
De waarde van 

      samen tuinieren 

 voor natuur 

          in de stad
Fietsexcursie op de Groenmoetjedoen-dag - 16 juni 2019



Scan de QR-code om online naar 

de “natuur in je buurt”-kaart te gaan! 



Waarde van samen tuinieren 
voor natuur in de stad

In deze fietsexcursie onderzoeken we wat de gezamenlijke stadstuinen en 

andere groene zelfbeheer locaties langs de route de natuur opleveren. 

Met behulp van de ‘natuur in je buurtkaart’ (https://www.utrechtnatuurlijk.nl/

natuurinjebuurt/) beoordelen en bespreken deelnemers welke plant en 

diersoorten er voorkomen op de zelfbeheerlocaties. 

Wat zijn de condities, waarin deze natuur floreert en wat doen die waarden 

met de plek en de stad? 
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    - Startpunt; Buurtmoestuin Castellum

    - De Vlinderhof - Alendorperweg 44

    - Willem Alexanderpark

    - Daktuin OBS Oog in Al

    - Stadstuin Kanaalweg - Kanaalweg 172

    - Spinozaplantsoen

    - Natuurvriendelijke oevers West 

    - Vergroening Singel - Weerdsingel West 

    - Speeltuin Noordsepark - Lagenoord 28A 

    - Kloostertuin de Lindenkring - Elsstraat 30

    - Deining in de Kas - Gageldijk 182

    - Tuinenpark Ons Buiten - Pal Maleterstraat 64
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Wat is Nature Based Solution?

Nature-based oplossingen (NbS) gaat uit van het gebruik van de natuur voor 
het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen zowel ruimtelijke als sociaal. 
Bij stedelijke ontwikkelingen het aanwezige of te creëren groen in zetten bij 
de aanpak van klimaatverandering, waterberging/ overlast, biodiversiteit, voedsel-
veiligheid, gezondheid van de mens etc. Bijvoorbeeld het vergroenen van daken of 
wanden kan worden gebruikt voor het afkoelen van de stedelijke gebieden in 
de zomer, en het kan bijdragen aan de opvang van regenwater en het verminderen
van luchtvervuiling. Kleine groene ontmoetingsplekken beheerd door bewoners 
kunnen bijdragen aan de biodiversiteit en de verbinding van de stad met de rest 
van het ecosysteem wordt er mee geholpen. Maar zeker ook de sociale cohesie in 
een buurt wordt er mee bevorderd wat een aantoonbare bijdrage levert aan 
de gezondheid van de mensen.
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Buurtmoestuin Castellum ‘natuurlijk tuinieren’
 

Buurtmoestuin Castellum van  Steede 
Hoge Woerd is gelegen aan de west-
kant van Utrecht in de wijk Leidsche 
Rijn. De buurtmoestuin maakt deel uit 
van het Romeins historisch themapark 
Castellum Hoge Woerd. De tuin wordt 
op ecologische wijze beheerd door 
leden van de gelijknamige vereniging.
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Natuur in je buurt: Woerdplein De Meern - Steenuil 
 







      De Vlinderhof: kleurrijk groen dichtbij huis

Een bewoner in Leidsche Rijn droomde 
over relaxen in een oase van 
kleurrijke beplanting dicht bij huis. 
Hij liet zich inspireren door ontwerpen 
van de beroemde tuinarchitect 
Piet Oudolf en vond in het Máximapark  
een geschikte plek. Samen met 
enthousiaste vrijwilligers en 
de Vrienden van het Máximapark 
werden contacten met de gemeente 
en diverse sponsoren gelegd. Sinds 
mei 2014 wordt de tuin, de Vlinderhof 
(4000 m2), met meer dan 100 vaste 
plantensoorten, door velen bezocht 
en bewonderd.  De naam Vlinderhof is 
ontstaan doordat de gekozen planten 
veel vlinders, bijen en andere insecten 

aantrekken én omdat de tuin op wordt 
omsloten door een haag en zo op 
een hof lijkt. 
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Natuur in je buurt: Alendorperweg Vleuten - Monarchvlinder
 







     Stadstuin Kanaalweg

Op Stadstuin Kanaalweg tuinieren 
basisschoolleerlingen en buurt-
bewoners uit Utrecht West. Een imker 
zorgt voor de bijen in de bijenstal. 
Als het hek open staat kun je deze tuin 
bezoeken. Wandel rond of geniet op 
een bankje van jouw ‘tuin om de hoek’. 
Maak je eigen wormenbak met Ellen 
Alzer op de GroenmoetjeDoen!-dag 
van 16 juni 2019.
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Natuur in je buurt: Kanaalweg Utrecht - Boomklever
 







Spinoza is een eetbare ontmoetings-
tuin in het Spinozaplantsoen te Utrecht 
West (onder de rook van Douwe 
Egberts). Een initiatief van bewoonster 
Heddy Veltkamp; samen met groene 
mannen/ vrouwen van ‘het levende 
dorp’ en bewoners is er in 2013 een 
prachtige tuin aangelegd van ongeveer 
400 m2 op een grasstrook van Mitros. 
Hierin groeien fruitbomen/struiken, 
groente, kruiden en bloemen, wonen 
kippen en staat een bijzondere 
Pipowagen. De tuin fungeert voor 
de buurt als een ontmoetingsplek en 
hebben bewoners in eigen beheer. 
Naast dat er groenbeheer activiteiten 
plaatsvinden, vinden er ook sociale 
en creatieve activiteiten plaats voor 

met name voor de vele kinderen die er 
wonen. En sinds 2016 worden er ook 
cosmetische en EHBO productjes 
gemaakt van kruiden en bloemen, die 
je zowel culinair, cosmetisch als me-
disch kan gebruiken. Ook dieren 
als egels voelen zich er thuis.

     Spinoza plantsoen 4



Natuur in je buurt: Spinozaplantsoen Utrecht - Egel







Wandel langs of maak een boottocht 
over het water van de Ouderijn en 
de Leidsche rijn, langs de Leidseweg, 
Rijksmunt, Billitonkade, Adikade, 
Tanimbarkade, Kanaalweg en 
Park Oog in Al. Initiator van dit moois 
Lies König (Natuurlijk Wijs). U ziet 
verschillende zelfbeheerprojecten zoals 
watertuinen, oevers en hooilanden.
In Utrecht west is de route bekend als 
de IJsvogelroute, waar de IJsvogel 
zich thuis voelt en door ecologisch 
maaibeheer er een grote biodiversiteit 
te zien is.
Zie voor de route www.ijsvogelroute.nl

     Natuurvriendelijke Oevers West5



Natuur in je buurt: Bilitonkade Utrecht - Gierzwaluw







In 2016 werd het project Vergroening 
Singel feestelijk geopend. Sinds 
die tijd zijn op diverse locaties 
wilgentenen bollen met drijfblad-
planten, mosselkratten, vegetatie-
eilanden en natuurvriendelijk oevers 
te vinden. Het project is een initiatief 
van inwoners om de natuur onder en 
boven water te verbeteren en de aan-
trekkelijkheid van de historische singel 
te vergroten. En niet te vergeten: 
de nadelen van de steile betonnen 
rand te verminderen. De betonnen 
rand vormt een harde barrière voor 
oeverplanten en veel dieren. 
Terwijl juist die overgangszone voor 
de natuur zo belangrijk is. 
Op verschillende plaatsen zijn FUPS 

(fauna uittreedplaatsen) gemaakt. 
Planten maken het water helder, 
zorgen voor zuurstof en bieden 
schuilplaatsen en voedsel aan dieren. 
Ze dragen bij aan een aantrekkelijk 
stadsbeeld en gezond klimaat. 
Bovendien is een groene singel 
belangrijk als ecologische verbinding 
tussen Kromme Rijn, Vaartse Rijn, 
de Utrechtse parken en groenstroken, 
Vecht en Leidsche Rijn.

     Vergroening Singel6



Natuur in je buurt: Weerdsingel Utrecht - Grote Wederik







Speeltuin Noordse Park ligt tussen 
de Oudenoord, het Noordse Park en 
de Vecht in, vlak voor het spoor dat 
Pijlsweerd van Ondiep scheidt. Het is 
het groene hart van de buurt.

In een stenige, drukke en geplande 
omgeving van de groeiende stad heb 
je natuur nodig. Plekken waar je weer 
kunt aarden, in contact komt met 
alles wat leeft en voeling krijgt met 
het seizoen. De ruimte om vrij en 
veilig te bewegen.

Bij speeltuin Noordse Park ontwikkelen 
inwoners telkens nieuwe vormen van 
groen om een mooie plek te creëren 
waar je even weg kunt komen uit 

de dagelijkse beslommeringen. Lekker 
even een uurtje onkruid wieden in 
de buurtmoestuin, je kind helpen met 
zaaien in de ouderkindtuintjes, spelen 
in de wilgentenenhut die al blaadjes 
begint te krijgen. Het kan allemaal.
De buurtbewoners, jong en oud, 
geven actief invulling aan het groen 
van de speeltuin. Kennis doen 
inwoners op via elkaar en via 
een betrokken ecologische hovenier.

     Noordse park7



Natuur in je buurt: Lagenoord Utrecht - Tjiftjaf







De stichting De Lindenkring in Ondiep 
is een initiatief van de bewoners van 
de Larixstraat 1 t/m 29 en Elsstraat 
nr. 30 en 12 en in 2010 opgestart. 
Beide straten liggen aan de voormalige 
kloostertuin (achter het voormalige 
klooster, nu gezondheidscentrum aan 
het Boerhaaveplein). De kloostertuin 
zorgt ervoor dat beide straten worden 
geflankeerd door een aanzienlijk aantal 
monumentale Linden en zorgt hiermee 
voor een karakteristiek en herkenbaar 
karaker aan de oude wijk die terug-
grijpt in het oude Utrechts verleden.
In samenwerking met de gemeente, 
een tuinontwerper, buurtbewoners en 
andere vrijwilligers is de tuin grondig 
opgeknapt en omgetoverd tot een 

gezamenlijke stadstuin waarin buurt-
bewoners kunnen genieten van  
een stukje rust in de wijk en kinderen 
kunnen leren van de natuur. Ook zullen 
er schooltuintjes worden aangelegd 
voor de kinderen van de naastgelegen 
basisschool de Boemerang, waar zij 
hun eigen groenten kunnen kweken.
De stichting wil met de tuin de sociale 
samenhang in de buurt versterken in 
een prettige groene woonomgeving 
met speelruimte voor de kinderen. 
En in de schemering jagen rond 
de oude lindenbomen dwergvleer-
muizen op insekten. 

     Kloostertuin de Lindenkring8



Natuur in je buurt: Elsstraat Utrecht - Gewone dwergvleermuis







     Deining in de Kas

Deining zit in de kas op de Gageldijk 
182 in Utrecht, op de rand van stad 
en buitengebied. Mensen met groene 
vingers ontmoeten er mensen met 
groene plannen, dromers en denkers 
komen er doeners met twee rechter-
handen tegen. Om samen te werken 
aan kleine en grote experimenten voor 
een nieuwe manier van leven met veel 
ouderwetse inspiratie.

Moestuinieren, wilde planten om op 
te eten of om mee te verven, bouwen 
met restmaterialen en natuurlijke 
materialen, doe het zelf wellness en 
vuurtje stoken, zoveel manieren om 
te composteren, ontwerpen en aan-
leggen van natuurlijke kinderspeel-

plekken, kinderkunst en knutsel-
kinderen, op en onder vuur koken, 
laat eens proeven, kleinschalig 
duurzaam leven, van elkaar leren, 
plek voor uitproberen, ruimte voor 
experiment, mooie muziek, zelf doen 
en samen doen, op expeditie naar bos 
en polder, lekker zitten en een boekje 
lezen in de zon of zo fijn om er te zijn.
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Natuur in je buurt: Gageldijk Utrecht - Ringslang







     Tuinenpark Ons Buiten 

Eén van de groene longen van 
de wijk Noordoost is Tuinenpark 
Ons Buiten (3,5 ha), gelegen tussen 
Oosterspoorbaan en Voordorp. 
Meer dan 100 tuinders met 
de prachtigste siertuinen vinden hier in 
een oase van groen hun rust. 
Naast de siertuinen zijn er moes-
tuinen, een kruidentuin, salamander-
tuin en een dierenweide waar veel 
buurtbewoners naar toe komen. 
Het oude slagenlandschap van 
het Utrechtse veenweidegebied is nog 
zichtbaar. Ons Buiten heeft veel 
bijzondere planten, bomen en dieren 
en draagt bij aan de leefbaarheid in 
de wijk en de sociale cohesie in 
de buurt. De ecologische waarde is 

hoog en niet voor niets heeft het park 
het keurmerk Nationaal Keurmerk van 
Natuurlijk Tuinieren gekregen.
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Natuur in je buurt: Pal Maleterstraat Utrecht - Eekhoorn







 Stichting GroenmoetjeDoen!

Is een groep actief betrokken burgers die hart hebben voor het groen en 
duurzaamheid in hun wijk. Gestart in 2008 in Noordoost en inmiddels 
stadsbreed in Utrecht. De stichting is betrokken bij het organiseren van 
de GroenmoetjeDoen!-dag, de Dag van het zelfbeheer030 met ieder jaar 
een ander thema.
Dit jaar is deze dag op 16 juni 2019



Fietsexcursie over de waarde van samen tuinieren voor natuur in de stad 19 juni 2019


