

zijn er bijenkassen,  maar je 

kunt gerust een drankje nut-

tigen op het terras (Het 

Nutshuis, 2017). 

 
 
 
 

                                                           
5 Bronnen afbeeldingen: Het Nutshuis, 2017 (grote afbeelding); Stichting Wonen In Den Haag, 2018 (kaart) 

TOEGANKELIJKHEID 
 

De Nutstuin is net als stads-

tuin Emma’s Hof een PAC- 

garden; de tuin is dus open 

toegankelijk voor iedereen. 

De appels en pruimen mo-

gen door bezoekers en be-

woners geplukt worden.  

 

Zes dagen per week is de 

tuin geopend, van maandag 

t/m vrijdag van 9.00 tot 

17.00 uur en op zaterdag van 

9.30 tot 17.00 uur (Het Nuts-

huis, 2017). 
 
 
 
 
 
 

LOCATIE 
 

De stadstuin, gevestigd in de 

wijk en het stadsdeel Cen-

trum, ligt in hartje Den Haag. 

De stadstuin bevindt zich in 

een gemengde buurt, met 

verschillende etniciteits- en 

inkomensgroepen. Zie hier-

voor bijlage 8.2 (Den Haag 

Buurtmonitor, 2017; Den 

Haag Buurtmonitor, 2014).    

 

 

 

De Nutstuin: verscholen 
achter het Nutshuis 
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6 In het centrum zijn er naast de Nutstuin meerdere locaties waar stadslandbouw plaatsvindt. Zo ook 

op stadsboerderij Jacobahof: een plek voor dieren-, groen- én tuinierliefhebbers (Jacobahof, z.d.). Hoe 

praat de boerderij zelf over deze combinatie?  

 

SOCIALE CONTEXT 
 

In de eerste plaats is Jaco-

bahof een stadsboerderij. 

De boerderij heeft onder 

meer geiten, schapen en ko-

nijnen en een speelweide 

voor jonge kinderen. Maar 

het gaat in dit onderzoek 

vooral over de moestuintjes. 

Deze bestaan uit een  krui-

dentuin, siertuin, appel-

boomgaard en een planten-

kas. En voor de toekomst 

ziet het er goed uit: de boer-

derij wil namelijk nog beter 

aansluiten op de trends van 

de stadslandbouw (Jaco-

bahof, z.d.; Rizkalla, 2014).  

TOEGANKELIJKHEID 
 

De stadsboerderij wordt be-

heer door Stichting Jaco-

bahof. Deze werd in 2012 

opgericht om de boerderij te 

redden van een ondergang 

en positiever gezien: verder 

te ontwikkelen. Hiervoor 

werken ze samen met de ge-

meente Den Haag, die hun 

financieel ondersteunt (Riz-

kalla, 2014). 

De boerderij is open toegan-

kelijk voor iedereen en is da-

gelijks geopend van 8.30 tot 

17.00 uur (Jacobahof, z.d.).  

 

LOCATIE 
 

Tot slot ligt Jacobahof in de 

multiculturele Schilderbuurt 

– beter bekend als de Schil-

derswijk. Naast verschil-

lende etniciteiten, zijn hier 

ook verschillende inkomens-

groepen te vinden. Zie hier-

voor ook bijlage 8.2 (Den 

Haag Buurtmonitor, 2017; 

Den Haag Buurtmonitor, 

2014).  

 

                                                           
6 Bronnen afbeeldingen: Mapio.net, z.d. (grote afbeelding); Stichting Wonen in Den Haag, 2018 (kaart). Bron 
quote in afbeelding: Duurzaam Den Haag, z.d.  

Jacobahof: ‘groene oase in 
een hectische buurt’ 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh1YX-sNrZAhUE6qQKHQ4zDCkQjRwIBg&url=http://mapio.net/s/40836092/&psig=AOvVaw1QpkyzS44bEJaiNOC526dQ&ust=1520517932796612
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7 Midden in het Florence Nightingale Park, op de grens van stadsdeel Escamp en Loosduinen, ligt Buurt-

Boerderij de Nijkamphoeve. Zowel jong als oud kan zich hier prima vermaken. Wat is er allemaal te 

doen, en hoe presenteert de boerderij zichzelf naar de omgeving?  

 

SOCIALE CONTEXT 
 

Op BuurtBoerderij de 

Nijkamphoeve staan de die-

ren uiteraard voorop. Na 

een bezoekje aan de dieren, 

kunnen de bewoners sinds 

kort terecht in het thee- en 

koffiehuisje Onder de Linde. 

Hier kunnen bewoners el-

kaar ontmoeten, een hapje 

en drankje nuttigen en bijko-

men van een drukke week. 

Maar dit onderzoek richt 

zich op de volkstuintjes, die 

horen bij de boerderij. Er zijn 

er in totaal 104, en vormen 

samen met de boerderij de 

‘Nijkamphoeve’ (Nijkamp-

hoeve, z.d.). 

 

TOEGANKELIJKHEID 
 

De Nijkamphoeve wordt be-

heerd door de Stichting de 

Vrienden van de Nijkamp-

hoeve. Deze Stichting be-

staat uit een groep vrijwil-

ligers en wordt financieel 

ondersteund door de ge-

meente Den Haag. Voor de 

volkstuintjes, kunnen geïn-

teresseerden zich inschrij-

ven bij het bestuur. De tuin-

ders moeten wel meehelpen 

met het onderhoud van de 

tuin, wat volgens het be-

stuur ook momenten zijn om 

medetuinders beter te leren 

kennen (Nijkamphoeve, 

z.d.).  

 

LOCATIE 
 

Tot slot is de boerderij met 

tuintjes gevestigd in de over-

wegend allochtone wijk Ley-

enburg, in het stadsdeel Es-

camp. Verder wonen er be-

woners uit verschillende in-

komensgroepen. Zie hier-

voor ook bijlage 8.2 (Den 

Haag Buurtmonitor, 2017; 

Den Haag Buurtmonitor, 

2014).  

 
 
 

                                                           
7 Bronnen afbeeldingen: Voor je Buurt, 2018 (grote afbeelding); Stichting Wonen in Den Haag, 2018 (kaart) 

BuurtBoerderij 
de Nijkamphoeve 
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8Tussen de schooltuinen, de boerderij en tuincentrum Onings, ligt de buurttuin de Mozartlaan (Google 

Maps, 2018; Stadslandbouw Den Haag, 2018). Anders dan de vorige tuinen, wordt deze beheerd door 

de gemeente den Haag. Is dit ook terug te zien aan de sociale context en de sociale toegankelijkheid 

van de stadstuin?  

 
SOCIALE CONTEXT 

 
‘Tuinieren kost tijd’, aldus de 

gemeente Den Haag. Tuin-

ders aan de Mozartlaan kun-

nen deze tijd besteden aan 

het verbouwen van groente, 

fruit en bloemen (Den Haag, 

2018). Daarnaast kan een 

bezoekje aan de tuin gecom-

bineerd worden met een 

kijkje bij de nabijgelegen 

boerderij de Kakelhof 

(Google Maps, 2018). Of er 

meer te doen is voor tuin-

ders en bewoners, is niet be-

kend. Dit zal dus uit het prak-

tijkonderzoek moeten blij-

ken.  

 

 

 

                                                           
8 Bronnen afbeeldingen: Google Earth, 2018 (grote afbeelding); Stichting Wonen in Den Haag, 2018 (kaart)  

TOEGANKELIJKHEID 
 

De stadstuin wordt beheerd 

door de gemeente Den 

Haag. Dit betekent voor ge-

interesseerden dat ze zich  

digitaal kunnen aanmelden 

via de website van de ge-

meente; dat ze voor een sei-

zoen - dat loopt van 15 

maart tot 15 november - een 

tuintje huren en dat er bij te-

veel aanmeldingen een on-

afhankelijke loting plaats-

vindt (Den Haag, 2018).   

Er is geen informatie over de 

open- dan wel geslotenheid 

van de stadstuin. Dit zal dus 

eveneens uit het praktijkon-

derzoek blijken.  

 

LOCATIE 
 

Tot slot is de stadstuin te vin-

den aan de Mozartlaan, in de 

wijk Waldeck, in het stads-

deel Loosduinen. De meer-

derheid van de bewoners in 

Waldeck en Loosduinen zijn 

autochtoon en met een laag 

of midden inkomen. Zie hier-

voor ook bijlage 8.2 (Den 

Haag Buurtmonitor, 2017; 

Den Haag Buurtmonitor, 

2014). 

 

Buurttuin Mozartlaan 
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9Op de Facebook pagina van Vruchtenbuurt Den Haag (z.d.) komen er allerlei dingen voorbij: van oude 

zwart-wit beelden van wel 100 jaar geleden, tot verloren sleutels, speciale activiteiten in de buurt, en 

mooie foto’s van de buurttuin aan de Kornoeljestraat. Kijkend naar de Facebook-pagina, lijkt de Vruch-

tenbuurt een hechte en levendige wijk. Geldt dit ook voor de stadstuin?  

 

SOCIALE CONTEXT 
 

Helaas is er weinig informa-

tie te vinden over de sociale 

context van de buurttuin, 

gelegen aan de Kornoelje-

straat. Wel worden er zo nu 

en dan foto’s geplaatst op de 

Facebookpagina van de 

Vruchtenbuurt, zoals de foto 

hierboven (Facebook, 2017). 

Uit het praktijkonderzoek zal 

dus moeten blijken hoe het 

met de sociale contacten, 

sfeer en context is gesteld in 

de buurttuin.  

 

 

 

                                                           
9Bronnen afbeeldingen: Facebook, Vruchtenbuurt - Den Haag pagina, 2017 (grote afbeelding) ; Stichting Wonen 
in Den Haag, 2018 (kaart) 

TOEGANKELIJKHEID 
 

Net als over de sociale con-

text, is er weinig bekend 

over de sociale toegankelijk-

heid.  

Wel is bekend dat de stads-

tuin is opgezet door de ge-

meente Den Haag. Dit bete-

kent dat dezelfde zaken gel-

den als bij de Mozartlaan: 

geïnteresseerden kunnen 

zich digitaal aanmelden bij 

de gemeente; ze huren een 

tuintje voor een jaar en er 

gelden speciale tuinregels 

(Den Haag, 2018).   

 

 

LOCATIE 
 

Zoals de naam van de stads-

tuin verraadt, is die gelegen 

aan de Kornoeljestraat. Deze 

straat bevindt zich  in de 

Vruchtenbuurt, in het stads-

deel Segbroek. De meerder-

heid van de bewoners zijn 

autochtoons, en er is een 

mix van lage, midden en 

hoge inkomens. Zie hiervoor 

bijlage 8.2 (Den Haag Buurt-

monitor, 2017; Den Haag 

Buurtmonitor, 2014).  

Buurttuin  
Kornoeljestraat 



  
 

 

33 

 

Midden tussen de huizen is de Zeeheldentuin te vinden. Met inzet van bewoners, ondernemers en 
stichtingen in de wijk is deze tuin opgezet om het groen in de wijk te verhogen. Financiële steun blijft 
wel onmisbaar; want wanneer de tuin niet genoeg oplevert, is de kans groot dat de tuin plaats moet 
maken voor nieuwbouw. De financiële waarde is dus van groot belang (Zeeheldentuin, z.d.). Maar hoe 
staat het met de sociale waarde van de tuin? 10

SOCIALE CONTEXT 
 

De stadstuin heeft veel weg 

van Emma’s Hof en de Nuts-

tuin, getuige de verschil-

lende doeleinden. Bewoners 

onderhouden een moestuin-

tje, er is een kruiden- en vlin-

dertuin, voor kinderen is het 

een groene speelplek, en 

voor ouderen is het een 

wandelplaats en voorzien 

van bankjes om op uit te rus-

ten. Ook zijn er picknickban-

ken, een appelboomgaard 

en voor creatieve workshops 

is de tuin een ideale plek om 

inspiratie op te doen (Zee-

heldentuin, z.d.). Oftewel: er 

is voor ieder wat wils.  

 
                                                           
10 Deze stadstuin is als plan B-tuin ingezet. Bronnen afbeeldingen: Zeeheldentuin, z.d. (grote afbeelding); Stich-
ting Wonen in Den Haag, 2018 (kaart) 

TOEGANKELIJKHEID 
 

De Zeeheldentuin is een 

PAC-garden en dus open 

toegankelijk voor iedereen. 

Dit willen de eigenaren ook 

graag zo houden. Daarom 

werken bewoners uit de wijk 

samen met lokale sponsoren 

en donateurs.  

De moestuintjes worden ook 

beheerd door vrijwilligers uit 

de buurt, en voor geïnteres-

seerden staat het volgende 

op de website: ‘…wil je Lek-

ker met je handen in de 

grond graven? dan ben je 

van harte welkom. Stuur dan 

een mailtje naar info@zee-

heldentuin.nl’ (Zeehelden-

tuin, z.d.).  

LOCATIE 
 
De tuin ligt in het Zeehelden-
kwartier, in het stadsdeel 
Centrum. De wijk wordt ge-
kenmerkt door een gemixte 
culturele bevolking en de 
ruime meerderheid heeft 
een laag of midden inko-
men. In het Centrum is de in-
komensverdeling ongeveer 
gelijk, maar hier wonen wel 
overwegend meer allochto-
nen (Den Haag Buurtmoni-
tor, 2017; Den Haag Buurt-
monitor, 2014).  

Liggend in het Zee-
heldenkwartier: De 

Zeeheldentuin  

Liggend in het  
Zeeheldenkwartier: 
De Zeeheldentuin  

http://zeeheldentuin.nl/info@zeeheldentuin.nl
http://zeeheldentuin.nl/info@zeeheldentuin.nl
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4. Resultaten: uit het veld (2) 

Hieronder worden de resultaten van de enquêtes en interviews getoond en toegelicht. Hierbij wordt er 

eerst kort ingegaan op het verloop van het veldonderzoek en de respondenten. Vervolgens wordt er spe-

cifieker gekeken naar de resultaten die betrekking hebben op de drie meetfactoren: de stadstuin als ont-

moetingsplek, mix of tweedeling: in de stadstuin en de omgeving en de sociale toegankelijkheid van de 

stadstuin. Op deze manier wordt duidelijk in hoeverre de stadstuinen bijdragen aan het sociale welzijn 

onder bewoners in Den Haag.   

 

4.1 Algemeen beeld 

Voordat er dieper wordt ingegaan op de inhoud, eerst wat cijfers uit het praktijkonderzoek. De enquê-

tes leverden 210 tuinders op, ook wel respondenten, die hun persoonskenmerken wilden delen en hun 

ervaringen hebben gegeven over de sfeer, de sociale contacten en sociale toegankelijkheid in de stads-

tuin. Zoals in figuur 4.1 is te zien, tuinieren de meeste respondenten bij Nut en Genoegen en aan de 

Kornoeljestraat. Daartegenover staat de Nutstuin, waar slechts één tuinder de gehele tuin onderhoud. 

Dit was wel onverwachts; op de website staat namelijk dat ‘een groepje buurtbewoners’ tuiniert (Het 

Nutshuis, 2017). Na deze ontdekking is daarom plan B ingezet: de Zeeheldentuin. Voor de analyse zijn 

de cijfers omgezet in percentages, zodat elke stadstuin een even groot aandeel heeft in het onderzoek.  

 

In figuur 4.2 is de verspreiding van het aantal respondenten per stadsdeel te zien. De meeste respon-

denten wonen in het Centrum, Escamp, Loosduinen en Segbroek - waar de stadstuinen zich logischer-

wijs bevinden. Er wordt ook later op dit schaalniveau geanalyseerd, en dus niet op buurt- of wijkniveau, 

omdat het merendeel van de respondenten bij iedere stadstuin in verschillende wijken wonen en soms 

in een ander stadsdeel. Dit laatste geldt vooral voor de verenigingen Madestein en Nut en Genoegen. 

Deze tonen van alle stadstuinen het grootste bereik. Zo stelde een echtpaar dat zij, tuinierend bij Ma-

destein maar wonend in het Centrum, speciaal voor deze stadstuin hadden gekozen vanwege de rus-

tige ligging aan de rand van de stad. De respondenten van Jacobahof herkennen zich hier waarschijnlijk 

het minst in. Zij wonen namelijk allemaal in de nabijgelegen Jacobastraat. Het verschil in bereik tussen 

de verenigingen en Jacobahof laat zien dat een community, in dit geval de tuinders, soms wel maar 
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niet altijd verbonden is aan een specifieke plek (Firth, Maye & Pearson, 2011). Later, wanneer de geo-

grafische data gebruikt worden voor de weerspiegeling van de omgeving, wordt met dit verschil reke-

ning gehouden.  

Maar nu eerst de tuinders. Want voordat er specifiek wordt gekeken naar het sociale wel en wee in de 

stadstuinen, is aan de respondenten gevraagd waarom zij in de eerste plaats zijn gaan tuinieren. Is dit 

omdat zij het tuinieren, het groen en/of eten verbouwen erg leuk vinden? Of hangt het samen met de 

verschillende vormen van welzijn, die in de theorie vallen onder de health benefits van Shanahan et al. 

(2016)? De tuinders konden één of een combinatie van redenen aangeven. De resultaten zijn weerge-

geven in figuur 4.3.  

 

Uit de resultaten komt naar voren dat de ruime meerderheid van de respondenten zijn gaan tuinieren, 

omdat zij het tuinieren zelf erg leuk vinden en/of voor hun mentale welzijn. Dit eerste klinkt misschien  

vrij logisch, maar de motivaties kunnen ook verbonden zijn met stedelijke ontwikkelingen. Zo stelde 

Hessels (1955) dat urbaniserende steden zorgen voor een behoefte aan rust en natuur. Met als gevolg 

een groeiend aantal stadstuinen. Dit wordt ondersteund door Gaskell (1980), die zich richtte op En-

gelse steden, maar min of meer dezelfde conclusie trok: bewoners in groeiende steden hechten steeds 

meer waarde aan de langzaamaan verdwijnende groene en open ruimten. De bewoners kunnen na-

melijk zo ontsnappen aan de drukte. En net als in Hessels’ en Gaskell’s tijd, gaan bewoners in Den Haag 

misschien nu om dezelfde reden tuinieren: om te genieten van het groen en ontspanning te vinden in 

een groeiende en verdichtende stad.  

Wat daarnaast opvallend is, is dat het fysieke en sociale welzijn voor de tuinders minder belangrijk is 

om te gaan tuinieren. Bij het fysieke, zien gepensioneerden (29%) het tuinieren nog wel eens als acti-

viteit om in beweging te blijven, maar het sociale aspect zien veel tuinders pas later, als ‘leuke bijkom-

stigheid’. Een kleine groep van 31 tuinders ging (o.a.) tuinieren voor het sociale contact met (buurt)be-

woners, van wie de meesten tuinieren in ‘bewonerstuinen’. Dit zijn tuinen die opgezet zijn en onder-

houden worden door bewoners uit de buurt. Deze zijn, anders dan de verenigingen en gemeentetui-

nen en met de Nijkamphoeve als uitzondering geschikte tuinen om buurtbewoners te leren kennen - 

door het kleinere bereik. In de bewonerstuin leren ze mede-tuinders (beter) kennen, die ze dagelijks 

dan wel wekelijks tegenkomen. Zo kan het tuinieren naast een sociale sfeer in de stadstuin ook voor 

een betere sociale sfeer zorgen in de straat (Jacobahof) of buurt (zoals: Emma’s Hof).  
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Maar het sociale welzijn is dus niet de voornaamste reden om te gaan tuinieren. Hoewel deze uitkomst 

interessant is voor het onderzoek, geeft het nog geen antwoord op de vraag in hoeverre het tuinieren 

invloed heeft, dan wel bijdraagt, aan het sociale welzijn. Daarvoor is onderzoek gedaan naar drie meet-

factoren, beginnend met de factor: ‘de stadstuin als ontmoetingsplek’.  

 

4.2 De stadstuin als ontmoetingsplek 

Zoals verteld in de theorie (Veen et al., 2016), is een stadstuin een ontmoetingsplek voor bewoners uit 

de buurt. In het veldonderzoek is deze stelling getest in de stadstuinen in Den Haag. Hierbij is er geke-

ken naar meerdere factoren, zoals het laagdrempelig karakter en de sociale context (Mollenhorst, Völ-

ker & Flap, 2008). Hieronder volgen de uitkomsten; in algemene zin, dan wel per (type) stadstuin.  

 

In figuur 4.7 en 4.8 is te zien dat de sociale contacten en sfeer over het algemeen wel goed zit in de 

stadstuinen. Van de respondenten geeft 68% aan dat het erg gezellig is met mede-tuinders (‘Goed’), 

en 70% dat de sfeer goed tot heel goed is. En hoewel een niet-te-vergeten deel stelt weinig contact te 

hebben met mede-tuinders, ondersteunen de resultaten in zekere zin de uitspraken van Veen et al. 

(2016) en Mollenhorst, Völker en Flap (2008). Want met enkel gedag zeggen (‘Niet goed, niet slecht’) 

of een diep gesprek is de stadstuin inderdaad een plek waar bewoners elkaar ontmoeten.  

Wel zijn er stadstuinen waar het sociale contact af en toe wat minder soepel verloopt. Dit zijn de tuin-

vereniging Nut en Genoegen en de gemeentetuinen aan de Mozartlaan en de Kornoeljestraat. Dat 32% 

van de respondenten bij Nut en Genoegen aangeeft weinig contact te hebben met mede-tuinders kan 

komen doordat iedere tuinder zijn eigen privé tuintje heeft en daardoor meer ‘zijn eigen ding’ doet. 

Echter toont Madestein, een vergelijkbare tuin, aan dat dit de sociale contacten niet hoeft te belem-

meren. Voor de cijfers van de gemeentetuinen (56 en 41%) geeft een respondent een reden: ‘Ik huur 

een tuintje van de gemeente op een buurttuin die alleen toegankelijk is voor huurders. Contacten met 
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mede tuiniers zijn er wel maar zijn vooral ‘’toevallig’’. Maar de meeste mensen staan wel open voor 

een praatje. Dat is gezellig.’ Dit klinkt herkenbaar met eigen observaties; het viel op dat er vaak maar 

een enkeling bij de gemeentetuinen is. Plus: een tuinder vertelde in een informeel gesprekje dat hij 

alleen contact heeft met zijn ‘buurttuinders’. Oftewel: het is een beetje geluk hebben dat je als tuinder 

een mede-(buur)tuinder treft… 

  

…Maar: mocht dit zo zijn, dan helpt het laagdrempelige karakter van de stadstuin om gedag te zeggen 

en/of een gesprek te voeren met een mede-tuinder (figuur 4.9). De ruime meerderheid van de tuinders 

(81%) is van mening dat het tuinieren en alles eromheen, zoals extra activiteiten, het leggen van sociale 

contacten makkelijker maakt. Deze uitkomst laat zien dat de stadstuin een geschiktere plek is om con-

tact te leggen dan op straat - waar ontmoetingen eerder worden vermeden (Van Ostaijen & Peeters, 

2011). Ze ondersteunen de uitspraken van Mollenhorst, Völker en Flap (2008), die stelden dat de stads-

tuin een sociale context vormt wat het leggen van sociale contacten stimuleert.  

Het benutten van de sociale context van de stadstuin, door bijvoorbeeld een klaverjasclub op te richten 

of jeu de boules te organiseren, kan de sociale ontmoetingsplek binnen de tuin en daarbuiten verster-

ken. Zo kan het ontmoeten van bewoners in de stadstuin leiden tot gesprekjes in de buurt. Deze on-

derdelen zijn samengebracht in de vraag: ‘Waar spreekt u voornamelijk met mede-tuinders?’ In figuur 

4.11 zijn de meest voorkomende antwoorden per type stadstuin in relatieve aantallen weergegeven. 

En hieruit blijkt dat de bewoners elkaar vooral spreken onder het tuinieren, maar dat een verenigings-

gebouw en georganiseerde activiteiten op het complex, wat kenmerkend is voor de verenigingen Nut 

en Genoegen en Madestein, wel bijdraagt aan de sociale context en de ontmoetingsplek.  
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FIGUUR 4.9: LAAGDREMPELIG KARAKTER 
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Tot slot is aan de tuinders gevraagd of zij in de stadstuin nieuwe buurtbewoners hebben leren kennen.  

Zijn de stadstuinen ontmoetingsplekken voor bewoners uit de buurt? De respondenten konden kiezen 

uit 3 mogelijkheden, waarbij ‘ja, heel veel’ en ‘ja, best wel’ misschien vaag klinkt. Echter gaat het niet 

om een feitelijk aantal, zoals 5 nieuwe buurtbewoners; om het feitelijke sociale welzijn. Het gaat in dit 

onderzoek om het gevoel van de tuinders, het subjectieve sociale welzijn. De antwoorden zijn samen-

gebracht in figuur 4.12 en 4.13.  

 

De antwoorden van de tuinders zijn erg verschillend: 57% van de tuinders heeft ‘heel veel’ of ‘best wel’ 

wat nieuwe buurtbewoners leren kennen, maar 43% ook niet. De bewonerstuinen, en in het speciaal 

Emma’s Hof en Jacobahof, scoren bovengemiddeld, maar in de verenigingen en gemeentetuinen ko-

men tuinders minder buurtgenoten tegen. Een reden is mogelijk het verschil in bereik. Bij Emma’s Hof 

woont 86% van de tuinders in Segbroek en bij Jacobahof en de Zeeheldentuin woont 100% in het Cen-

trum. Hier is dus een verband zichtbaar tussen de locatie van de stadstuin en de woonlocatie van de 

tuinders. Maar de verenigingen en gemeentetuinen trekken bewoners uit heel Den Haag. Zo komt 7% 

van de tuinders bij Nut en Genoegen uit Centrum, 39% uit Escamp, 25% uit Segbroek en 23% uit Loos-

duinen. Bewonerstuinen zijn dus meer ontmoetingsplekken voor de buurt, terwijl verenigingen en ge-

meentetuinen eerder ontmoetingsplekken zijn voor heel de stad.  

Concluderend, zijn de stadstuinen inderdaad ontmoetingsplekken voor bewoners uit de stad. De soci-

ale contacten en sfeer zit over het algemeen goed, de meeste tuinders vinden dat de sociale context 

het makkelijker maakt om contacten te leggen. Dit gebeurt vooral tijdens het tuinieren, maar een ver-

enigingsgebouw en/of activiteiten op het complex voegt zeker wat toe. Soms zijn stadstuinen ontmoe-

tingsplekken voor bewoners uit de buurt, zoals bij veel bewonerstuinen het geval is, en soms ontmoe-

tingsplekken voor bewoners uit heel de stad - zoals bij verenigingen en gemeentetuinen. De volgende 

factor die besproken wordt is ‘mix of tweedeling: in de stadstuin en omgeving’.  
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4.3 Mix of tweedeling: in de stadstuin en omgeving     

Zoals in de theorie verteld, gaat deze meetfactor over de verbindende rol die stadstuinen al dan niet 

kunnen vervullen voor de stad. Dragen de stadstuinen bij aan de sociale cohesie in de Haagse buurten 

en bieden ze een alternatief voor de sociale mix (Musterd & Ostendorf, 2001) - of versterken ze juist 

de sociaaleconomische tweedeling die in Den Haag heerst?  

Om deze vraag te beantwoorden, is onder andere onderzocht in hoeverre stadstuinen bewoners met 

verschillende inkomens en culturele achtergronden trekken. Het startpunt zijn de stadsdelen Centrum, 

Escamp, Loosduinen en Segbroek; zij vormen de populaties. Vervolgens worden de gemiddelde inko-

mens en etniciteiten van deze stadsdelen vergeleken met die van de tuinders die er woonachtig zijn. 

Vertegenwoordigen de tuinders hun stadsdeel op sociaaleconomisch vlak of lijken de stadstuinen be-

stemd voor een specifieke doelgroep? Hieronder worden de resultaten per stadsdeel besproken11.  

CENTRUM. Voor het Centrum geldt: een redelijk gemengde groep tuinders op economisch vlak, 

maar zekere tweedeling op sociaal-cultureel vlak (zie figuur 4.17 en 4.18). Hoewel er een signi-

ficant verschil is in de inkomensverdeling tussen de tuinders en de populatie, en de middenklasse over-

vertegenwoordigd is, kan er tegelijkertijd gesteld worden dat de stadstuinen bewoners met uiteenlo-

pende inkomens bij elkaar brengt. Dit is echter niet het geval op sociaal-cultureel vlak. Want, zoals in 

figuur 4.18 te zien, zijn de stadstuinen vooral populair onder autochtonen. En het significante verschil 

tussen de tuinders en de populatie laat zien dat de stadstuinen de sociale tweedeling in de stad beves-

tigen. Al met al dus gemengde resultaten voor het stadsdeel Centrum.  

 

ESCAMP. Voor het stadsdeel Escamp kunnen, in vergelijking met het Centrum, min of meer de-

zelfde conclusies getrokken worden: de middenklasse domineert in zekere zin, de stadstuinen 

trekken een economisch gemengde groep bewoners, maar de tuinen dragen niet erg bij aan de sociale 

mix in de stad. Dit is te zien in figuur 4.19 en 4.20. Waar de inkomensverdeling tussen de respondenten 

(tuinders) en de populatie al significant verschilt, maar een positieve economisch mix laat zien, daar is 

het sociaal-culturele verschil significanter en negatiever voor de stad. Echter kan een sociaal-culturele 

mix ook leiden tot irritaties onder de tuinders. Dit stelden tuinders in de Nijkamphoeve, waar 18% van 

de respondenten allochtoon is.  

 

                                                           
11 Zie voor de details van significante toetsen uit het (gehele) resultaten hoofdstuk: bijlage 8.7.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tuinders Populatie

% Laag inkomen % Midden inkomen % Hoog inkomen

Tuinders Populatie

% Autochtonen % Allochtonen

FIGUUR 4.17: INKOMENSVERDELING CENTRUM FIGUUR 4.18: SOCIAAL-CULTURELE VERDELING CENTRUM 



  
 

 

40 

 

LOOSDUINEN. De resultaten blijven eentonig, want voor Loosduinen geldt eveneens: een ge-

mixte groep bewoners in de stadstuinen op economisch vlak, maar een eenzijdige groep bewo-

ners op sociaal-cultureel vlak. Zowel de sociaal-culturele verdeling als de inkomensverdeling in de 

stadstuinen zijn geen weerspiegeling van de populatie, maar voor de economische indicator is dit niet 

erg negatief, want deze toont een nagenoeg perfecte verdeling in inkomens (figuur 4.21). Hij is wél 

negatief voor de sociaal-culturele indicator. De populatie in Loosduinen kent een relatief kleine groep 

bewoners met een migratieachtergrond, en dit aandeel is nog kleiner onder de tuinders (figuur 4.22).  

 

SEGBROEK. Tot slot het stadsdeel Segbroek, die de resultaten van hiervoor enigszins in ver-

sterkte mate vertegenwoordigen. De middenklasse domineert, in vergelijking met de populatie, 

in de stadstuinen wat ten koste gaat van de lagere inkomensgroep (figuur 4.23). De sociaaleconomi-

sche kenmerken van de tuinders verschillen significant ten opzichte van de populatie. Hoewel de eco-

nomische resultaten er niet slecht uitzien, is dit wel zo op sociaal-cultureel vlak (figuur 4.24). Van een 

sociale mix in de stadstuinen kan niet gesproken worden. In een informeel gesprek vertelde een be-

stuurslid van Emma’s Hof dat de sociaal-culturele mix moeilijk te forceren is, en dat de resultaten niet 

te negatief opgevat moeten worden. Zo zijn er onder de tuinders weinig bewoners met een migratie-

achtergrond, maar ligt dit aandeel volgens hem hoger onder het wandelend publiek in de stadstuin.  
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Uit de bovenstaande resultaten blijkt dat de stadstuinen positief zijn voor de economische mix in Den 

Haag, maar weinig bijdragen aan de sociaal-culturele interactie in de stad. De stadstuinen zijn populair 

onder de middenklasse, maar het is niet zo dat ze bestemd zijn en geclaimd worden door deze groep, 

zoals Spierings et al. (2016, p. 23) stelden in de theorie. De resultaten verwerpen echter tegelijkertijd 

in negatieve zin dat ‘stadstuinen een ideale plek vormen voor het overbruggen van culturele verschil-

len’ (Shinew, Glover & Parry, 2004). Ze trekken immers vooral bewoners met dezelfde culturele ach-

tergrond.  

Maar dit wil niet zeggen dat er sociale segregatie is in de stadstuinen. In de stadstuinen kan een hechte 

gemeenschap ontstaan, waarin uiteenlopende levensstijlen, achtergronden en klassen overbrugd wor-

den, maar er kan ook groepsvorming ontstaan: ‘While community gardening provides an opportunity 

for residents to ‘’bond’’ with others of their own group, it is purported to also serve as a ‘’bridge’’ among 

diverse groups (Shinew, Glover & Parry, 2004, p. 339).  

Deze woorden worden bevestigd  in de stadstuinen: 21% van de tuinders voelt zich deel van een hechte 

gemeenschap, 37% wijst erop dat er sprake is van groepsvorming in de stadstuinen en 33% ervaart de 

middenweg (figuur 4.25). Deze gemixte resultaten zijn eveneens zichtbaar als de stadstuinen apart van 

elkaar worden bekeken (figuur 4.26). Een bestuurslid van Nut en Genoegen (M, 2018) vergeleek de 

sociale bonding en bridging processen in de stadstuin met de maatschappij; een stadstuin kan gezien 

worden als een ‘mini-maatschappij’.   
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Zoals net verteld, geeft ruim een derde van de tuinders aan dat er groepjes zijn in de stadstuin. Maar 

het is nog onduidelijk in hoeverre dit negatief is voor de sfeer in de stadstuin en daarmee het sociale 

welzijn onder de tuinders. Daarom is de ‘bonding-bridging’ indicator gelinkt aan de sociale sfeer. Vin-

den tuinders die zich deel voelen van een hechte gemeenschap de sociale sfeer beter, en belemmeren 

de groepjes de sociale sfeer in de stadstuin? In figuur 4.27 en tabel 4.1 zijn de resultaten te zien.  

 

 

 

 

Uit de resultaten komt naar voren dat groepsvorming een negatieve invloed heeft op de sociale sfeer. 

Of andersom: hoe hechter de gemeenschap in de stadstuin, hoe beter de sociale sfeer. Zo stellen tuin-

ders die zich deel voelen van een hechte gemeenschap dat de sociale sfeer ‘goed’ (4) tot ‘heel goed’ is 

(5) en is de gemiddelde sfeer uitstekend met een 4,7. Groepsvorming zorgt voor een significant min-

dere sfeer (4,0 en 3,5) en draagt dus in negatieve zin bij aan het sociale welzijn.   

Tot slot is er aan de tuinders gevraagd waar deze factor om draait: het sociale effect op de omgeving. 

Hiervoor is allereerst onderzocht of de tuinders contact hebben met medetuinders buiten de stadstuin 

om, en of de ontmoetingsplek zich dus verspreid naar de omgeving. Dit zou een positieve invloed heb-

ben op de saamhorigheid in de stad, aldus Musterd en Ostendorf (2001). In figuur 4.28 en 4.29 zijn de 

resultaten te zien; in het algemeen en per type stadstuin.  
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Uit de resultaten komt een licht tegenvallend beeld naar voren; het merendeel van de tuinders (61%) 

heeft namelijk geen contact met medetuinders buiten de stadstuin om. Het aandeel ligt wat hoger in 

de verenigingen en bewonerstuinen. Wanneer de Nijkamphoeve niet meegenomen wordt als bewo-

nerstuin, heeft 64% van de respondenten in bewonerstuinen contact met medetuinders buiten de 

stadstuin. Voor bewonerstuinen verspreid de ontmoetingsplek zich dus in zekere zin naar de omgeving, 

bij verenigingen in gematigde mate en in gemeentetuinen zelden.  

Vervolgens is onderzocht in hoeverre stadstuinen een positief dan wel negatief effect hebben op de 
omgeving. Leiden de stadstuinen tot meer sociale samenhang in de buurt, blijft het sociale effect bin-
nen de stadstuin of zorgt het tuinieren zelfs voor sociale tweedeling? In figuur 4.30 is in absolute cijfers 
te zien hoe de respondenten erover denken (Algemeen). Omdat ze niet allemaal ‘in de buurt’ wonen 
en soms uit een ander stadsdeel komen, is er gekeken of de ervaringen hetzelfde beeld geven dan wel 
verschillen wanneer er alleen gekeken wordt naar het gevoel van degenen die in het stadsdeel wonen 
(Bereik). Zij weten namelijk waarschijnlijk het best welke invloed de stadstuin heeft op hun buurt. 

 

Uit de antwoorden blijkt een positief beeld. 85 tuinders hebben het gevoel dat de stadstuin een posi-

tieve invloed heeft op de sociale samenhang in de buurt, 77 tuinders denken dat het binnen de stads-

tuin blijft - wat niet positief, maar ook niet negatief is, en maar een enkeling heeft het gevoel dat de 

stadstuin voor sociale tweedeling zorgt in de buurt. De ervaringen van de respondenten die in de buurt 

wonen tonen min of meer hetzelfde beeld over het sociale effect op de buurt.  

Wel is er een positief verband tussen het sociale effect op de buurt en het hebben van contact met 

medetuinders buiten de stadstuin (figuur 4.31). Van de tuinders die medetuinders spreken buiten de 

stadstuin, vindt 63% dat de stadstuin een positief, sociaal effect heeft op de buurt; tegenover 38% van 

de tuinders die geen contact hebben met medetuinders buiten de stadstuin om. Zoals de stadstuin als 

ontmoetingsplek de saamhorigheid onder tuinders kan vergroten (Mollenhorst, Völker & Flap, 2008), 

zo kan de buurt dus ook een ontmoetingsplek worden en zorgen voor een verbindingsgevoel.   

 

 

FIGUUR 4.30: SOCIAAL EFFECT BUURT – ALGEMEEN EN MET BEREIK  
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Al met al geeft deze factor gemengde resultaten over de sociaaleconomische mix in de stadsdelen en 

de sociale cohesie in de stadstuinen en buurt. De stadstuinen dragen positief bij aan de economische 

mix in de stad, maar bevestigen of versterken tegelijkertijd de sociaal-culturele tweedeling. De sociale 

cohesie in de stadstuinen is soms goed, soms slecht en de meeste tuinders hebben het gevoel dat de 

stadstuinen geen kwaad kunnen voor de sociale cohesie in de buurt. Tot slot is er onderzoek gedaan 

naar de laatste meetfactor: ‘de sociale toegankelijkheid van de stadstuin’.  

 

 

 

4.4 De sociale toegankelijkheid van de stadstuin 

De laatste meetfactor gaat over de sociale toegankelijkheid van de stadstuinen. Dit brede begrip bevat 

de uitspraak van Iwarsson & Ståhl (2003, p. 58): ‘Possibility to take part in something desirable’, en de 

‘experience of inclusion and exclusion’ van Kurtz (2001, p. 660). Deze quotes hebben betrekking op de 

tuinders zelf en op de bewoners - de niet-tuinders. In hoeverre worden bijvoorbeeld bewoners uit de 

buurt betrokken bij de stadstuin, en hoe verloopt de aanmeldprocedure, wanneer je graag tuinder wil 

worden? Dit soort vragen zijn meegenomen in het veldonderzoek en hieronder volgen de uitkomsten. 

Beginnend met de aanmeldprocedure. Wat allereerst van belang is, is dat de stadstuinen verschillende 

aanmeldprocedures gebruiken. Zo kunnen geïnteresseerden voor de tuinen aan de Mozartlaan en Kor-

noeljestraat zich via de website van de gemeente Den Haag aanmelden, terwijl geïnteresseerden bij 

de Nijkamphoeve even langs moeten komen: ‘…en mensen komen hier, wij laten de plattegrond zien, 

nou mensen gaan even kijken, huren een tuintje, krijgen een inschrijfformulier, schrijven ze in en hebben 

dan een tuintje‘, aldus de beheerder (M, 2018). Een stadstuin die er meer werk van maakt, is Nut en 
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FIGUUR  4.31: CONTACT BUITEN STADSTUIN - SOCIAAL EFFECT BUURT 

FIGUUR 32: TOEGANG MOZARTLAAN 

(EIGEN FOTO, 2018) 
FIGUUR 33: TUINIEREN NIJKAMPHOEVE 

(EIGEN FOTO, 2018) 
FIGUUR 34: HUISJE EMMA’S HOF  
(EIGEN FOTO, 2018) 
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Genoegen. Hier word je duidelijk verteld dat je lid wordt van een vereniging en dit betekent meer dan 

tuinieren: ‘Het is niet een kwestie van een tuintje huren, je wordt echt lid van een club. Daar zitten 

behalve financiële ook andere consequenties aan, namelijk één keer in de zoveel tijd een werkbeurt. 

Dan het algemene groen hier moet onderhouden worden, het betekent dat je een stukje vrijwilligers-

werk moet doen, en het betekent dat je sociaal contact moet hebben en houden met je mede-tuiniers’, 

aldus het bestuur (R, 2018). Als geïnteresseerde tuinder moet je dus goed kijken wat voor aanmeld-

procedure er is, want dit kan per stadstuin verschillen.  

 

De verschillende aanmeldprocedures worden over het algemeen positief ervaren (figuur 4.35). De ge-

middelde score is 4,2 en 81% van de respondenten vindt dat het aanmelden ‘goed’ tot ‘heel goed’ ging. 

Wel stelt een tuinder die tuiniert aan de Kornoeljestraat dat het inschrijven beter kan: ‘Dat is iedere 

keer anders. Nu was het alweer voor december inschrijven en ik had t gemist. Gelukkig wel nog een 

tuintje kunnen bemachtigen!’ Een verandering in aanmeldprocedure kan ervoor zorgen dat geïnteres-

seerden geen tuintje kunnen bemachtigen. Er moet dan ook rekening mee gehouden worden dat er 

een aantal afhakers zijn - bij alle stadstuinen - die de positieve ervaringen zouden nuanceren.  

Dan de mening over de eigenaren van de stadstuinen. Zoals in de theorie is verteld (Meenar & Hoover, 

2016) zijn deze onder te verdelen in top down eigenaren, zoals de gemeente of een bedrijf, en bottom 

up eigenaren, waarbij bewoners de stadstuin runnen. In de enquête zijn deze verschillende eigenaren 

meegenomen, en is er aan de respondenten gevraagd naar hun voorkeur wat betreft type eigenaar. In 

figuur 4.36 en 4.37 zijn de uitkomsten weergegeven, per (type) stadstuin.  
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FIGUUR 4.35: ERVARING OVER AANMELDPROCEDURE 
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In figuur 4.36 lijkt het alsof de respondenten erg verschillend denken over wie het beste een stadstuin 

kan managen, maar in figuur 4.37 is te zien dat de respondenten eigenlijk kiezen voor het type eige-

naarschap dat bij hun stadstuin hoort. Zo zien nagenoeg alle respondenten (98%) bij de gemeentetui-

nen het liefst de gemeente als eigenaar, terwijl het merendeel van de respondenten die tuinieren bij 

Emma’s Hof, Jacobahof of de Zeeheldentuin hun voorkeur uitspreken voor bewoners als eigenaren 

(89%). Wat daar ook het geval is. Een meer gemixt beeld is zichtbaar bij de verenigingen Madestein en 

Nut en Genoegen. Maar dit past wel in het plaatje, want bij deze tuinen is er een samenwerking tussen 

de gemeente - als eigenaar - en bewoners, die het bestuur vormen en het beheer doen van de stads-

tuin. Oftewel: de tuinders zijn over het algemeen tevreden over hoe hun eigen stadstuin geleid wordt.   

Vervolgens is er gevraagd aan de respondenten hoe zij denken over de invloed van het type beheer op 

de sociale contacten en sociale sfeer. Hierbij kiezen de respondenten minder ‘hard’ voor een type be-

heer. 41% stelt het niet zo goed te weten, en veel tuinders maken een afweging. Hieronder een aantal 

opmerkingen van tuinders, die de voor- en nadelen weerspiegelen van als de gemeente dan wel een 

groep bewoners eigenaar is van een stadstuin.  

 

 

Uit de uitspraken blijkt dat er bij zowel de gemeente als een groepje bewoners als eigenaren voor- en 
nadelen aan kleven. De tuinders zien de gemeente als neutraler, maar de gemeente is minder betrok-
ken en organiseren minder sociale activiteiten dan zou kunnen. Daartegen zijn bewoners vaak meer 
betrokken bij de stadstuin, wat positief is voor een persoonlijke sfeer, maar dit type beheer kan ook 
groepjesvorming en uitsluiting van ‘niet-gewenste’ bewoners bevorderen. Of de stadstuinen hier aan-
dacht aan besteden, wordt hieronder besproken.  

In het praktijkonderzoek zijn de vragen over in- en uitsluiting afgeleid van de theorieën van Kurtz (2001, 

p. 660), die het heeft over de ‘experience of inclusion and exclusion’ (Kurtz, 2001, p. 660). Dit betekent 

ook wel dat stadstuinen bewoners kunnen samenbrengen en buitensluiten. Dit laatste kan voorkomen 

worden door de stadstuin (fysiek) open toegankelijk te maken voor tuinders en bezoekers. Dus zonder 

slot of iets dergelijks. Daarnaast kunnen de beheerder(s) en/of het bestuur (zoals bij een vereniging) 

bewoners actief betrekken, door speciale activiteiten te organiseren in de stadstuin. Deze ‘maatrege-

len’ hebben een positieve invloed op het sociale karakter van de stadstuin.  

‘Misschien dat bewoners als 
beheerders meer andere activi-
teiten dan alleen tuinieren or-
ganiseren. Kan ook een nadeel 
zijn (verstoring van de rust). ‘ 

 

‘Gemeente lijkt 
mij neutraler’ 

‘De gemeente is neutraler, maar daar gaat minder van 
uit.’ 

‘als ze [de gemeente] makkelijker waren met de sleutel en 
wat er allemaal wel of niet kan en mag zouden we veel 

meer organiseren in de hof…’. 

‘Een groep bewoners die er persoonlijk 

de schouders onder zet geeft een 

persoonlijker sfeer, maar kan ook 

groepen buitensluiten die niet 

‘gewenst’ zijn. De gemeente is 

onbevooroordeelder denk ik’ 
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Dat de stadstuinen in Den Haag zich hierin kunnen vinden, blijkt uit het feit dat 7 van de 9 onderzochte 

tuinen open zijn voor bewoners en bezoekers uit de buurt. Vooral tuinders van PAC-gardens Emma’s 

Hof, de Zeeheldentuin, Jacobahof en de Nutstuin, en volkstuinverenigingen Nut en Genoegen en Ma-

destein zijn het erover eens dat de stadstuin veel bezoekers trekt. Stadstuinen die meer gemixte uit-

komsten tonen, zijn de gemeentetuinen aan de Mozartlaan en Kornoeljestraat. Waar 77% van de res-

pondenten bij de Kornoeljestraat nog aangeven dat de stadstuin ‘zeker’ of ‘in beperkte mate’ bezocht 

wordt door niet-tuinders, geeft een kleine 44% dit aan bij de Mozartlaan (figuur 4.38). Een mogelijke 

reden hiervoor is dat de stadstuin aan de Kornoeljestraat brede wandelpaden heeft, die bij de Mozart-

laan ontbreken, wat het geschikter en toegankelijker maakt voor niet-tuinders. Tot slot is er één stads-

tuin die (bewust) overdag en ’s nachts gesloten is voor niet-tuinders: de Nijkamphoeve (M, 2018).  

 

Verder is aan de tuinders gevraagd hoe zij de open- of geslotenheid van de tuinen ervaren; en die zijn 

over het algemeen positief. Ruim 74% van de tuinders is het erover eens dat de stadstuin, wanneer dit 

kan, open moet zijn voor niet-tuinders. Zo stellen tuinders:  

‘Fijn als buurtbewoners hier in het groen kunnen wandelen’ 

‘Laat mensen kennismaken met het groen en de mogelijkheden. Kan een begin zijn om ook mee te 

doen.’ 

‘er is al zo weinig groen,anderen moeten hier ook van kunnen genieten’ 

Echter benoemt een groep van 42 tuinders tegelijkertijd dat het openstellen van de stadstuin ten koste 
kan gaan van de veiligheid. Zo is een tuinder aan de Mozartlaan erg blij met de hekken en het hangslot, 
en is dit niet anders bij de Nijkamphoeve. Hier vindt 92% van de respondenten dat de stadstuin het 
beste gesloten kan blijven voor niet-tuinders. En dit is niet zonder reden: ‘Als je het vrij toegankelijk 
laat, het grote tuincomplex, ja dan kun je er gif op innemen, dat mensen de bloemkolen en courgette 
kwijt zijn’, aldus de beheerder van de Nijkamphoeve (M, 2018). Hoewel de stadstuin met bijbehorende 
kruidentuin vroeger wel open was voor iedereen, is dit helaas nu geen optie meer, vanwege hangjon-
geren en diefstal (M, 2018). Op de volgende bladzijde staat een greep uit de opmerkingen van tuinders.  
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FIGUUR 4.38: ‘BEZOEKEN NIET-TUINDERS OOK DEZE GROENE VOORZIENING?’ 
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Een andere manier om bewoners te betrekken bij de stadstuin, en die waarschijnlijk veiliger is dan die 
hierboven, is het organiseren van speciale activiteiten. Veel van de onderzochte stadstuinen (7 van de 
9) doen dit ook. Zo konden bewoners op Koningsdag bloemen kopen in het winkeltje bij Madestein 
(zie figuur 4.39); vond er 13 mei in Emma’s Hof een Koninginnespelen plaats voor volwassenen én 
kinderen (Emma’s Hof, 2018); wordt de Nutstuin op zomerse dagen omgetoverd tot openlucht-
bioscoop (Instagram, 2018); is er zomers in de Zeeheldentuin een buurt BBQ (Zeeheldentuin, z.d.) en 
organiseert Jacobahof zo nu en dan een gezellig muziekevenement (Jacobahof, z.d.).  

 

Ook Nut en Genoegen wilt de buurt meer betrekken in de stadstuin, maar het bestuur liet weten dat 

dit niet altijd even soepel verloopt: ‘…één van de dingen die we deze zomer willen doen is een planten-

marktje waar iedereen zijn teveel aan zaailingen, en polletjes die verdeeld zijn, kan aanbieden, ruilen. 

En daar willen we de buurt ook bij betrekken. Er zijn hier al wat pogingen gedaan, maar die zijn schro-

melijk mislukt. Om bijvoorbeeld bij het Sinterklaasfeest buurtkinderen te krijgen. Ik heb een jongen bij 

mij in de buurt die daar actief in is, maar die kreeg 2 inschrijvingen of zo voor het sinterklaasfeest. 

Vandaar dat we dus met eieren zoeken maar achterwege hebben gelaten. Maar we willen wel, het is 

alleen heel moeilijk om die buurt in beweging te krijgen.’ (R, 2018) De situatie laat zien dat de sociale 

betrokkenheid en interesse van twee kanten moet komen. 

FIGUUR 4.39: KONINGSDAG MADE-

STEIN (EIGEN FOTO, 2018) 
FIGUUR 4.40: ACTIVITEITEN EMMA'S 

HOF (EMMA'S HOF, 2018) 
FIGUUR 4.41: OPEN AIR CINEMA 

NUTSTUIN (INSTAGRAM, 2017)   

‘Bij het openstellen van de tuin 

loop je het gevaar dat wild-

vreemden oogsten van jouw tuin, 

dit heb ik in andere stadstuinen 

al meegemaakt. Je bent maan-

den bezig met zaaien/planten en 

het verzorgen en als je wilt oog-

sten is alles weg.’ 

‘Daar er veel groente en fruit 
werd gestolen werd er gekozen 
voor een slot, dat bevalt goed’ 

‘De buurttuin in Loosduinen is 
voorzien van hekken en een hang-
slot. Dat is maar goed ook, want 
er wordt af en toe flink gestolen. 
Er zijn mensen gezien met tassen 
vol pompoenen en andere leuke 

dingen.’  
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Tot slot zijn er een paar stadstuinen die de niet-tuinders uit de buurt minder betrekken. De Nijkamp-

hoeve kan aan de éne kant hiertoe gerekend worden, omdat de Stichting geen extra activiteiten orga-

niseert die een connectie hebben met het tuinieren. Aan de andere kant niet, omdat de Nijkamphoeve 

wel als boerderij activiteiten organiseert. Zoals het Zomerfeest en het Schaapscherenfeest (M, 2018). 

Hier is echter geen sprake van bij de tuinen aan de Kornoeljestraat en Mozartlaan. De gemeente Den 

Haag organiseert zowel voor tuinders als bezoekers geen speciale activiteiten.   

Zoals het conceptueel model laat zien, draagt de sociale toegankelijkheid mogelijk bij aan de ontmoe-

tingsplek en de sociale cohesie in de buurt. Om dit te onderzoeken, zijn de stadstuinen onderverdeeld 

in categorieën (tabel 4.2; C1, C2 en C3). De stadstuinen die zowel open zijn voor iedereen als activitei-

ten organiseren behoren hierbij tot C1; de stadstuinen die enkel open zijn tot C2 en de stadstuinen die 

gesloten zijn en geen activiteiten organiseren tot C3.  

TABEL 4.2: SOCIALE TOEGANKELIJKHEID STADSTUINEN 

 JA | JA (C1) JA | NEE (C2) NEE | NEE (C3) 

OPEN | ACTIVITEITEN Madestein 
Jacobahof 
Nutstuin 
Emma’s Hof 
Zeeheldentuin 

Nut en Genoegen 
Kornoeljestraat 

Nijkamphoeve 
Mozartlaan 

 

Uit de resultaten en toetsing komt naar voren dat er een significant verband is tussen de sociale toe-

gankelijkheid en ontmoetingsplek (figuur 4.42 en 4.43). Van de respondenten die ‘heel veel’ nieuwe 

buurtbewoners hebben leren kennen, komt 70% uit de stadstuinen die erg toegankelijk zijn voor zowel 

tuinders als niet-tuinders uit de buurt (C1). Daarentegen heeft 47,1% in de stadstuinen die gesloten 

zijn en geen speciale activiteiten organiseren geen nieuwe buurtbewoners leren kennen. De activitei-

ten zijn van minder grote invloed; het verband tussen categorie 2 en 3 is minder aanwezig. Wel kan 

geconcludeerd worden dat hoe toegankelijker de stadstuin is, hoe meer nieuwe contacten er worden 

gelegd in de stadstuin. De sociale toegankelijkheid draagt dus positief bij aan de ontmoetingsplek.  

 

Daarnaast heeft de sociale toegankelijkheid een significante, positieve invloed op de sociale cohesie in 

de buurt (figuur 4.44). In de stadstuinen die erg toegankelijk zijn (C1) stelt 67% van de tuinders dat de 

stadstuin een positief effect heeft op de sociale cohesie in de buurt; terwijl dit 46% is in de C2-tuinen 

en 36% in de gesloten stadstuinen. Op basis van deze resultaten kan dus gesteld worden: hoe sociaal 

toegankelijker de stadstuin, hoe positiever het effect op de sociale cohesie in de buurt.  
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FIGUUR 4.42: TOEGANKELIJKHEID - BUURTBEWONERS FIGUUR 4.43:  TOEGANKELIJKHEID - BUURTBEWONERS 
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Al met al geven de resultaten een positief beeld over de sociale toegankelijkheid in de stadstuinen. De 

ruime meerderheid van de tuinders ervaart de aanmeldprocedure positief; is tevreden over het (type) 

beheer/ eigenaarschap van hun stadstuin en de meeste stadstuinen zijn open en betrekken bewoners 

uit de buurt. De gemeente als eigenaar wordt als neutraler gezien; bewoners als persoonlijker en meer 

betrokken. Daarnaast heeft de sociale toegankelijkheid een significante invloed op de ontmoetingsplek 

en de sociale cohesie in de buurt.  

In het volgende hoofdstuk worden de verschillende resultaten bij elkaar gebracht, waarna er antwoord 

wordt gegeven op de centrale vraag: In hoeverre dragen de stadstuinen bij aan het sociale welzijn on-

der bewoners in Den Haag?  
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FIGUUR 4.44: TOEGANKELIJKHEID - SOCIALE COHESIE BUURT 
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5. Conclusie   

In dit hoofdstuk worden de resultaten van alle meetfactoren bij elkaar gebracht om antwoord te geven 

op de centrale vraag: ‘In hoeverre dragen stadstuinen bij aan het sociale welzijn onder bewoners in Den 

Haag? Positieve en negatieve punten worden besproken, en de resultaten uit de praktijk worden onder-

steund met die uit de case studies. Tot slot wordt gekeken hoe de stadstuinen in de toekomst van grotere 

betekenis kunnen zijn voor het sociale welzijn van bewoners.  

Uit het praktijkonderzoek is allereerst gebleken dat stadstuinen van zekere sociale waarde zijn als ont-

moetingsplek. De ruime meerderheid van de tuinders heeft nieuwe (buurt)bewoners leren kennen in 

de stadstuin, beleeft de sociale sfeer goed en vindt dat de sociale context helpt om contacten te leg-

gen. Deze context kan het tuinieren zelf zijn, zoals bij gemeentetuinen en bewonerstuinen vaak het 

geval is, maar ook een verenigingsgebouw en andere activiteiten op het complex. Dit laatste wordt in 

de praktijk bevestigd in de verenigingen. Zij zetten zichzelf neer als een club, waarin activiteiten als jeu 

de boules en klaverjassen niet mogen ontbreken. De ervaringen van de tuinders komen overeen met 

die van een bestuurslid van Nut en Genoegen, die stelde: ‘je wordt echt lid van een club’ (R, 2018). Een 

stadstuin biedt, net als bij een sportclub, een ‘pool of available people from which we select our perso-

nal network members’ (Mollenhorst, Völker & Flap, 2011, p. 674) en is inderdaad een ontmoetingsplek 

voor tuinders uit de stad. In dit geval: Den Haag.  

Naast ontmoetingsplekken voor tuinders zijn de meeste stadstuinen ook ontmoetingsplekken voor be-

woners, niet-tuinders uit de buurt. Zo zijn Nut en Genoegen, Madestein, Emma’s Hof, de Nutstuin, 

Jacobahof en de Zeeheldentuin open toegankelijk voor iedereen en betrekken ze actief bewoners uit 

de buurt met speciale activiteiten. Dit is positief voor de tuinders, want een zekere mate van sociale 

toegankelijkheid heeft een positief effect op de contacten met (buurt)bewoners. Maar belangrijker is 

het positieve neveneffect van stadstuinen op de sociale cohesie in de buurt. De stadstuinen hechten 

hier ook waarde aan. Zo zet Emma’s Hof zich duidelijk neer als een stadstuin ‘van en voor buurtbewo-

ners’ en is Madestein zich ervan bewust dat de sociale functie zich strekt ‘over de buurt en wijk’. Als 

ontmoetingsplek dragen de stadstuinen dus bij aan het sociale welzijn van bewoners in de stad. 

Echter moeten er geen sociale wonderen verwacht worden van de stadstuinen. Eerder is het debat 

besproken dat gaat over de sociale rol van groen in de stad. Onderzoekers geloven hierbij dat groen 

een alternatief kan vormen voor het sociale mix beleid. Voor dit onderzoek betekent dit: kunnen stads-

tuinen de sociaaleconomische integratie in de stad stimuleren en de sociale cohesie bevorderen?  Een 

eenduidig antwoord is hierop moeilijk te geven. Enerzijds bieden de stadstuinen positieve signalen; ze 

laten allemaal een mix zien van verschillende inkomensgroepen en een derde van de tuinders ervaart 

een positieve invloed van de stadstuin op de sociale cohesie in de buurt. De stadstuinen laten ander-

zijds sociale gebreken zien. Een zeker deel van de tuinders stelt dat er groepsvorming is in de stadstuin, 

wat negatief is voor de sociale sfeer; is het soms moeilijk de buurt bij de stadstuin te betrekken (R, 

2018) en zijn er problemen rond diefstal en overlast. Daarnaast laten de resultaten zien dat de sociaal-

culturele mix in de stadstuinen moeilijk te sturen is. Stadstuinen lijken de sociale tweedeling niet op te 

kunnen lossen en dit onderzoek bevestigt daarmee een knelpunt in het sociale mix beleid: sociaal-

culturele integratie is niet ‘maakbaar’. De stadstuin als alternatief voor de sociale mix gaat te ver. 

Al met al zijn de stadstuinen vooral als ontmoetingsplek van sociale waarde. De open toegankelijkheid 

en speciale activiteiten zorgen ervoor dat zowel tuinders als niet-tuinders kunnen genieten in de stads-

tuin. Dit draagt bij aan het sociale welzijn van bewoners binnen de stadstuin en de sociale cohesie in 

de buurt. Bovendien bieden de stadstuinen nog genoeg potentieel om hun sociale rol in de toekomst 
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beter te vervullen. Dit potentieel noemde Dodge et al. (2012) in de theorie ook wel: ‘resources and 

challenges’ en vormen de basis van het sociale welzijn.  

Eén van deze uitdagingen is om de balans te vinden in type stadstuinen. Zoals eerder besproken, geeft 

de gemeente Den Haag steeds meer ruimte aan bewoners om stadstuinen op te zetten (Den Haag, 

z.d.). Dit zijn de bewonerstuinen. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is - er komt immers meer 

groen in de stad en de lokale betrokkenheid stijgt, moet er wel op gelet worden dat dit niet ten koste 

gaat van de gemeentetuinen en verenigingen. De verschillende stadstuinen bieden met hun eigen ka-

rakter namelijk voor ieder wat wils. Ook kwam uit de enquêtes naar voren dat tuinders uit bewoners-

tuinen het persoonlijke en betrokken beheer als erg prettig ervaren, terwijl tuinders uit de gemeente-

tuinen het neutrale beheer van de gemeente juist erg waarderen. En niet onbelangrijk: de verenigin-

gen en gemeentetuinen bereiken meer tuinders dan de bewonerstuinen. Een goede balans is daarom 

van belang om van sociale waarde te zijn voor een brede en grote groep bewoners in de stad.  

Een andere uitdaging betreft de sociale rol die gemeentetuinen nog kunnen vervullen voor de buurt. 

De stadstuinen aan de Kornoeljestraat en de Mozartlaan organiseren geen speciale activiteiten voor 

de bewoners en de Mozartlaan is gesloten voor niet-tuinders. Mocht de gemeente Den Haag de stads-

tuinen willen inzetten op sociaal gebied, is er nog zeker winst te behalen. Vooral door speciale activi-

teiten te organiseren kunnen tuinders en niet-tuinders (veilig) betrokken worden bij deze stadstuinen. 

En dit zal zowel de sociale toegankelijkheid als de ontmoetingsplek en sociale cohesie versterken.   

Concluderend, vormen de stadstuinen geen alternatief voor de sociaal-culturele mix, maar draagt het 

als ontmoetingsplek zeker bij aan het sociale welzijn van bewoners in Den Haag. De uitspraak van Clay 

(2001, p. 40) wordt hiermee bevestigd: ‘Green is good for you’. En met het potentieel van de stadstui-

nen, is dit een goede eerste stap naar een saamhorige en bovenal gelukkige stad.  
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6. Discussie & Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten en conclusie van het onderzoek kritisch tegen het licht gehouden.  

Tekortkomingen die zich tijdens het onderzoek voordeden, worden benoemd en er wordt gekeken welke  

invloed dit heeft gehad op de uitkomsten van het onderzoek. Deze kritische noten worden hierna mee-

genomen in de aanbevelingen voor gerelateerd onderzoek in de toekomst.  

 

6.1 Discussie 

Allereerst is de focus van het onderzoek vrij normatief. Het onderzoek gaat er redelijk van uit dat stads-

tuinen van sociale waarde moeten zijn en dat het sociale aspect bijdraagt aan het sociaal welzijn. Dis-

cussie hierover is echter mogelijk. De stadstuinen kunnen ook simpelweg dienen als groenvoorziening. 

Bovendien bleek in de praktijk dat sommige tuinders helemaal geen behoefte hebben aan sociaal con-

tact in de stadstuin en dat zij tuinieren omwille van het tuinieren. Dit is typisch voor het stadsleven, 

waarin bewoners - anders dan in een dorp -  juist waarde hechten aan anonimiteit (Van Ostaijen & 

Peeters, 2011). Zo stellen Van Ostaijen en Peeters (2011): ‘’Veel stadsbewoners kiezen juist voor een 

leven in de stad om te ontkomen aan specifieke vormen van contact, ontmoeting en verbinding.’’ Het 

versterken van de ontmoetingsplek draagt dus niet per se bij aan het sociale welzijn van bewoners.  

Een ander discussiepunt betreft het gemis van de beeldvorming van stadstuinen onder niet-tuinders 

uit de buurt. Voor de afbakening en praktische haalbaarheid is deze groep buiten beschouwing gela-

ten. Het onderzoek richtte zich op de tuinders en aan hen zijn onder andere vragen over de sociale 

cohesie en tweedeling voorgelegd. Echter vertegenwoordigen zij maar één groep in het verhaal. Een 

andere groep zijn de niet-tuinders uit de buurt, die hier anders tegenaan kunnen kijken of de ervarin-

gen van de tuinders kunnen bevestigen. De niet-tuinders zouden vooral informatie kunnen bieden over 

de in- en uitsluiting van bewoners (Spierings, Van Liempt & Maliepaard, 2016). De dader, een tuinder, 

geeft immers minder snel toe dat er sprake is van uitsluiting dan het slachtoffer, een niet-tuinder. En 

hoewel in- en uitsluiting misschien helemaal niet voorkomen in de stadstuinen, blijft het nu onbekend.   

Het moment van enquêteren was verder niet ideaal. Het praktijkonderzoek vond plaats in april, aan 

het begin van een nieuw tuinseizoen.  Dit betekende dat het voor sommige tuinders hun eerste dagen 

waren dat zij mede-tuinders zagen. Zo zijn tuinders dit jaar voor het eerst begonnen met tuinieren of 

zijn ze verhuisd naar een andere stadstuin. Voor hen is het afwachten hoe het tuinieren invloed heeft 

op hun sociale welzijn. Dit gaven respondenten ook aan in de enquête. Het lijkt niet om veel respon-

denten te gaan, maar de betreffende respondenten hebben met twijfel bepaalde vragen ingevuld. Dit 

kan zorgen voor een vertekend beeld, en een onderzoek wat later in het tuinseizoen zou andere resul-

taten geven en tot andere conclusies kunnen leiden.  

Daarnaast bleek tijdens het onderzoek dat enkele vragen in de enquête sturend waren en/of om meer 

uitleg vroegen. Zo had de vraag: ‘Vindt u dat het tuinieren […] het leggen van sociale contacten mak-

kelijker maakt?’ neutraler verwoord moeten worden; had bij de vraag ‘Wat is uw culturele achter-

grond?’ een korte definitie van autochtoon en allochtoon (Keij, 2000) voor meer duidelijkheid gezorgd 

en had er bij de vraag ‘Heeft u nieuwe (buurt)bewoners leren kennen door de stadstuin?’ beter geko-

zen kunnen worden voor ofwel buurtbewoners ofwel bewoners in het algemeen. De vragen zijn nu 

misschien verschillend geïnterpreteerd en dit heeft een ongewenste invloed heeft op de resultaten.  

Waar de lezers zich verder van bewust moeten zijn, is het type tuinder dat deelneemt aan een dergelijk 

onderzoek. De respondenten zijn misschien juist degenen die betrokken zijn bij de stadstuin en schat-

ten daardoor de sociale waarde van de tuin anders in dan tuinders die minder betrokken zijn en minder 
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snel de enquête invullen. De bijdrage van de stadstuinen aan het sociale welzijn lijkt hierdoor misschien 

te positief. Daarnaast zijn er tuinders die de enquête niet hebben ingevuld, omdat zij moeite hebben 

met de Nederlandse taal. Deze tuinders hebben waarschijnlijk minder contact met mede-tuinders, wat 

de positieve uitkomsten zouden nuanceren. Maar ze zouden ook de sociale mix in de stadstuinen, zoals 

die nu naar voren komt, verhogen. Om dit laatste deels te voorkomen, is er langs gegaan bij de stads-

tuinen. En dit was het waard: zo werd duidelijk dat Madestein inderdaad een erg ‘witte’ stadstuin is 

en dat de Nijkamphoeve een meer gemengde groep tuinders heeft dan de resultaten laten zien.  

 

6.2 Aanbevelingen  

Voor lezers die van plan zijn een gerelateerd onderzoek te doen, raad ik aan om de beeldvorming van 

niet-tuinders uit de buurt mee te nemen in het onderzoek; op een later moment in het tuinseizoen te 

enquêteren en het observeren als een prominentere onderzoeksmethode te gebruiken. Op deze ma-

nier ontstaat er een breder en daarmee beter beeld over de sociale mix en de invloed die stadstuinen 

hebben op het sociale welzijn onder bewoners in de stad.  

Daarnaast kan het interessant zijn om te kijken in hoeverre kinderen een motivatie zijn voor ouders 

om te tuinieren. Twee respondenten misten dit aspect in dit onderzoek: ‘Ik miste een onderdeel dat in 

ons geval een grote rol speelt bij de tuin: de educatieve en sociale waarde voor *kinderen*’; ‘Ik heb de 

volkstuin deels omdat het educatief is voor mijn jonge kinderen en deels omdat ik zelf geen tuin heb en 

dat mis.’  

Naast de sociale waarde, kan een vervolgonderzoek zich ook richten op de fysieke en mentale waarde 

van stadstuinen. In hoeverre dragen de stadstuinen bij aan het fysieke en mentale welzijn van tuinders 

en bewoners die gebruikmaken van een stadstuin? En in hoeverre versterken het sociale, fysieke en 

mentale welzijn elkaar? In de theorie stelden Huber et al. (2011) dat ‘welzijn een toestand is van vol-

ledig fysiek, mentaal en sociaal welbevinden’ en dat deze typen welzijn elkaar versterken (Shanahan 

et al., 2016). Hoewel dit onderzoek hier kort aandacht aan heeft besteed in de motivatie om te gaan 

tuinieren, zou een vervolgonderzoek zich meer in deze relatie kunnen verdiepen. Hierdoor zou er een 

beter beeld ontstaan over de invloed van stadstuinen op het gehele welzijn van bewoners.  

Voor de gemeente Den Haag is het goed om te weten dat een aantal tuinders het jammer vindt dat de 

gemeentetuinen niet permanent worden verhuurd, maar per seizoen. Hierdoor loop je als tuinder het 

risico dat je na een seizoen ingedeeld wordt op een ander tuintje op het complex. Als gevolg hiervan, 

gaan tuinders minder snel investeren in hun tuin en moeten ze na elk jaar ‘afscheid’ nemen van hun 

buren. Zo stelt een respondent: ‘Voorkeur van de meeste tuiniers gaat uit naar permanente verhuur, 

zodat je zelf voor de bodem kan zorgen. Dan weet je zeker dat je biologisch kan verbouwen. Dit draagt 

bij aan de tevredenheid van tuiniers.’ En het opbouwen van sociale contacten wordt zo ook lastiger.  

Tot slot geven tuinders aan dat er gelet moet worden op tuinen die gebruikt worden voor commerciële 

doeleinden. Dit vormt volgens een respondent een probleem voor de sociale cohesie in een tuincom-

plex: ‘Die mensen hebben geen enkel oog voor het sociale aspect, houden zich volledige afzijdig van de 

‘tuingemeenschap’ en helpen ook helemaal nooit mee aan gemeenschappelijke klussen.’ Een andere 

respondent voegt hieraan toe: ‘Met name pure “productietuinen”, voornamelijk door Turkse families 

gerund voor verkoop op de Haagse Markt, kun je dan nog enigszins buiten de deur houden. Het be-

oogde doel is immers HOBBY, niet commercieel!’ Door deze adviezen mee te nemen in het groenbeleid, 

kunnen stadstuinen een grotere rol spelen in het sociale welzijn van bewoners in Den Haag.  
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8. Bijlagen  

8.1 Databestand stadslandbouw Den Haag 

Stadstuinen in Den Haag 
Bron: Stadslandbouw, 2018* 

TABEL 8.1: VERENIGINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 3 verenigingen:  
1. ATV Nut en Genoegen, Escamp: 200 tuintjes 

2. ATV Madestein, Loosduinen: 190 tuintjes 

3. Extra optie: ATV De Zonnegaarde, Escamp: 104 tuintjes  

- Aangesloten bij: Haagse Bond, z.d. www.haagsebond.nl  
 

TABEL 8.2: GEMEENTETUINEN 

                                                           
12 ATV = AmateursTuinderVereniging, VTV = VolksTuinderVereniging, HTV = HobbyTuinderVereniging 
Het aantal tuintjes bij de gemeentetuinen is geschat aan de hand van Google Earth (2018) 

TUINVERENIGINGEN (ATV, VTV, HTV)12 LOCATIE AANTAL TUINEN  

1. ATV ZONNEWEELDE  Haagse Hout 104  
ATV TUINDERSLUST  Poeldijk  - 

2. ATV NUT EN GENOEGEN Escamp  200 
3. ATV NOOIT GEDACHT Escamp 96 
4. VTV MARIAHOEVE  Haagse Hout 80 
5. ATV MADESTEIN  Loosduinen  190  
6. ATV LOOLAAN Haagse Hout  109 
7. ATV HOUTWIJK DE NOORD Escamp  126  
8. VTV FLORENCE NIGHTINGALE Escamp  100 

ATV EIGEN ARBEID Wassenaar - 
9. ATV DE ZONNEGAARDE Escamp 104 
10. ATV DE UITHOF Escamp  212 

ATV DE MIENT Escamp 52 
ATV DE GROENE ZOOM Voorburg  - 
ATV BUITENLUST Laak 26 
ATV ’T IS ALTIJD WAT  Escamp 47 
ATV ESSESTEIJN Voorburg - 

11. ATV DE WIJNDAELER Loosduinen  28 
VTV WESTERDUIN  Segbroek  19 
HTV VAN SWINDENHOF  Segbroek  - 

TUINEN, VANUIT GEMEENTE DEN HAAG LOCATIE AANTAL TUINEN 

OVERBOSCH Haagse Hout - 
MOLENWEIDE (OOK STADSBOERDERIJ)  Laak  - 

1. MOZARTLAAN Loosduinen  78 
HILDEBRANDPLEIN Laak   - 

2. GROENTEWEG Centrum   
3. ZUIDERPARK Escamp - 
4. ERASMUSWEG Escamp - 
5. GUNTERSTEINHOF Escamp - 

HAVENKADE Scheveningen  - 
DUIVELANDSESTRAAT Scheveningen  - 

http://www.haagsebond.nl/
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Top 3 tuinen, initiatief gemeente11:  
1. Mozartlaan, Loosduinen: 78 tuintjes 

2. Kornoeljestraat, Segbroek: 96 tuintjes  

3. Kamperfoeliestraat, Segbroek: 60 tuintjes 

TABEL 8.3: BEWONERSTUINEN 

TUINEN, EIGEN INITIATIEF  LOCATIE  AANTAL TUINEN  

KESSLER STICHTING, ZORGTUIN  Centrum  - 

1. KEUS GENOEG  Escamp 10 tuintjes  

2. MOERWIJK (C.Q. MARCUSTUIN) Escamp  

3. NEWTONTUIN Segbroek  5 vrijwilligers  

MARGARETHALAND  Haagse Hout  - 

4. TUINEN VAN MARIAHOEVE 

(WIJKPARK DE HORST)   

Haagse Hout  15 vrijwilligers  

TUINVERENIGING CLINGENDAEL  Haagse Hout  40 leden 

UITVINDERSHOF  Segbroek  Nog in aanleg 

VALKENBOSGAARDE, KLEIN (4 OVALEN)  Segbroek  - 

5. DE VERBORGEN TUIN Escamp  

WAANZINNIGE WALDECKTUIN Loosduinen  Nog in aanleg  

HANGENDE TUINEN SCHILDERSWIJK Centrum  - 

6. DRIELUIK, GROENE REGENTES Segbroek   

COMPOSTBAKKERS  Haagse Hout  - 

7. DE ZEEHELDENTUIN  Centrum  100 tuintjes  

8. HET WELPJE  Centrum  

9. DE GRONDIGE VLINDERS  Escamp   

10. DE GROENE GEEST Loosduinen 10 mensen 

BUITEN LEEFT Delft - 

11. EMMA’S HOF Segbroek Voor iedereen 

(wel speciale 

groengroep) 

12. URBANIAHOEVE Centrum  

MENS EN TUIN, ZORGTUIN Escamp - 

13. NUTSTUIN Centrum Voor iedereen 

14. SCHIMMELWEG (HTV) Laak 60 

 
Top 3 stadstuinen, eigen initiatief:  
1. Emma’s Hof, Segbroek: vrije inloop (groengroep)  

2. Nutstuin Centrum, Centrum: 1 tuinder 

3. Extra optie: De Zeeheldentuin, Centrum (particulier, 100) 

 

6. KORNOELJESTRAAT Segbroek  96 
7. KAMPERFOELIESTRAAT Segbroek  60 
8. KORTENBOS Centrum   
9. MARCUSTUIN  Escamp  - 
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TABEL 8.4: STADSTUINEN MET BOERDERIJ 

STADSBOERDERIJEN  LOCATIE AANTAL TUINEN  

1. NIJKAMPHOEVE  Escamp 104 

BEESTENBOEL TESSELWEIDE Scheveningen - 

2. DE GAGELHOEVE Segbroek Ja 

3. DE HERWEIJERHOEVE  Escamp Ja  

4. DE KAKELHOF Loosduinen Ja  

5. DE MOLENWEIDE Laak - 

6. DE REIGERSHOF Haagse Hout - 

DE WOELIGE STAL Centrum  - 

7. JACOBAHOF  Centrum  24  

8. LANDZIGT Leidschenveen / 

Ypenburg 

- 

OP DEN DIJK Escamp - 

9. SCHILDERSHOEVE  Centrum - 

’T BEESTENSPUL Centrum - 

10. ’T WAAYGAT Scheveningen  - 
 

Top 3 stadsboerderijen met tuintjes: 
1. Jacobahof, Centrum: 24 tuintjes, 20 mensen  

2. Nijkamphoeve, Escamp: 104 tuintjes (stichting samen met de boerderij)  

3. Extra optie: de Kakelhof, Loosduinen 

 

Opmerkingen*: 

Vanuit het databestand van Stadslandbouw Den Haag is er een selectie gemaakt voor dit onderzoek. 

Hierbij zijn commerciële, ‘verplichte’ tuinen niet meegenomen. Denk aan: Urban Farmers, zorgtuinen 

en schooltuinen. Ook staat niet altijd het aantal tuintjes bij de stadstuin. Deze informatie is dan voor 

de betreffende stadstuin niet beschikbaar of er is geen strikt aantal te noemen. Bij sommige tuintjes is 

er één grote moestuin, waar iedereen gebruik van mag maken. Zoals bij Emma’s Hof en de Nutstuin. 

Tot slot is er bij sommige tuintjes geen enkele informatie te vinden, zoals Grootmoes Tuin en Veldzicht. 

Deze zijn daarom niet meegenomen in het databestand (Stadslandbouw Den Haag, 2018).  
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8.2 Persoonskenmerken locaties stadstuinen  

 

FIGUUR 8.1: INKOMENS- EN ETNICITEITSGROEPEN OP WIJK- EN STADSDEELNIVEAU (%)  
BRON: DEN HAAG BUURTMONITOR, 2017; DEN HAAG BUURTMONITOR, 2014 
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8.3 Enquête  

Enquête: Stadstuinen in Den Haag 
Onder actieve tuinders die wonen in Den Haag 

Voor mijn studie Sociale Geografie en Planologie doe ik onderzoek naar stadstuinen in Den Haag en de 

invloed die dit soort stadstuinen hebben op het sociale welzijn onder bewoners in Den Haag. Met deze 

enquête wil ik u graag een aantal vragen stellen over dit onderwerp. De enquête duurt een kleine 10 

minuten. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk en anoniem behandeld in het onderzoek. Al-

vast heel erg bedankt voor uw medewerking! 

Stadstuin  
Tuinnummer (evt.)  
Enquêtenummer  

 

Deel 1: Algemene informatie 

1. In welk stadsdeel in Den Haag woont u? En wanneer u dit wilt; graag uw straatnaam/ post-
code of wijk erbij vermelden.   

o Centrum 
o Escamp 
o Haagse Hout 
o Laak 
o Leidschenveen-Ypenburg 
o Loosduinen 
o Scheveningen 
o Segbroek 

Straatnaam/ postcode/ wijk: _____________________________________ 

2. Wat is uw geslacht? 
o Man 
o Vrouw 
 

3. Wat is uw leeftijd in jaren? 
o 18 - 44  
o 45 - 64  
o 64 +  

 
4. Wat is uw dagelijkse activiteit? 

o Ik werk 
o Ik studeer 
o Ik zoek werk/ arbeidsongeschikt/ uitkering 
o Ik ben gepensioneerd 
o Ik ben huisvrouw/ man 
o Anders, namelijk __________________________ 

 
5. Wat is het besteedbare inkomen van uw huishouden per jaar?  

o Tot €25.700 
o €25.700 tot €49.300 
o €49.300 of hoger 



  
 

 

65 

o Zeg ik liever niet 
 

6. Wat is uw culturele achtergrond? 
o Autochtoons 
o Turks 
o Marokkaans 
o Surinaams 
o Antilliaans 
o Anders, namelijk ___________________ 
 

Deel 2: Sociaal karakter stadstuin 
 

1. Waarvoor bent u gaan tuinieren? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.  
o Ik hou van het tuinieren zelf, ben een groenliefhebber; wil zelf mijn eten verbouwen  
o Sociaal: Met het tuinieren wilde ik buurtbewoners leren kennen 
o Fysiek: Ik wilde werken aan mijn conditie (lichaamsbeweging) 
o Mentaal: Tuinieren zorgt voor rust en ontspanning 

 
 

2. Hoe zijn de sociale contacten in de stadstuin?  
o Goed, het is erg gezellig ook met mede-tuinders 
o Niet goed, niet slecht; het is leuk dat er meerdere tuinders zijn, maar veel contact 

heb ik er niet mee 
o Slecht, ik spreek eigenlijk nooit met mede-tuinders 

 
3. Is er sprake van een hechte gemeenschap of zijn er groepjes?  

o Er is sprake van een hechte gemeenschap 
o Er zijn groepjes 
o Je hebt aparte groepjes, maar er is wel sprake van één groepsgevoel  

 
4. Hoe ervaart u de sociale sfeer in de stadstuin op een schaal van 1 tot 5?  

Hierbij is 1 heel slecht, 3 niet slecht/ niet goed, en 5 heel goed 

1 2 3 4 5 

 
5. Heeft u nieuwe (buurt)bewoners leren kennen door de stadstuin?  

o Ja, heel veel  
o Ja, best wel 
o Nee 

 
6. Spreekt u ook met tuinders buiten de stadstuin?  

o Ja 
o Nee 

 
7. Vindt u dat het tuinieren en alles eromheen (zoals extra activiteiten) het leggen van sociale 

contacten makkelijker maakt?  
o Ja 
o Nee 

 
8. Waar spreekt u voornamelijk met mede-tuinders? 

o Tijdens het tuinieren 
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o Tijdens andere activiteiten op het complex: bijvoorbeeld in het verenigingsgebouw, 
het klaverjassen, …  

o In de buurt 
o Ik spreek niet met mede-tuinders 
o Anders, namelijk ________________________________________________ 

 
9. Doet u naast het tuinieren ook aan andere activiteiten mee in de stadstuin?  

o Ja 
o Nee 

Toelichting: wat voor activiteiten zijn dit? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

10. Heeft u het gevoel dat de stadstuin een sociaal effect heeft op de buurt? 
o Ja, de stadstuin is positief voor de sociale sfeer/ sociale cohesie, samenhang in de 

buurt  
o Nee, het sociale effect blijft binnen de stadstuin. Het heeft niet zo zeer een positief 

effect op de buurt 
o Nee, de stadstuin zorgt niet voor betere sociale contacten tussen tuinders en ook 

niet voor een positief effect op de sfeer buiten de stadstuin  
o Nee, het heeft zelfs een negatief effect op de buurt; er komt tweedeling in de buurt 

(bewoners die wel / niet tuinieren)  
o Anders, namelijk ____________________________________________________ 

 
11. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Geef voor elke stelling aan op een 

schaal van 1 tot 5. Hierbij is 0 ‘helemaal oneens’ en 5 ‘helemaal mee eens’.  
 

- Het tuinieren zorgt ervoor dat ik mij meer deel voel van de maatschappij 

0 1 2 3 4 5 

 
- Door het tuinieren voel ik mij meer geaccepteerd als persoon, ook door de omgeving   

0 1 2 3 4 5 

 
- Met het tuinieren kan ik iets betekenen voor de maatschappij 

0 1 2 3 4 5 

 

Deel 3: Sociale toegankelijkheid stadstuin  
Met sociale toegankelijkheid wordt bedoeld: Het ‘open’ of gesloten karakter van de stadstuin voor 

tuinders en bewoners. Kan iedereen tuinder worden die daar interesse voor heeft of is er een selectie? 
Hoe bevalt het aanmelden? En is de stadstuin ‘deel’ van de buurt of meer een gesloten stukje groen in 
de wijk?  

1. Toen u tuinder werd bij deze stadstuin, heeft u toen van tevoren gekeken naar en rekening 
gehouden met de sociale toegankelijkheid? Zie uitleg toegankelijkheid hierboven. 

o Ja, hier heb ik wel naar gekeken, maar dit maakte geen verschil  
o Ja, hier heb ik naar gekeken, en dit speelde ook mee in de beslissing  
o Nee, hier heb ik niet naar gekeken 
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2. Wat is uw ervaring over het aanmelden als tuinder?                                                          

Hierbij is 1 heel slecht, 3 niet slecht/ niet goed, en 5 heel goed 

1 2 3 4 5 

 
3. Wat vindt/lijkt u beter qua eigenaren?  

o De gemeente  
o Een bedrijf  
o Een groep bewoners die samen het bestuur vormen (vrijwilligers/ stichting) 
o Ik weet dat niet zo goed  

Hieronder kunt u uw antwoord toelichten:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
4. Denkt u dat de sociale toegankelijkheid verschilt bij stadstuinen die beheerd worden door 

de gemeente of een groep bewoners? 
o Ja, de stadstuinen die beheerd worden door de gemeente zijn toegankelijker 
o Ja, de stadstuinen die beheerd worden door bewoners zijn toegankelijker 
o Nee, daar zit geen (groot) verschil in  
o Ik weet het niet zo goed 

Hieronder kunt u een toelichting geven:  

__________________________________________________________________ 

5. Bezoeken naast u (als tuinder) ook niet-tuinders deze groene voorziening?  
o Ja, zeker!  
o Ja, maar in beperkte mate  
o Nee, alleen tuinders komen hier 

 
6. Vindt u de stadstuin ook toegankelijk ogen voor de rest van de buurt?  

Hierbij kunt u denken aan de uitstraling van de stadstuin. 
o Ja, ik vind dat de stadstuin toegankelijk oogt  
o Nee, de stadstuin is dan wel open, maar erg toegankelijk oogt hij niet 
o Nee, de stadstuin oogt (vaak) gesloten  

 
7. Vindt u het goed dat de stadstuin open/gesloten is voor bezoekers? Kies de vorm die bij uw 

stadstuin van toepassing is en geef uw mening hierover.  
o Ja  
o Nee 

  Hieronder kunt u uw antwoord toelichten:  

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

8. Hoe ervaart u de sociale toegankelijkheid voor u zelf op een schaal van 1 tot 5?  
Hierbij is 1 heel slecht, 3 niet slecht/ niet goed, en 5 heel goed 

1 2 3 4 5 
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9. En voor de bewoners (niet-tuinders) uit de buurt op een schaal van 1 tot 5?  
Ook hier: 1 heel slecht, 3 niet slecht/ niet goed en 5 heel goed  

1 2 3 4 5 

 

Dit was de laatste vraag en dus het einde van de enquête. Nogmaals bedankt voor uw medewerking! 
Als uw nog opmerkingen of vragen heeft; laat het mij gerust weten via a.verbrugge@students.uu.nl  
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8.4 Interview  

Interview: Toegankelijkheid stadstuinen  
Onder de eigenaren van de stadstuinen, voorbeeld: case Nijkamphoeve  

DOEL INTERVIEW Achtergrondinformatie krijgen over de sociale toegankelijkheid  

SOORT INTERVIEW Half-geformuleerd, open diepte-interview: interview met checklist, 
maar volgorde is vrij; doorvragen en flexibel, ruimte om eigen antwoord 
te formuleren; diep in op één specifiek onderwerp 

TOPICS Aanmeldprocedure(s); Beheer; Sociale context; Relatie buurt 
BETROUWBAARHEID Gebruik opname apparatuur bij face-to-face interviews; vragen via per-

soonlijke communicatie traceerbaar 

 

Aanmeldprocedure: 

1. Hoe werkt de aanmeldprocedure voor bewoners die tuinder willen worden?  
2. Heeft u het gevoel dat sommige bewoners tegen zaken (kunnen) aanlopen waardoor ze niet 

gaan tuinieren, maar dit wel zouden willen? Ziet u hiervoor mogelijke oplossingen?  
 

Beheer:  

3. Wie doet het beheer van jullie stadstuin en hoe verloopt dit?   
4. Wat zijn denkt u de verschillen als de gemeente (top down) dan wel bewoners (bottom up) 

een stadstuin op zetten (bijvoorbeeld: op het gebied van toegankelijkheid)? 
5. Welke rol speelt de gemeente in jullie stadstuin? Heeft u het gevoel dat een samenwerking 

tussen verschillende partijen, zoals bewoners en de gemeente, positief is voor de stadstuin?   
 

Sociale context:  

6. Is de stadstuin vooral gericht op het groen, het tuinieren, of is het meer een mix van allerlei 
zaken? Kunnen de bezoekers bijvoorbeeld ook meedoen aan andere activiteiten, naast het 
tuinieren, en hoe werkt dit precies?  

7. Worden er speciale activiteiten georganiseerd voor tuinders en bewoners uit de buurt? 
Welke reden zit hierachter?  

8. Merkt u dat tuinders het tuinieren combineren met een bezoekje aan de boerderij? Of is het 
erg gescheiden?  
 

Relatie buurt:  

9. Hoe toegankelijk is de stadstuin? Particulier of open voor iedereen? Is bewust hiervoor geko-
zen? En waarom?    

10. Wat vindt u beter als het gaat om het tuinieren: een stadstuin die onderverdeeld is in een x 
aantal tuintjes, die toegewezen worden aan particulieren (zoals bij jullie), of een tuin die 
door een groep bewoners samen onderhouden wordt? En waar is denkt u de meeste inte-
resse voor onder de bewoners?  

11. Kijken jullie bewust hoe er ook bewoners uit de buurt betrokken kunnen worden in de stads-
tuin of binnenkomen? Worden er bijvoorbeeld speciale activiteiten georganiseerd?  
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8.5 Praktische uitvoering  

Deze bijlage bevat aanvullende informatie voor het gedeelte over de praktische uitvoering, uit hoofd-

stuk 3: Methoden. Het betreft handige informatie voor het praktijkonderzoek, waaronder de precieze 

adressen van de stadstuinen; de afspraken met het bestuur/ eigenaren van de stadstuinen en speciale 

dagen die in de planning meegenomen worden om een maximaal aantal tuinders te kunnen spreken13.  

TABEL 8.5: ADRES STADSTUINEN (GOOGLE MAPS, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 8.6: EXTRA INFORMATIE STADSTUINEN 

 

Speciale dagen:  

Nut en Genoegen: De tuinfluiter, verenigingsblad: nuttige informatie. Zoals: Algemene Leden Verga-

dering, zaterdag 14 april, vanaf 10.00 uur. Zaterdag spreekuur bestuur van 10.30 tot 12.00 uur. Made-

stein: Spreekuur bestuur vanaf april 1e en 3e zaterdag van de maand, van 9.30 tot 11.30 uur. 7 April: 

Voorjaarsbingo. 21 april: Algemene Leden Vergadering. Emma’s Hof: Groengroep, 31 maart. Van 10.00 

tot 13.00 uur. Jacobahof: Tuinierdag 8 april vanaf 10.00 uur. Tuinen vanuit de gemeente, Nutstuin, 

Nijkamphoeve: NVT. Zeeheldentuin: tuinierdag op 21 april vanaf 12.00 uur.  

 

                                                           
13 Deze informatie is opgehaald via de verschillende websites van de stadstuinen en/of door persoonlijke com-
municatie met het bestuur/ de eigenaren van de stadstuinen. De Zeeheldentuin is later ingezet, nadat bleek dat 
er bij de Nutstuin maar één tuinder (vroeger was het een groepje bewoners) tuiniert.   

STADSTUIN ADRES  

A. NUT EN GENOEGEN Meppelweg 882, 2544 BW Den Haag 

B. MADESTEIN  Madepolderweg 59C, 2553 EG Den Haag 

C. EMMA’S HOF Galileïstraat 44, 2561 TG Den Haag 

D. NUTSTUIN Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag 

E. JACOBAHOF Jacobastraat 266, 2512 JG Den Haag 

F. NIJKAMPHOEVE Escamplaan 1750, 2547 HG Den Haag 

G. MOZARTLAAN Mozartlaan 10, 2555 JL Den Haag 

H. KORNOELJESTRAAT Kornoeljestraat 117, 2564 LP Den Haag 

I. ZEEHELDENTUIN12 Tasmanstraat 137, 2518 VM Den Haag 

STADSTUIN CONTACT MET… WANNEER: HOE: 

NUT EN GENOEGEN  …het bestuur: Rolf  31 maart  Interview: face-to-face 
 

NUTSTUIN …de beheerder: Frans 12 april Gesprekje: face-to-face 
 

NIJKAMPHOEVE …de beheerder: Marian 28 maart  Interview: face-to-face 
 

JACOBAHOF  …het bestuur: Erik 8 april  Gesprekje: face-to-face 
 

MOZARTLAAN …de beheerder:  
John Plomp 

23 maart Vragen: via de mail.  

KORNOELJESTRAAT …de beheerder:  
John Plomp 

23 maart Vragen: via de mail.  
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8.6 Gecodeerde interviews  

Case Nijkamphoeve14: Na een introductie, met kennismaking en uitleg opname, al wat ant-
woorden voorbij horen komen. Zoals vraag 1: start opname.  

A. Allereerst de aanmeldprocedure. U zei er natuurlijk daarnet al wat over… 

M. Wij hebben niet echt een aanmeldprocedure. Er is gewoon geadverteerd op de website, met 
er zijn tuintjes te huur, en mensen komen hier, wij laten de plattegrond zien, nou mensen gaan 
even kijken, huren een tuintje, krijgen een inschrijfformulier, schrijven ze in en hebben dan een 
tuintje.  

A. En als er meer zijn dan het aantal mensen, is dat een keer voorgekomen? Bijvoorbeeld: nu heeft 
u 3 tuintjes…. 

M. Je bedoelt dat er meer mensen dan het aantal tuintjes zijn? Dan komen ze op de wachtlijst.  

A. Ah, dan komen ze op de wachtlijst, oké. Enne, heeft u ook het gevoel dat sommige mensen tegen 
dingen aanlopen? Als ze bijvoorbeeld willen aanmelden. Of is het erg makkelijk?  

M. Het is heel makkelijk. 

A. Ja, dus bijvoorbeeld met Turkse mensen die moeilijk Nederlands kunnen… 

M. Een spraakprobleem. Een taalprobleem. Dat is er wel. Met Turkse mensen is er vaak een taal-
probleem. Maar meestal is er dan wel een dochter of een zoon die goed Nederlands spreekt. Dan 
bellen we even.  

A. Oké, en doet u het beheer van de stadstuin? Namens de Stichting Vrienden van de Nijkamp-
hoeve? 

M. Ja, van dit complex? Ja.  

A. O ja, wat denkt u dat het verschil is als een gemeente een stadstuin opzet dan wel bijvoorbeeld 
een stichting of meer vanuit bewoners zelf? Wat vindt u beter?  

M. Ja wat is beter? Ik heb geen idee wat beter is. Bij de andere stadsboerderijen hebben ze na-
tuurlijk ook tuintjes. Alleen daar is gewoon de gemeente de beheerder ervan. Er zijn geen grote 
verschillen. Het enige verschil is dat wij ze langdurig verhuren en de gemeente per seizoen. Dus ja, 
voor de bewoners is het prettiger dat je je tuintje kan houden, want dan kan je er vaste planten 
inzetten. Maar dat kan dus niet bij de gemeente.  

A. Ja, en u denkt wel - nu helpt de gemeente jullie niet meer hierbij - maar zou dat wel prettig zijn. 
Stel dat de gemeente jullie weer financieel wil ondersteunen?  

M. Ja, maar dat gaat dan echt over de boerderij. Die zullen bij de tuinen niet gaan ondersteunen. 
De gemeente heeft echt gezegd: ‘zoek het uit’.  

A. Oké, duidelijk verhaal.  

M. Ja, het is zoals het is.  

A. Dan gaan we door naar de sociale context. Ja, is de stadstuin daar vooral gericht op het groen, 
of worden er ook extra activiteiten georganiseerd eromheen? Dus dat de tuinders ook andere din-
gen kunnen doen?  

                                                           
14 Naast de Nijkamphoeve, is er een gesprek geweest met bestuursleden van de stadstuin Nut en Genoegen.  
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M. Om te beginnen, we hebben de eerste zaterdag van de maand klussen…, hebben we tuinklus-
sen. Dat is vrijwillig, we kunnen niemand verplichten. Ja, de éne keer zijn er 10 mensen de andere 
keer zijn het er 2. We hebben 1 keer per jaar altijd een bijeenkomst voor de huurders. Is heel slecht 
bezocht, heel slecht… En wat zij ook onderling doen, ik initieer het dan, is stekjes ruilen, vruchten 
ruilen, dat soort dingen.  

A. Oké, en dat gaat wel goed?  

M. Nou… daar is weinig animo voor. Iedereen… de meeste mensen hebben: dit is mijn tuintje, dat 
doe ik, dat vind ik leuk om met anderen te kletsen, maar…. 

A. …That’s it?  

M. Ja, that’s it.  

A. Oké, en ik hoorde ook dat er zoiets was als dat er een bepaalde dag is dat ze het samen onder-
houden? 

M. Ja, dat is dus die klusdag. Die klus zaterdag. Dat is die eerste zaterdag van de maand. Ja, dat 
wordt heel slecht bezocht. En we hebben… als de wilgen geknopt moeten worden of de lij linnen 
gesnoeid, vragen we altijd even hulp van de tuinders. En soms zijn het er veel, en soms zijn het er 
weinig. Maar het animo is niet zo groot hoor.  

A. Haha, het kan beter? 

M. Het kan véél beter, ja.  

A. En is het soms ook zo dat de tuinders de boerderij ook komen bezoeken, dat ze het combineren?  

M. Ja, het is vaak een combinatie. Want we hebben hier natuurlijk ook een toilet en drinkwater. 
Want er is geen drinkwater en geen toilet op het complex.  

A. Ja, dus dan komen ze wel hierheen?  

M. Ja, en ook voor een kopje koffie.  

A. Ah oké, dus die combinatie is op zich wel succesvol?  

M. Ja, ja, zeker weten.  

A. Oh ja, en dan met de boerderij meegenomen. Worden er ook speciale activiteiten hier georgani-
seerd voor gewoon bewoners uit de buurt? Op de boerderij? Zoals het Rad van Fortuin?  

M. Ja… we hebben dus de Donateursdag, het Zomerfeest, er gebeurt wel wat op de boerderij.  

A. En dat wordt wel goed bezocht?  

M. Ja! Dat wordt mega goed bezocht! Het schaapscherenfeest, van 21 mei ja, dat is altijd méga 
druk.  

A. Ja dat weet ik ook nog. Ik weet van mezelf, ik vond dat vroeger echt spectaculair haha.  

M. Ja, dat is altijd wel grappig.  

A. Uhm, ja, dan gaan we al weer naar de relatie met de buurt, het laatste onderdeel. Ik weet het 
eigenlijk al [heeft Marian al verteld in introductie], maar hoe toegankelijk is de stadstuin? En 
waarom is daarvoor gekozen?  

M. Niet. Hij is toegankelijk voor de huurders. En daar is bewust voor gekozen, omdat er veel klach-
ten waren over ja, diefstal. Ja, gewoon over diefstal. En, meer. We hebben ook erg veel last van 
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hangjongeren. Ja, dus toen hebben we echt de mensen gevraagd van, het moet een beetje niet-
toegankelijk zijn voor de niet-huurders.  

A. Ja, dus dat vinden de huurders zelf ook prettiger?  

M. Ja. We hadden ook een kruidentuin, die was ooit in het grijs verleden vrij toegankelijk. Nou de 
kruiden die er stonden, die waren er binnen een half uur alles weg. Dus we hebben toen gezegd 
het is niet meer toegankelijk, alleen voor de huurders, ook om hun te beschermen. Dus hij is niet-
openbaar.  

A. Oké, niet-openbaar. Nou de reden is duidelijk. En wat vindt u zelf als de tuin onderverdeeld is, 
zoals hier eigenlijk, in een aantal tuintjes, of dat ze – dat zie je ook wel bij anderen – dat inderdaad 
met zo’n kruidentuin, dat alles open is voor iedereen? Dus dat eigenlijk iedereen het mag plukken.  

M. Dat hebben we gehad voor de kruidentuin. En, en dat was ja tis vrij toegankelijk. En het was 
binnen een mum van tijd waren alle kruiden verdwenen. Dus, dat gaat niet. 

A. Ja, dus dat is geen optie voor hier?  

M. Nee, voor hier is dat geen optie. Als je het vrij toegankelijk laat, het grote tuincomplex, ja dan 
kun je er gif op innemen, dat mensen de bloemkolen en courgette kwijt zijn. Ja, dat gebeurt ge-
woon.  

A. Haha, ja. En dan nog even over hier, over de boerderij. Jullie hebben natuurlijk allemaal activi-
teiten, zoals het schapen scheren en zo. Maar jullie kijken dus ook wel bewust hoe bewoners uit de 
buurt getrokken kunnen worden?  

M. Ja, ja. Ja, zeker.  

A. Oké, duidelijk. Dat was het eigenlijk al. 

Na de opname uiteraard bedankt, en uitgelegd over uitschrijven van interview.  
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8.7 Output significantie toetsen  

Toets 1: Weerspiegeling stadsdelen  

Wat: Weerspiegeling stadsdelen op basis van inkomen en etniciteit    

Hoe: Chi-kwadraat toets, handmatig  

- Centrum: 
  
TABEL 8.7: TOETS INKOMEN                                                                     TABEL 8.8: TOETS ETNICITEIT                                                   

  LAAG  MIDDEN HOOG 

E 58,7 29,4 11,9 
O 20,8 54 25,2 
X2 = 59,48 > 5,99; P = 0,05 

 
- Escamp:  

TABEL 8.9: TOETS INKOMEN                                                                    TABEL 8.10: TOETS ETNICITEIT 

 LAAG  MIDDEN HOOG 

E 56,5 33,5 10,2 
O 40 50 10 
X2 = 12,95 > 5,99, P = 0,05 

 

- Loosduinen: 

TABEL 8.11: TOETS INKOMEN                                                                  TABEL 8.12: TOETS ETNICITEIT 

 LAAG  MIDDEN HOOG 

E 43,7 40,2 16,3 
O 31,9 40,4 27,7 
X2 = 11,16 > 5,99, P = 0,05 

 
- Segbroek:  

TABEL 8.13: TOETS INKOMEN                TABEL 8.14: TOETS ETNICITEIT 

 LAAG  MIDDEN HOOG 

E 43 36,6 20,4 
O 22,9 52 25 
X2 = 16,9 > 5,99, P = 0,05  

 

Toets 2: Groepsvorming - sociale sfeer  

Wat: Verband tussen groepsvorming en de sociale sfeer in de stadstuin  

Hoe: Variantieanalyse met SPSS   

TABEL 8.15: BESCHRIJVENDE STATISTIEK 

 GEMIDDELDE AANTAL RESPONDENTEN STANDAARDDEVIATIE 

HECHTE GEMEENSCHAP 4,65 26 0,485 
GROEPJES 3,49 77 0,837 
GROEPJES, MAAR HECHTE GE-
MEENSCHAP 

4,04 69 0,652 

TOTAAL 3,87 172 0,658 

 

 

 AUTOCHTOON  ALLOCHTOON 

E 26,0 74,0 
O 81,5 18,5 
X2 = 153,4 > 5,99; P = 0,05 

 AUTOCHTOON  ALLOCHTOON 

E 38,7 61,3 
O 85,4 14,6 
X2 = 87,26 > 5,99; P = 0,05  

 AUTOCHTOON  ALLOCHTOON 

E 69,2 30,8 
O 91,1 8,9 
X2 = 22,43 > 5,99, P = 0,05 

 AUTOCHTOON  ALLOCHTOON 

E 60,2 39,8 
O 96,6 3,4 
X2 = 51,7 > 5,99; P = 0,05 
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TABEL 8.16: VARIANTIEANALYSE 

 KWADRAATSOM VRIJHEIDSGRADEN (DF) VARIANTIE F P 

TUSSEN 29,417 3 9,806 20,088 0,000 
BINNEN 95,186 195 0,488   
TOTAAL 124,603 198    
F (2; 196) = 20,09 > 3,01; P = 0,05  

 

Toets 3: Sociale toegankelijkheid - ontmoetingsplek  

Wat: Verband tussen sociale toegankelijkheid en nieuwe buurtbewoners leren kennen 

Hoe: Chi-kwadraat toets, handmatig   

TABEL 8.17: OUTPUT TOEGANKELIJKHEID - NIEUWE BUURTBEWONERS 

RIJ KOLOM OIJ EIJ OIJ – EIJ (OIJ-EIJ)2 (OIJ-EIJ)2/ EIJ 

1 1 7 2,67 4,33 18,75 7,02 
1 2 38 29,10 8,9 79,21 2,72 
1 3 10 21,89 -11,89 141,37 6,46 
2 1 2 4,67 -2,6 6,76 1,45 
2 2 46 50,80 -4,8 23,04 0,45 
2 3 48 38,21 9,79 95,84 2,51 
3 1 1 2,43 -1,43 2,04 0,84 
3 2 25 26,46 -1,46 2,13 0,08 
3 3 24 19,9 4,1 16,81 0,84 
X2 = 22,37 > 9,49; P = 0,05 

 

Toets 4: Sociale toegankelijkheid – sociale cohesie  

Wat: Verband tussen sociale toegankelijkheid en sociale cohesie in de buurt   

Hoe: Chi-kwadraat toets, handmatig 

TABEL 8.18: OUTPUT TOEGANKELIJKHEID - SOCIALE COHESIE 

RIJ KOLOM OIJ EIJ OIJ – EIJ (OIJ-EIJ)2 (OIJ-EIJ)2/ EIJ 

1 1 30 21,86 8,14 66,26 3,03 
1 2 13 19,8 -6,8 46,24 2,34 
1 3 1 3,09 -2,09 4,37 1,41 
1 4 1 0,26 0,74 0,55 2,12 
2 1 38 40,31 -2,31 5,34 0,13 
2 2 37 36,52 0,48 0,23 6,30x10-3 
2 3 8 5,69 2,31 5,34 0,94 
2 4 0 0,47 -0,47 0,22 0,47 
3 1 17 22,83 -5,83 33,99 1,49 
3 2 27 20,68 6,32 39,94 1,93 
3 3 3 3,22 -0,22 0,05 0,02 
3 4 0 0,27 -0,27 0,07 0,26 
X2 = 14,14 > 12,59; P = 0,05 

 

 

 


