
1

hart van zuid

veerkracht 
carnisse 

creatieF

beheer

de 
gemeenschappelijke 
route naar een 
veerkrachtige, 
gezonde wijk



2

INhoudsopgave
Inleiding

huidige situatie - impasse

het hart van Zuid en veerkracht Carnisse (best of both worlds)

visie en methode ‘Tuinman in de Wijk’

Het Tuinmanfonds TMF (financiering en verdienmodel)

de gemeenschappelijke route (het plan)

1

1

5

6

7

16



3

INleIdINg

De Carnissetuin en integrale 
gebiedsontwikkeling
Veerkracht Carnisse is een vierjarig traject (2011 – 
2015) waarbij vier innovatieve partijen een integrale 
wijkaanpak hebben ontwikkeld en uitgevoerd. De 
financiering van dit traject stopt per 1 sept 2015. 
Nu is het de uitdaging het bereikte structureel te 
laten doorgroeien. Dit is gelukt voor drie partijen, 
maar nog niet voor Creatief Beheer, de verbindende 
partij in de openbare ruimte. Creatief Beheer werkt 
met een nieuwe vakman in de publieke ruimte, een 
Tuinman(m/v) die samen met bewoners/vrijwilligers 
plekken beheert en ontwikkelt. Hierbij wordt via 
plekken en het programma de verbinding tussen 
verschillende partijen in de praktijk gemaakt. De 
Carnissetuin en daaraan gekoppeld de tennistuin 
zijn twee van die plekken. 
Momenteel wordt de Carnissetuin bedreigd 
door de bouwplannen van het Hart van Zuid. De 
Carnissetuin moet wijken voor uitbreiding van het 
Hoornbeekcollege. Door alle betrokkenen wordt 
de Carnissetuin als zeer waardevol ervaren en 
iedereen vindt dan ook dat de Carnissetuin zou 
moeten blijven of dat er een andere plek voor moet 
worden gezocht. 
Vandaar dit voorstel voor een alternatieve 
gemeenschappelijke route, waarbij gezocht wordt 
naar een win-win situatie voor alle partijen. In deze 
route zou, indien de Carnissetuin wordt gesloten, 
er iets beters voor terugkomt op andere plekken. 
De Carnissetuin verdwijnt dan niet voor niets, 
maar is de aanleiding voor een werkelijk integrale 
aanpak, met nieuwe plekken en nieuwe praktijk, die 
bewoners zelfredzamer en gezonder maakt. 

Huidige situatie – de Impasse
Creatief Beheer heeft samen met bewoners een 
zienswijze ingeleverd, die de herbestemming 
van de Carnissetuin aanvecht. De gemeenteraad 
beslist 5 november 2015 over deze 
herbestemming.

De bewoners zijn een handtekeningen actie 
gestart (inmiddels meer dan 1200 stuks) en 
zijn nu vooral boos, omdat er zo weinig naar 
ze geluisterd wordt. Ze zijn vastberaden 
om zich niet met een kluitje in het riet te 
laten sturen. Creatief Beheer heeft op eigen 
kosten de Carnissetuin de maand september 
opengehouden met een minimale bezetting. De 
Veerkrachtpartners staan inmiddels borg voor 
de maand oktober.
Inmiddels zijn er diverse artikelen verschenen, 
die het allemaal onbegrijpelijk vinden dat een 
dergelijke tuin gewoon tegen de vlakte gaat. Hart 
van Zuid laat echter weten in een NRC artikel 
‘Dat wij eigen afwegingen maken die niet altijd 
parallel lopen met wat andere onderdelen binnen 
de gemeente nastreven, is duidelijk.’ Hij wil het 
nog sterker uitdrukken: ‘Dat is een open deur.’ 
Gevolg? De huurovereenkomst wordt simpelweg 
opgezegd en de Carnissetuin verdwijnt.  Dit 
is in feite de kern van de huidige impasse, de 
‘integrale gebiedsontwikkeling’ van het Hart 
van Zuid trekt zich niets aan van de ‘integrale 
wijkontwikkeling’ ernaast. 
Op dit moment vindt dus zowat iedereen, die we 
spreken, dat het verdwijnen van de Carnissetuin 
gecompenseerd moet worden elders. Er zijn 
ondanks alle positieve geluiden en verbale steun 
nog steeds geen concrete toezeggingen gedaan. 
Voor Creatief Beheer is het risico om door te 
gaan in deze situatie niet lang te dragen. Als er 
voor eind oktober niets concreets is toegezegd 
voor de korte termijn, moeten we onze inzet 
staken. Er is ongeveer 5000 euro per maand 
nodig om de Carnissetuin open te houden en het 
programma voort te zetten (het programma is 
wel gefinancierd, de plek nog niet). 
Tegelijkertijd biedt de huidige impasse voor alle 
partijen ook een enorme kans om het bereikte 
op een hoger niveau te tillen en werkelijk een 
integrale samenwerking te realiseren waar 
iedereen beter van wordt.  
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The times they are changing!
We zitten nu dus in de situatie dat oude plannen en 
afspraken (de fysieke agenda) de nieuwe gewenste 
praktijk (participatiesamenleving, veerkrachtige 
wijken) in de weg zitten. Nergens manifesteert 
zich dit zo duidelijk als in de situatie rond de 
Carnissetuin; waarvan iedereen vindt dat hij moet 
worden behouden…maar niemand die hiervoor de 
verantwoordelijkheid neemt (of kan nemen). 
Dit plan is dus een voorstel tot een route waarbij 

gezocht wordt naar de beste oplossing voor alle 
betrokken partijen: de bewoners van de wijk 
Carnisse, de gebiedsorganisatie, Ballast Nedam, 
het Hoornbeekcollege, het Hart van Zuid en de 
stad Rotterdam. Ook zijn er al heel veel partijen 
vanuit het Veerkracht netwerk, maar ook stedelijke 
organisaties betrokken. Al deze partijen hebben 
toegezegd graag met ons verder te willen en actief 
te willen participeren in deze gemeenschappelijke 
route. 

Netwerkboom van de Carnissetuin

carnissetuin
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Het Hart van Zuid 
De grootscheepse kwaliteitsverbetering van Hart van Zuid gaat zich in een 
hoog tempo voltrekken. Het nieuwe 50-meterbad is al voorjaar 2017 gereed 
en eind dat jaar zijn ook de hallen van Ahoy aan de westzijde gerenoveerd. 
Anderhalf jaar later zijn het kunstenpand, het internationaal congrescentrum en 
de muziekhal bij Ahoy af. Hierna zijn de vernieuwing van het busstation en van 
het openbaar gebied aan de beurt. Het Hart van Zuid verandert hierdoor op 
afzienbare termijn in een volwaardig en aantrekkelijk centrum voor Zuid. 
www.hartvanzuid.nl

Veerkracht Carnisse
Veerkracht zet in op wat mensen in Carnisse nodig hebben om zich optimaal 
te kunnen ontplooien. Dit doet zij door een stabiele basis te creëren bij 
gezinnen THUIS, de zintuigen van kinderen te prikkelen op SCHOOL, 
het ontwikkelen van groene en gezonde plekken in de BUITENruimte 
en het leggen van verbindingen in de WIJK. Samen met bewoners, 
professionals en ambtenaren biedt Veerkracht diverse activiteiten aan in 
Carnisse en proberen we de krachten van mensen aan te boren. Krachten die 
hen in staat stellen om te werken aan een wenselijke toekomst. 
www.veerkrachtcarnisse.nl

Best of both worlds
Natuurlijk is het zo dat voor de fysieke opgave Ballast Nedam een zeer ervaren en kundige partij is en dat 
ze hierin ook goed communiceren met de bewoners. Maar als het gaat om het sociale en de samenwerking 
met de buurt zijn zij niet de meest ervaren partij. Uitgerekend in de naastliggende wijk hebben partijen, met 
een uitstekende trackrecord op dit gebied, succesvol een subsidietraject van 4 jaar afgerond met als doel 
integrale wijkontwikkeling. (zie evaluatie Veerkracht Carnisse)
Bij het project Veerkracht Carnisse is uitgegaan van drie leefvelden, thuis, buiten en school, die integraal 
worden benaderd en ontwikkeld. Vanwege de uitgesplitste verantwoordelijkheden en de gescheiden 
benadering van enerzijds inrichting en onderhoud (fysiek) en anderzijds zorg en welzijn (sociaal), is 
samenwerking hier niet vanzelfsprekend. Terwijl het juist deze twee werkvelden zijn, die elkaar in de 
uitvoering (zorg voor elkaar en omgeving) het meest versterken. Als we willen komen tot veerkrachtige 
wijken, waar burgers volop participeren, in zowel het dagelijks onderhoud als de dagelijkse zorg, dient het 
leefveld ‘buiten’ (publieke domein) als een gezamenlijkheid in de uitvoerende praktijk te worden ontwikkeld. 
Dit betekent gezamenlijke doelstellingen en evaluatie. Dit is binnen de huidige praktijk, zoals gezegd, 
vooralsnog onmogelijk. 
Creatief Beheer maakt deze verbinding met een nieuwe beroepsgroep, de Tuinman(m/v), die inrichting, 
onderhoud, welzijn en zorg koppelt in de uitvoering samen met alles en iedereen. Hierbij ontstaan 
‘groene plekken’ met bezetting en programma. Drie van de vier veerkrachtpartijen kunnen via structurele 
financiering door, maar juist de verbindende partij in het ‘midden’, Creatief Beheer valt tussen het wal en 
het schip, want iedereen gaat erover en dus niemand.

In dit eerste conceptvoorstel schetsen wij de contouren hoe we deze gemeenschappelijke route willen 
vormgeven en hoe partijen mee kunnen doen. We zien dit plan dan ook als een kansrijke route om allerlei 
obstakels samen op te lossen en daadwerkelijk een kloppend Hart van Zuid te realiseren omringd door 
veerkrachtige wijken. Het is een relatief geringe investering met een enorm rendement, want nieuwe 
integrale praktijk, nieuwe verdienmodellen, werkelijke innovatie, iedereen is hier naar op zoek, ieder 
beleidsplan wil het! De komende tijd gebruiken we om een en ander zo concreet mogelijk uit te werken. Met 
andere woorden, wie doet mee?

Eerst leggen we kort onze visie en methode uit en de manier hoe wij denken de Tuinman(m/v) te kunnen 
financieren, via een nieuwe inclusieve sociale impactbond: het Tuinmanfonds.

Het Hart van Zuid en Veerkracht Carnisse
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Visie en methode ‘Tuinman in de wijk’
Wat kan en doet een Tuinman(m/v) (inzet)
Sociale activering ontstaat niet zomaar. Dat moet je op 
gang helpen door contact van mens tot mens. Dat vliegwiel 
is de Tuinman(m/v); een nieuwe beroepsgroep, die naast 
de wijkagent, juist al het positieve in een wijk ondersteund 
en ontwikkeld. Met groen als focus is de Tuinman (m/v) een 
van de noodzakelijke vakmensen in de frontlijn. Hij leert 
bewoners tuinieren, hij maakt een praatje, motiveert. De 
Tuinman (m/v) is een geuzennaam. Hij is een verbinder van 
mensen. Geen schoffelaar die met zijn rug naar de mensen 
toe de planten in een wijk onderhoud. In feite combineert de 
Tuinman(m/v) beroepen die traditioneel top down werden 
uitgevoerd, zoals de sociaal werker, de groenbeheerder en 
de tuinontwerper. Dit is juist het domein waar momenteel 
participatie, zelfredzaamheid en samenwerking wordt 
verkondigd!

De Tuinman(m/v) staat dus voor ‘ervaren vakmensen in de 
frontlijn’. Groen en kindvriendelijkheid zijn praktische en effectief sturende doelen voor de Tuinman(m/v), 
omdat ze voor iedereen begrijpbaar en invoelbaar zijn en ook als zeer zinvol worden ervaren. Ze vormen 
tevens de basis voor een prettige woonomgeving op wijkniveau, want een veilige, gezellige, groene en 
gezonde openbare ruimte, goede scholen en werkgelegenheid. Dit op haar beurt stimuleert weer de 
gezondheid en zelfredzaamheid van bewoners, de vastgoedprijzen, ontwikkelmogelijkheden en bijgevolg 
de wijkeconomie. De verbinding ontstaat in de alledaagse praktijk tussen mensen, die samenwerken 
aan een zo prettig en gezond mogelijke leefomgeving voor iedereen. Op termijn (enkele jaren) ontstaan 
op deze manier gestaag veerkrachtige wijken met gezondere bewoners (stadsgeneeskunde). Een 
Tuinman(m/v) is in dit proces een relatief kleine, maar ‘onmisbare schakel’. We gaan er in deze notitie 
vanuit dat lezers op de hoogte zijn van visie en methode van Creatief Beheer en de praktijk kennen.
Meer info hierover is te vinden op 
www.creatiefbeheer.nl  
www.tuinmanindewijk.nl. 

tuinman (m/v)

  groen tuinman (m/v)

 bouw tuinman (m/v)

 sociale tuinman (m/v)

 ontwerp tuinman (m/v)

Het werkveld van de Tuinman (M/V)



FINANCIERING
GEMEENSCHAPPELIJKE

ROUTE

HET TUINMANFONdS

7



Fysiek 

beleid 

sociaal 

beleid 

praktijk praktijk 

Op het uitvoeringsniveau (praktijk) ligt momenteel de grootste uitdaging wat betreft samenwerking en 
participatie voor de gewenste ‘nieuwe decentrale zelfredzame praktijk’ (participatiesamenleving). de focus 
van alle spelers ligt vooralsnog vooral bij het behalen van eigen targets. dit valt ook te verwachten omdat ze 
veelal terugkoppelen naar ‘boven’ en niet naar elkaar (peer review).
Een effectieve integrale benadering op wijkniveau vraagt om gemeenschappelijke targets, die middels 
samenwerking en participatie (in de uitvoering) worden behaald. Om dit te kunnen organiseren met voordeel 
voor de wijk en de participanten is er een nieuw te vormen dynamisch gemeenschappelijk middendomein 
(new commons) noodzakelijk. 

In de huidige stadspraktijk zijn er twee intrinsiek gegroeide systeemfouten, die 
succesvolle decentralisatie en participatie in de weg staan. 

1 De kloof tussen beleid en uitvoering, maakt 
dat een heleboel beslissers niet de juiste 

informatie hebben om de uitvoeringspraktijk 
integraal te sturen. Ook al haalt iedere partij 
zijn individuele targets, dit geenvv garantie dat 
het geheel ook beter wordt. In de uitvoering is 
te weinig mandaat, te weinig kennis, kunde en 
netwerk om dit te signaleren en eventueel te 
corrigeren.

2 Daarnaast is er in de praktijk een 
bijna absolute scheiding tussen het 

fysieke en sociale werkveld. Het huidige 
beleid met centrale aanbestedingen en 
harde targets lost dit niet op, want niemand 
is verantwoordelijk voor het geheel. Dit 
maakt het veel moeilijker samenwerking en 
participatie op een zinvolle effectieve manier 
te organiseren en het bereikte te borgen in 
de wijk en gemeenschap. 

Juist het domein waar momenteel het grootste maatschappelijk rendement kan worden 
behaald, de verbinding in het ‘midden’, is onzichtbaar voor het beleid en dit belemmert 
samenwerking in de praktijk. Het is hierdoor onmogelijk om een duurzame effectieve 
participatieve wijkaanpak in de praktijk te ontwikkelen, te borgen en te financieren. 

Knelpunten voor succesvolle 
samenwerking en participatie

SAMENwERKEN EN INvESTEREN IN dE UITvOERING

8



Wie door zijn oogharen kijkt, ziet dat er in de praktijk nieuwe vormen van verbinding aan het ontstaan 
zijn.Dit nieuwe domein leeft precies dáár op – en dat is het krachtige – waar de professionele 
scheidslijnen zwakker worden, in het ‘midden’, zogezegd, tussen de mensen in. Het zijn maar kreten 
natuurlijk, maar wat je onder begrippen als ‘deeleconomie’, ‘cocreatie’, ‘kanteling’, ‘transitie’, ‘sociale 
innovatie’, ‘groene energie’, ‘stadslandbouw’, ‘wijkcoöperatie’ en ‘burgerkracht’ ziet opbloeien, verenigt 
zich door een nieuwe mentaliteit van aandacht en zorg voor de directe omgeving. Het gaat, kortom, 
allemaal over – ouderwets? – samen dingen doen en delen. Zonder dat de bijl van managementlagen, 
functieomschrijvingen en ellenlange richtlijnen de zaak weer in (uiteindelijk destructieve) deelgebiedjes 
opsplitst. In dit nieuwe speelveld zie je verschillende samenwerkingsverbanden opbloeien, zoals de 
Creative Commons (het delen van ideeën) en de Collaborative Commons (het delen van spullen/
diensten).

Maar het belangrijkste en meest verbindende domein, waar alles samenkomt, is wat we zouden willen 
noemen de Common Commons; de dagelijkse omgang met elkaar (waarin we dit alles plaatsvindt). 
Dit is op natuurlijke wijze functioneel te ontwikkelen met als focus het dagelijks zorgen voor elkaar en 
omgeving. Deze samengestelde ‘New Commons’ (‘Creative’, ‘Collaborative’ en ‘Common’) zouden bij 
elkaar ‘het dynamische ‘hart’ van het publieke domein in onze samenleving kunnen vormen. Binnen 
deze ‘New Commons’ kunnen wij, mensen, onze samenleving op microniveau vormgeven met de 
stadsnatuur als ‘bindmiddel’ en ‘medicijn’ in ons midden. 

new commons

Oplossing, een nieuw 
gemeenschappelijk middengebied:

NEw COMMONS
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gebouwde omgeving, straten, 
pleinen, parken, …

Dit zijn alle door mensen 
gebouwde fysieke elementen, 
dit is van oudsher het gebied 

van de stadsontwikkeling 
en blijft een zeer belangrijk 

domein. Echter de opgave is 
veranderd, er is veel leegstand 

en zaken als energie en 
waterhuishouding worden 

belangrijker. Sociale deprivatie 
en ongezonde leefomgeving in 

‘achterstandswijken’ zorgen voor 
hoge maatschappelijke kosten. 

Dit alles is niet meer enkel fysiek 
of sociaal op te lossen, anders 

was het immers al gebeurd.

stadsnatuur
De natuur, het levende 

gedeelte van de buitenruimte 
wordt niet benaderd als een 
investeringsmodel, maar als 
kostenpost. Dit betekent dat 

vergroenen altijd automatisch 
als duur wordt gezien en dus 

niet mogelijk. Terwijl de natuur 
als een investeringsmodel juist 
geld oplevert (ontstressen en 

ontmoeten) De stadsnatuur en 
het onderhoud (tuinieren) ervan 
is het gebied waar de verbinding 
plaatsvindt en waar de basis ligt 
voor een integraal verdienmodel 

voor wijken!

sociale omgeving
Dit is een enorm groot domein, 
zoals Jules Deelder schreef; de 

omgeving van de mens is de 
medemens. Dit is de essentie 

van een stad ontmoeting 
en ontwikkeling. Dit is ook 
het domein waarbinnen de 

verzorgingsstaat is gegroeid en 
dus een hoop van de zaken die 
door het veld werden geregeld 
heeft overgenomen. Nu is de 

omgekeerde beweging ingezet, 
de verzorgingsstaat is te duur 

en de mensen moeten het weer 
zelf gaan doen. Dat kan, maar 

dan moet het natuurlijk wel 
anders georganiseerd!

stadsontwikkeling 
Het domein van de 

stadsontwikkeling is vooralsnog 
vooral fysiek; infrastructuur, vastgoed, 

buitenruimte. Dit was gecombineerd met 
grondexploitatie het verdienmodel en de 

strategie van de afgelopen eeuw. Begin deze eeuw 
is dit verdienmodel als een zeepbel opgeblazen en 
uit elkaar gespat. De kans dat het terugkeert in de 

oude vorm is nihil. 
De uitdaging is veranderd, leefbaarheid en 

gezondheid worden steeds belangrijker als het 
gaat om het succes van steden. Hierbij staat 
de ontwikkeling van een domein als de ‘new 
commons’ centraal. Een plek waar mensen 

kunnen bijdragen aan de leefbaarheid 
van hun wijk en er zelf ook beter 

van worden.
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Als het om de ontwikkeling van de ‘New 
Commons’ gaat, is dus een nieuwe 
beroepsgroep noodzakelijk, die ‘buiten’ de 
gebouwde omgeving en de sociale omgeving 
verbindt via het dagelijks onderhoud samen 
met bewoners. Deze vakman in de frontlijn 
noemen we een Tuinman(m/v) en het is een 
combinatie van verschillende beroepen; 
architect, ontwerper, klusser, groenbeheerder, 
kweker, sociaal werker, manager, coach, 
kunstenaar. Immers dit is de kennis, kunde 
en netwerk waarmee in de praktijk gewerkt 
wordt en de Tuinman(m/v) heeft binnen zijn/
haar wijkteam alle noodzakelijke kennis en 
kunde beschikbaar. (zie ook visie en methode 
Tuinman(m/v))
opbloeien, zoals de Creative Commons 
(het delen van ideeën) en de Collaborative 
Commons (het delen van spullen/diensten).

• Het is een relatief kleine investering in het ‘midden’ met een zeer hoog rendement op 
het gebied van maatschappelijk kapitaal.

• Hybride niet compatibele velden en doelstellingen worden verenigbaar en integraal 
benaderbaar.

• Doelstelling staat vast en is niet onderhandelbaar: groene, gezonde, kindvriendelijke 
wijken

• Veel meer flexibiliteit en creativiteit in de uitvoering door frontlijnsturing (oplossend 
vermogen gemeenschap neemt substantieel toe)

• Het effect van de investering is direct en indirect meetbaar

• Het maakt participatie en samenwerking op een zeer effectieve en controleerbare 
manier mogelijk in de praktijk van alledag.

• Per wijk kunnen uitvoerende partijen direct aansluiten bij het fonds en zo kan 
gestaag een geworteld waarde creërend wijkfonds ontstaan, waarin bewoners op 
allerlei manieren kunnen participeren en op termijn ook financieel (community bond; 
aandelen in eigen wijk)

tuinman (m/v)

  groen tuinman (m/v)

 bouw tuinman (m/v)

 sociale tuinman (m/v)

 ontwerp tuinman (m/v)

WAT ZIjN DE VOORDElEN VAN EEN fONDsVORm IN HET ‘mIDDEN’

TUINMAN (M/v)
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De afgelopen drie jaar heeft Creatief Beheer 
haar praktijk zodanig georganiseerd, teneinde 
juist deze integrale samenwerking meetbaar, 
stuurbaar en schaalbaar te maken op precies 
dit operationele niveau. We hebben gekozen 
voor een ‘fondsvorm’, omdat anders de 
ontwikkeling van dit gemeenschappelijke 
domein binnen de huidige dichtgetimmerde 
en versnipperde uitvoeringspraktijk 
onmogelijk is. Het Tuinmanfonds is dus 
een financieringsvorm, die samenwerking 
stimuleert en participatie zinvol maakt 
voor wijk en participant. Het fonds stuurt 
op gemeenschappelijke targets (groene en 
gezonde leefomgeving). De fondsvorm maakt 
het mogelijk op allerlei manieren samen te 
werken, directe en indirecte geldstromen 
te betrekken in een groeiende integrale 
wijkpraktijk (investeren in mensen ipv stenen). 
Een aanpak ook die het mogelijk maakt op te 
schalen zonder continuïteit en ontwikkeling te 
verliezen. Dit is een traject dat op termijn (drie 
jaar) een praktijk ontwikkeld, die meer geld 
oplevert dat het kost. 

- volksgezondheid- Stadsnatuur

- Zelfredzaamheid- veiligheid

GETEST EN KLAAR vOOR dE GROEI
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Iedere Nederlander kost zo’n slordige 5000 euro pp per jaar. Voor een wijk van 5000 inwoners gaat het 
hier om een bedrag van 25 miljoen. Onze ziektelast is maar voor 6% fysiek (fijnstof, milieuverontreiniging 
e.d.) 94% is niet fysiek, dit is een samenspel van verschillende factoren, samen te vatten als levensstijl. 
Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat groene wijken 30% minder mensen met depressies kennen 
en 15 % minder overgewicht. Voor kinderen is het al helemaal gezond om in het groen op te groeien 
en vaak te kunnen buitenspelen. Een paar procent minder zorgkosten betekent voor een wijk al snel 
een half miljoen euro besparing. Alle deskundigen zijn het hier met elkaar eens, de enige manier om 
duurzaam zorgkosten te besparen is preventie.
Ter illustratie, als je woont aan de ’s Gravendijkwal (toch een van de smerigste straten van Nederland) 
en je fietst een half uur naar je werk, ben je statistisch gezonder beter, dan dat je in de schoonste lucht 
de hele dag op de bank zit.

Biodiversiteit, waterhuishouding, energiebesparing, de toekomst is groen. Het is logisch dat de natuur 
dan ook een volwaardige plek krijgt in de stad, anders dan decoratie. Naast de natuur als medicijn is de 
bijvangst natuurlijk duurzame milieudoeleinden (hittestress, waterhuishouding, biodiversiteit). Het mooie 
is dat hier, wij niet de natuur beschermen, maar de natuur ons, door haar binnen te laten en te tuinieren 
(ontstressen en ontmoeten)

Naast een veilige groene buitenruimte hebben mensen ook sociale omgang nodig voor hun welbevinden 
en ontwikkeling. Juist de noodzaak hiertoe is gestaag afgenomen, eenzaamheid en daar aan gelieerd 
stress en depressie is een steeds groter wordend probleem. Met andere woorden mensen zouden vaker 
de deur uitmoeten met een reden en hierdoor meer en verschillende mensen ontmoeten. Mensen doen 
dit als ze het als leuk ervaren, er goed in zijn en het nuttig vinden. Om dit goed te kunnen organiseren 
moet maatwerk geleverd worden en dit vraagt weer communicatie en samenwerking in de uitvoering. 
Werk aan de wijk en jezelf! 

Veiligheid heeft twee kanten, een harde en een zachte. Dit is het best te begrijpen als je een wijk 
vergelijkt met het opvoeden van een kind, een kind heeft structuur nodig en straf als het iets fout doet. 
Maar ook plezier, aanmoediging en inspiratie. Momenteel is het evenwicht zoek in de wijkaanpak en 
heeft de repressieve kant duidelijk de overhand, vandaar ook dat de Tuinman(m/v) juist de andere kant 
wil ontwikkelen de zachte kant van veiligheid, waardoor het natuurlijk makkelijker wordt voor de harde 
kant om te handhaven.

volksgezondheid

Stadsnatuur

Zelfredzaamheid

veiligheid

13
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Dit zijn partijen met een 
deelopdracht in de wijk en die 
via een directe investering in 
het fonds, hun doelstellingen 
beter en effectiever bereiken. 

Hierbij denken we aan partijen 
met een direct belang bij groene 

en gezonde wijken. Dit zijn 
bijvoorbeeld wooncorporaties, 

gemeentelijke diensten, 
zorginstellingen, scholen, 

vve’s, e.d. We noemen ze hier 
investeerders omdat ze via hun 
individuele opdracht toevoegen 

aan het geheel. Het zijn meestal 
ook automatisch 

Dit zijn partijen die belang 
hebben bij de algemene 
doelstelling groene en 
kindvriendelijke wijken en hierin 
willen investeren. Dit zijn alle 
partijen die baat hebben bij 
een betere volksgezondheid. 
Dit zijn fondsen, overheid, 
zorgverzekeraars, 
projectontwikkelaars, e.d. 
Het belang is hier indirect, 
deze partijen investeren in 
het leefklimaat omdat dat hun 
maatschappelijke opdracht is.

Dit is in feite een bijdrage in 
natura; samenwerken aan 

gedeelde targets. Deze kunnen 
velerlei zijn, maar behoren 

allemaal tot het uitvoeringsveld. 
Vermindering eenzaamheid 

ouderen, meer buitenspelen 
kinderen, meer en beter 

onderhoud groen, natuur en 
milieueducatie, opleiding, stage 

plekken, participatie, e.d.

Indirecte investeerder directe investeerder

samenwerkingspartner

Er kan op 
drie manier 
geparticipeerd 
worden in het 
fonds:
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Fysiek 

beleid 

sociaal 

beleid 

praktijk 

Om het maatschappelijk rendement van het Tuinmanfonds inzichtelijk te maken, dienen beleidsmatig de 
verschillende geldstromen in een wijk inzichtelijk te zijn. Tegelijkertijd dient ook het effect van de aanpak 
ter plekke gecontroleerd en gestuurd worden. Dat laatste wordt dus opgelost door het Tuinmanfonds. Dit 
maakt een effectieve peer review mogelijk, de samenwerkingspartners en directe investeerders houden 
hun eigen targets in de gaten en zorgen ervoor dat er ook gedaan wordt wat is afgesproken. Omgekeerd 
controleert de Tuinman(m/v) ook automatisch alle samenwerkende partijen of deze hun afspraken 
nakomen. Er is een duidelijk gedefinieerd gemeenschappelijk belang. Beleidsmakers en bestuurders 
kunnen naast deze informatie uit de ‘new commons’ de overige noodzakelijke informatie verzamelen via 
hun eigen kanalen. Dit zijn data die al gemeten worden en deze koppelen aan de relevante geldstromen. 
Op deze manier kan het maatschappelijk rendement worden gemeten en teruggegeven aan het 
Tuinmanfonds. Het grootste knelpunt dat dit nu in de weg staat is, is het feit dat het een aantal jaren 
duurt voordat het rendement zichtbaar en meetbaar wordt. Onze verwachting is dat dit rendement zeer 
hoog is. Deze verwachting is gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur en onze ervaringen in de 
praktijk. We hebben de aanpak immers op alle fronten getest en met goed resultaat, gedurende de 
laatste drie jaar. 
De volgende stap is alleen te maken via deze nieuwe gemeenschappelijke route, waar het rendement 
wordt gemeten en de financiering op beschreven manier georganiseerd. Dit is wat Creatief Beheer de 
komende tijd met partners gaat opzetten via ons nieuwe instituut TOPFLOOR. Dit is niet vrijblijvend 
want het is de enige manier, hoe onze trajecten binnen het huidige beleid gefinancierd kunnen worden 
en meteen substantieel toevoegen aan datzelfde beleid; groene gezonde zelfredzame wijken met 
participatie en samenwerking in de praktijk als motor en de natuur als medicijn!

INPASSEN vAN HET TUINMANFONdS IN HET HUIdIGE bELEId

15
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Samenwerkingspartners zijn er heel wat in 
Veerkracht Carnisse, hiermee geven we het huidige 
programma vorm. Dit routeplan is bedoeld om, 
nieuwe plekken, nieuwe samenwerkingspartners 
en investeerders te vinden, teneinde het 
‘buitendomein’ in het Veerkrachttraject overeind te 
houden en te koppelen aan het ‘buitendomein’ van 
Hart van Zuid.
In het kaartje van het gebied geven we een aantal 
mogelijke plekken aan. Per plek is schematisch 
aangegeven wat de mogelijkheden zijn, de 
noodzakelijke bezetting, het programma, de 
samenwerkingspartners, directe en indirecte 
investeerders. Deze lijst is een globale voorzet 
vanuit de informatie die we nu hebben. De 
komende weken worden gebruikt om te kijken wat 
het meest kansrijk is. Veel zal afhangen van wat 
de gemeenteraad besluit op 5 november over de 
toekomst van de Carnissetuin!
De bezetting per plek geven we aan in 
Tuinmandagen TMD. Dit betekent dat er een 
betaalde Tuinman(m/v) aanwezig is. Een TMD is 
begroot op 250 ex BTW, hierin is verdisconteerd de 
vergoeding aan de Tuinman(m/v), drie vrijwilligers, 
materiaal, gereedschap en organisatie. Er zijn dus 
geen extra kosten. 
Bij inrichting of verhuizing zijn logischerwijs vaak 
extra materiaalkosten en inzet van derden nodig. 
Hoe meer verschillende plekken en functionaliteiten 

hoe minder TMD er nodig zijn tot een maximum van 
400 per wijk. De reden hiervoor is dat er per week 
zo’n 8 Tuinmannen en vrouwen in de wijk werken 
en dat dit ruim voldoende is voor de noodzakelijke 
ondersteuning en organisatie van het traject. Dit 
betekent dat de investering per wijk ligt tussen de 
40.000 euro (minimale bezetting) en de 100.000 
euro (maximale bezetting)
Het inrichten en ontwikkelen van nieuwe plekken 
en de opstart van programma’s en samenwerking 
kost relatief veel tijd en geld. Ook extra investering 
in materiaal, grond en inrichting. Als er eenmaal 
voldoende bezetting en programma is, gaat een 
en ander elkaar versterken, participatie wordt 
veel eenvoudiger en zinvoller te organiseren. Dit 
is de fase waarin de Tennistuin/Carnissetuin zich 
bevinden. Het is dus belangrijk het momentum 
vast te houden, zeker nu er zoveel onzekerheden 
en emoties spelen, die zowel positief als negatief 
kunnen uitpakken. Een reden te meer om zowel 
voor de korte als langere termijn, duidelijkheid 
en perspectief te bieden. Stoppen is duurder! 
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
Samenvattend, kost de verhuizing van de 
Carnissetuin extra geld, dit geld zou kunnen 
komen uit de grondopbrengst van de verkoop van 
de Carnissetuin. Als de Carnissetuin open blijft 
is 50.000 per jaar nodig om het verder te kunnen 
ontwikkelen met partners.

Met zijn allen 1 doel!

de gemeeNsChappelIjke rouTe (heT plaN)
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De Tennistuin en de Carnissetuin
Creatief Beheer zoekt in iedere wijk naar plekken 
waar we programma met derden kunnen 
ontwikkelen. Dat deden we ook toen we startten in 
Carnisse. Het liefst toegankelijke zichtbare plekken 
in de wijk. Dit is altijd lastig omdat er nogal wat 
mensen gaan over een plek en er altijd wel iemand 
is die bezwaren maakt. De wijk Carnisse ligt tegen 
het Zuiderpark en het ‘overgangsgebied’ tussen het 
Zuiderpark en de wijk is interessant; volop groen, 
maatschappelijk vastgoed, een educatieve tuin, 
een hertenkamp, tennisclub, korfbalvereniging, 
speeltuin. Het is een soort transitiezone richting 
Zuiderpark. Bij onze zoektocht hier stuiten we op 
Tennisclub Z’67, die net bezig waren om de club 
nieuw leven in te blazen (een geplande verhuizing 
ging op het laatste moment niet door). Omdat de 
club minder leden had, hadden ze een aantal banen 
afgestoten, die braaklagen. Deze braakliggende 
tennisvelden leek ons een hele mooie plek voor een 
‘sociale wijkwerf’ waarvan uit we de wijk konden 
vergroenen. Het clubgebouw was maar een paar 
dagen per week open en we zouden op de andere 
dagen programma kunnen toevoegen. Bovendien 
wilden ze nieuwe leden aantrekken en waren 
de plannen voor het Hart van Zuid nog lang niet 
definitief. Wij dachten hier toen een rol in te kunnen 
spelen in de gebiedsontwikkeling (verbinding wijk en 
Zuiderpark). We hebben hierover ook het Hart van 
Zuid benaderd, er werd steeds gezegd dat hierover 
moest worden gesproken met degene die de 
uitgeschreven tender zou winnen. Er was nog niets 
beslist etc… achteraf bleek dit ook te kloppen. 
Daarnaast zochten we bij aanvang ook een plek 
waar Vakmanstad natuur/tuinlessen kon geven en 
hiervoor hebben we de educatieve tuin benaderd, 
die toen nog beheerd werd door Sport en Recreatie, 
we konden hier een plot huren om tuintjes in te 
richten. Hier zijn we begin 2012 dan ook gestart 
met de aanleg en later de lessen. Lopende het 
jaar werd duidelijk dat de Educatieve Tuin i.v.m. 
bezuinigingen en reorganisatie werd gesloten. De 
oudere tuinders die daar een moestuintje hadden 
zijn toen een handtekeningenactie gestart om 
te tuin te behouden. Creatief Beheer heeft zich 
opgeworpen om dit te ondersteunen en hoewel er 
geruchten waren, werd ons verzekerd dat er nog 
niets was besloten. 
Begin 2013 werd officieel het beheer overgedragen 
aan Creatief Beheer met een huur van 4400 euro/
jaar en een opzegtermijn van een half jaar. Onze 
insteek was om te laten zien wat er allemaal 
mogelijk is en dat zo’n plek een hele waardevolle 

bijdrage kan leveren aan het welzijn in een wijk. 
Dit is dus gelukt! We hoopten dat dit door het Hart 
van Zuid en Ballast Nedam werd gezien. Helaas 
was dit niet het geval en werd er zonder met ons 
te informeren een parkeerplaats ingetekend op de 
Carnissetuin, die later (na protest) werd veranderd 
in een gesloten binnentuin. 
In de structuurvisie van Ballast Nedam wordt de 
Carnissetuin niet eens genoemd, er wordt slechts 
gemeld dat de uitbreiding van het Hoornbeekcollege 
perfect past bij de ‘maatschappelijk opgave’ van 
het Hart van Zuid. Terwijl in ons contract januari 
2013 toch duidelijk wordt gesteld dat uitbreiding 
van het Hoornbeekcollege juist niet tot het project 
Hart van Zuid behoort; ‘mocht het betreffende 
perceel niet door een marktpartij betrokken worden 
in het Hart van Zuid dan zal het perceel mogelijk 
ingezet worden voor de uitbreiding van de aan het 
perceel grenzende scholen’ Dit zou betekenen 
dat de plannen, die nu voorliggen geen onderdeel 
vormen van het Hart van Zuid, mits ergens officieel 
is gemeld, waarom dit veranderd is. Over dit alles 
doet de gemeenteraad uitspraak op 5 november en 
is er een commissievergadering gepland 14 oktober 
2015.

De Tennistuin en Carnissetuin zijn een twee-
eenheid en we hebben hier een samenhangend 
programma, inrichting en bezetting gerealiseerd. De 
Carnissetuin heeft verschillende functionaliteiten in 
zich voor verschillende doelgroepen. Deze zijn uit 
te splitsen naar leeftijd van de doelgroep, plekken, 
samenwerking, gedeelde targets en financiering. 
Deze functionaliteiten zouden in principe zelfstandig 
op andere plekken kunnen doorgroeien. Het 
unieke van de Carnissetuin is evenwel dat alle 
functionaliteiten elkaar heel goed versterken, zodat 
er een meerwaarde ontstaat. Te grote versnippering 
maakt het duurder en minder effectief, want relatief 
meer betaalde bezetting en minder synergie. 
Niet alles wat we doen kan op een plek, waar 
de Carnissetuin een ‘healing garden’ is, met een 
rustige, veilige sfeer en een vaste groep vrijwilligers, 
is de tennistuin meer een open lucht leer/werk 
atelier, de focus zit hier meer op ‘productie en leren’ 
en het ontvangen van groepen. Als de Carnissetuin 
zou moeten verdwijnen kan de tennistuin een aantal 
functies overnemen, maar niet alles. Daar zijn ook 
andere plekken voor nodig. In dit plan geven we aan 
hoe dit zou kunnen wie de partners en investeerders 
zijn en wat het zou kosten.

Zie bijlage Factsheet Veerkracht Carnisse
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Huidige modules Carnissetuin en Tennistuin

erasmustuin

groentetuin

buurttuin

moestuin

groeneducatie

CARNISSETUIN

TENNISTUIN

Legenda

De gemeenschappelijke route (het plan)
Ons alternatieve plan, waarbij de Carnissetuin in haar huidige vorm eventueel verdwijnt, draagt er zorg 
voor dat de gehele functionaliteit en het netwerk kan verhuizen en kan doorgroeien in het gebied. In het 
kaartje zijn zo veel mogelijke locaties aangegeven, die hiervoor in aanmerking komen en waar al over 
gepraat is. 
Hieronder zal per locatie globaal worden aangegeven, wie de samenwerkingspartners zijn of kunnen 
worden en de eventuele directe en indirecte investeerders. In een volgende ronde proberen we dit verder 
in te vullen en zo concreet mogelijk te maken, in eerste instantie voor de korte termijn en waar mogelijk 
voor de lange termijn. 
Om de Tennistuin en de Carnissetuin open te houden, zodat het programma door kan gaan is zo’n 5000 
euro per maand nodig (hierover zijn we met veel partijen in gesprek).
Daarnaast geven we aan wat de bezetting is, die ongeveer nodig is Tuinmandagen (TMD). 
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Naam: Carnissetuin / Hoornbeeck college
Status: Bestemmingsplan per 2016 
Soort: Semi-openbare buurttuin-moestuin (omheining)

Naam: Tennistuin 
Status: Bestemmingsplan per 2017 mogelijk langer – onderhoudsbudget nodig 
vanaf september 2015
Soort: Semi-openbare buurttuin-lestuin – tot i.i.g. 2017

Naam: Hof van Bas 
Status: operationeel op laag pitje 
Soort: Binnenterrein – onbepaalde tijd

Naam: Cillershoek 
Status: operationeel op laag pitje 
Soort: Binnenterrein – onbepaalde tijd

Naam: Binnenterrein Blankenburgstraat 
Status: Plan om schooltuinencomplex en gedeeltelijke buurttuin te creëren- 
gedeeltelijke financiering moet aangevraagd worden. Vermoedelijke start per 2016
Soort: Semi-openbare buurttuin-lestuin – onbepaalde tijd

Naam: Laurenshof 
Status: Groep actieve bewoners in proces aanvraag bewonersinitiatief en 
Oranjefonds - Vermoedelijke start per 2016
Soort: Openbare buurttuin – tijdelijke inrichting

Naam: Tuin van Wijkcentrum Hart voor Carnisse 
Status: Concept
Soort: Ter aanvulling van het programma van het wijkcentrum de tuin 
inrichten voor activiteiten met als doelgroep ouderen

Naam: Erasmustuin Amelandseplein 
Status: Concept – ter verrijking van het plein een baby-peuter-kleuter tuin. 
Soort: Openbare buurttuin

Naam: Speeltuin Charlois 
Status: Er is in het verleden interesse getoond om een samenwerking op de 
speeltuin te verkennen 
Soort: Semi-openbare buurttuin-lestuin

Naam: Zuiderpark, achter Humanitas
Status: Ingericht park met ruimte voor verschillende modules
Soort: Semi-openbare buurttuin-moestuin (omheining)

BABY-, PEUTER- 
EN KLEUTER-TUIN

erasmustuin

Tuin voor het telen van groente
groentetuin

STUKJES GROND VOOR 
INDIVIDUEEL GEBRUIK

moestuinen

TUIN GEMAAKT VOOR 
EN DOOR DE BUURT

buurttuin

DE TUIN ALS OPENLUCHT 
LESLOKAAL

groeneducatie

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2
9

10

3

4

5

6

7

8

- bestaand

Legenda Kaart Carnisse, Rotterdam Charlois 

Modules

Specificaties

- ontwikkeling
- concept
- bestaande geveltuin
- mogelijke geveltuin
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1 Tuin Hoornbeekcollege 
• Tuin Hoornbeekcollege We hebben het 

Hoornbeek college gevraagd of ze ipv een 
gesloten tuin een semi-openbare tuin zouden 
willen, die dan door Creatief Beheer deels 
kan worden ingericht en onderhouden met 
vrijwilligers. Het zou dan een buurttuin worden 
met een programma, wat in samenspraak met 
school kan worden gerealiseerd.

• Inrichting 120 TMD
• Onderhoud 40TMD
• Hoornbeekcollege heeft hierop nog geen 

antwoord gegeven.
• Het Hoornbeekcollege zou voor de ze 

tuin dan de directe investeerder en 
samenwerkingspartner zijn.

2 Tennistuin 
• In ons plan dient te Tennistuin als hoofdkwartier 

om de verhuizing te faciliteren en van waaruit de 
wijk verder vergroend kan worden (het andere 
deel van de Veerkracht opdracht). Deze plek 
zou later als een soort wijkwerf kunnen dienen 
richting de eventuele social return projecten 
richting Hart van Zuid. Verder zijn er ideeen 
om hier een groen-ontdekhoek te openen op 
woensdag en zaterdag voor ouders en kinderen. 
Ballast Nedam hebben we gevraagd om een 
concrete toezegging, echter tot op heden zijn 
ze ‘positief’, ‘zien kansen’, wij dringen aan op 
een duidelijk ja of nee voordat het in de raad 
komt. Wij willen graag met Ballast Nedam 
samenwerken, alleen de liefde moet zoals altijd 
van twee kanten komen.

• Minimale bezetting 120 TMD per jaar (wordt 
minder in combi met andere plekken)

• Samenwerkingspartners veerkrachtnetwerk, 
Ballast Nedam, Speeldernis

• Directe investeerders: Ballast Nedam, Hart van 
Zuid, Scholen ivm NME, gebiedsorganisatie

• Indirecte investeerders: fondsen, gemeente 
Rotterdam

3 Hof van Bas 
• ligt in naburige wijk, wordt al door Creatief 

Beheer onderhouden, hier zou programma 
kunnen toegevoegd worden mits de 
omwonenden het er mee eens zijn. Te denken 
valt aan natuureducatie, kweken met ouderen.

• Onderhoud 20 TMD
• Samenwerkingspartners, actieve bewoners
• Directe investeerders, gebiedsorganisatie 

bewonersintitiatief

4 Cillershoektuin 
• zelfde als Hof van Bas, maar ligt eigenlijk te ver 

weg van Carnisse (noodoplossing)
• 20 TMD

5 Binnenterrein Blankenburgstraat
• Binnenterrein, waar een educatieve natuurtuin 

gemaakt wordt voor basisscholen de Klaver en 
de Globe. We zijn hierover in gesprek met beide 
scholen en de gemeente Rotterdam en het lijkt 
dat hier we hier kunnen starten begin 2016

• Inrichting en onderhoud ongeveer 160 TMD
• Samenwerkingspartners Veerkrachtnetwerk, 

scholen, …,
• Directe investeerders: Klaver, Globe, Gemeente 

Rotterdam, Vakmanstad

6 laurenshof
• In voorbereiding, start begin 2016

7 Tuin van Wijkcentrum Hart voor Carnisse
• voldoende draagvlak en 

samenwerkingspartners, nog geen financiering
• 40 TMD

8 Erasmustuin Amelandseplein
• omdat we zichtbaar willen zijn in de wijk en 

laagdrempelig is een Erasmustuin op deze plek 
een mooi begin.

• 40 TMD

9 speeltuin Charlois 
• Omdat hier ouders en kinderen komen zou een 

Erasmustuin voor de allerkleinsten geen slecht 
idee zijn. Nog slechts een idee.

10 Zuiderpark achter Humanitas
• Dit zou een locatie kunnen worden die 

veel functionaliteit kan overnemen van de 
Carnissetuin en op een strategische plek is 
gelegen. Echter hiervoor is veel extra budget 
nodig om in te richten en medewerking van en 
toestemming van vele partijen. Op dit moment 
moeilijk in te schatten hoeveel precies. Ook zou 
dit ook een plek kunnen zijn waar een ‘nieuwe 
Speeldernis’ voor Zuid verschijnt (een wens van 
velen). Kwekerij voor de wijk en moestuintjes 
zijn dan wat moeilijker in te passen.

• Beheer en onderhoud 200 TMD
• Samenwerkingspartners De Speeldernis 

(realisatie programma), Veerkrachtnetwerk
• Directe investeerders gemeente Rotterdam, Hart 

van Zuid, …
• Indirecte investeerders fondsen, GGD, 

zorgverzekeraars,…
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Programma waarbij het 
doel kennisvermeerdering 
bij de deelnemer. Bijv. 
Gezondheidsvoorlichting, 

Voorlichting over wetten, regels en procedures, 
etc.

Toelichting 
functies 
Creatief Beheer 
modules

De vijf modules van 
Creatief Beheer in Carnisse

Participant zit in een leer/

werk traject waar hem/
haar vaardigheden 

worden aangeleerd. Bijv. Stageplekken, 
werkervaringsplekken, re-integratietrajecten.

Hier gaat het om een direct 
genezend effect van de 
participatie, dan wel deelname 
aan het programma. Bijv. 

Mensen met depressie, burn-out, maar ook 
spelen en bewegen van kinderen.

Het gaat hier om het actief 
betrekken van mensen, zodat 
ze meer ritme en welbevinden 
ervaren in hun leven. Vaak 

heeft dit ook een genezend effect op eventuele 
gezondheidsklachten. 

Hier wordt ontmoeting als doel 
ingezet, vaak gecombineerd met 
een activiteit (deze hoeft niet 
altijd productief te zijn).

We ontmoeten heel veel 
mensen met vragen, we trainen 
Tuinmannen(m/v) actief deze 
mensen zo goed mogelijk door 

te verwijzen.

Op deze plek wordt substantieel 
toegevoegd aan stadsnatuur; 
biodiversiteit, ecologie, milieu en 
waterhuishouding.

VOORlICHTING

ERAsmusTuIN
BABy-, PEuTEr, 

En klEuTEr-TuIn

GROENTETuIN
TUIN VOOR 

HET TELEN VAN 
GROENTE

BuuRTTuIN
TuIn MET AAnlEg, 

InrICHTIng En 
OnDErHOuD VOOr En 

VOOr DE BuurT

mOEsTuINEN
STukjES 

grOnD VOOr 
InDIVIDuEEl 

gEBruIk

NATuuREDuCATIE 
EN BElEVING

DE TuIn AlS 
OPEnluCHT 
lESlOkAAl

GEZONDHEID

ONTmOETING sTADsNATuuR

ORIENTATIE

ACTIVERING

VAARDIGHEDEN

Elke module verbindt een aantal functionaliteiten. Hieronder een beschrijving van de ver-
schillende functies
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ERAsmusTuIN
BABy-, PEuTEr, En klEuTEr-TuIn

• Doelgroep: Ouders met kinderen tot 4 jr.
• Partners: Bureau frontlijn, Erasmus mC, Komkids (BsO, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf)
• TmD: 40

gezondheid ontmoeting voorlichting stadsnatuur
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• Doelgroep: leeftijd 16+ buurtbewoners, stagiaires, deelnemers re-integratie- en 
dagbesteding-trajecten

• Partners: Nazarener kerk (voedselbank), House of Hope, stichting Dock, Groenteboer 
de Westlandse tuin, soeda (Parnassia), Humanitas (De lucia), BAVO Europort, 
Pamijer, Albeda college, lmC Praktijkonderwijs, Werkplaats Carnisse  

• TMD:  80 (exclusief inrichtingskosten)

GROENTETuIN
TUIN VOOR HET TELEN VAN GROENTE

ontmoeting orientatiegezondheid activeringvaardigheden stadsnatuur



24

• Doelgroep: leeftijd 16+ buurtbewoners, stagiares, vrijwilligers
• Partners: Bureau frontlijn, Humanitas (Hannie Dekhuizen), 
• TmD: 120 TmD

BuuRTTuIN
TuIn MET AAnlEg, InrICHTIng En 
OnDErHOuD VOOr En VOOr DE BuurT

ontmoeting orientatiegezondheid activeringvaardigheden stadsnatuur
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• Doelgroep: scholieren leeftijd 4-16
• Partners: Rotterdam Vakmanstad, Wijkcentrum Hart voor Carnisse, OBs Kameleon, 

KBs Elisabethschool, PCB de Klaver, Wartburg College, Hoornbeeck College 
• Kinderdagverblijven, TOs
• TmD: 80 TmD

NATuuREDuCATIE EN BElEVING
DE TuIn AlS OPEnluCHT lESlOkAAl

gezondheid spel vaardigheden
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• Doelgroep: Buurtbewoners
• Partners: Buurtbewoners, bewonersorganisatie
• TmD: 20- 40

mOEsTuINEN
STukjES grOnD VOOr InDIVIDuEEl gEBruIk

vaardighedengezondheid ontmoeting stadsnatuur


