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Inleiding 

 
Dit voorjaar vroegen we de leden van de Bewonersadviesgroep naar hun ervaring met en mening over het 

tuinonderhoud door huurders van Patrimonium. We merken dat het sommige huurders meer moeite kost om 

het tuinonderhoud op het niveau te houden zoals dat in de algemene huurvoorwaarden staat. Wat merkt u 

daarvan? Hebt u zelf ook (meer) moeite met uw het onderhoud van uw tuin? En hebt u goede ideeën over hoe 

we beter tuinonderhoud kunnen stimuleren? Onder andere deze vragen kwamen aan de orde in het 

onderzoek.   

 

Onderzoeksopzet 

Het onderzoek bestond uit een aantal open en een aantal meerkeuzevragen. Bij alle vragen konden de 

adviseurs een persoonlijke toelichting geven. 

 

Samenvatting  

Het gemiddelde cijfer dat bewoners geven voor de eigen tuin is een 7,5. Het hoogst gegeven cijfer was een 10; 

het laagste cijfer was een 3. Als waardering voor tuinen in de buurt gaven zij gemiddeld een 5,8. Het hoogst 

gegeven cijfer was een 8 en het laagste cijfer een 3. Tijdens een bijeenkomst besprak Patrimonium het 

tuinonderhoud met bewoners. Een Themagroep Tuinonderhoud gaat in de toekomst het tuinonderhoud volgen. 

 

Resultaten onderzoek 

De Bewonersadviesgroep heeft 109 adviseurs; 59 adviseurs vulden de vragenlijst over tuinonderhoud in. De 

deelnemers wonen heel verspreid over Barendrecht. Een deel van de vragen is alleen beantwoord door de 45 

deelnemers die over een tuin beschikken. De meeste respondenten (her)kennen slecht onderhouden tuinen, 

soms ook die van zichzelf. 

 

Patrimonium organiseerde een bewonersbijeenkomst om het onderwerp tuinonderhoud te bespreken. 

Ongeveer 25 leden van de Bewonersadviesgroep waren hierbij aanwezig. Alle aspecten rondom 

tuinonderhoud kwamen aan de orde. Hoe maak je bewoners enthousiast voor tuinonderhoud? Wat zijn de 

voordelen van een tuin? Hoe informeer je bewoners en publiceer je over tuinonderhoud? Hoe kun je beter 

handhaven op tuinonderhoud? Wat zijn belemmeringen bij tuinonderhoud? En vooral wat zijn kansen om het 

tuinonderhoud te verbeteren? Er kwamen heel wat ideeën over het stimuleren van tuinonderhoud. Meer 

daarover leest u in deze rapportage.  

 
Wat doen we met het resultaat?  
 
Naar aanleiding van het onderzoek en de bewonersbijeenkomst onderneemt Patrimonium een aantal acties. 

We zetten ze voor u op een rij. 

 
• Themagroep Tuinonderhoud 

We starten een themagroep die bestaat uit huurders, bewonersraadleden en medewerkers van 

Patrimonium. Deze themagroep gaat aan de slag met de vraag hoe we het tuinonderhoud beter 
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kunnen stimuleren. Vijf bewoners meldden zich aan voor deze groep, maar er is nog ruimte voor meer 

deelnemers.  

• Uitlenen gereedschap 

We onderzochten de mogelijkheden om huurders gebruik te laten maken van tuingereedschap en 

apparatuur via een uitleenconstructie of hulpwebsites. Een uitleenpunt lijkt te arbeidsintensief en niet 

haalbaar. Het stimuleren van burenhulp en het uitlenen van gereedschap kan eventueel door het 

promoten van websites en apps. 

• Interne afstemming 

Er moet meer afstemming tussen de afdeling Verhuur, de afdeling Beheer en de opzichters bij 

Patrimonium. Wat verstaan wij onder een acceptabele tuin? Via kwaliteitsbeelden en herijking van het 

Bomen en tuinbeleid moeten we een meer eensluidende en duidelijke visie op tuinonderhoud 

ontwikkelen. 

• Korting op tuinspullen 

Patrimonium onderzoekt of het mogelijk is kortingen bij een tuincentrum te regelen voor huurders. 

• Strenger toezicht 

Patrimonium gaat consequenter toezicht houden op tuinonderhoud en dit beter registreren. Als 

huurders de regels niet naleven, schakelen we eerder een advocaat in. 

• Publiciteit 

Regelmatig publiceert Patrimonium over (seizoensgebonden) tuinonderhoud en regelgeving in de 

Schakel en op de website. 

• Hulp organiseren 

Patrimonium zoekt een partner-organisatie naast stichting Present (Gemeente re-activering, Pameijer, 

Humanitas en stichting IJsselmonde Oost) die hulp kan bieden in situaties waarbij bewoners niet in 

staat zijn om de tuin zelf te onderhouden. 

• Tuinonderhoud en servicekosten 

Patrimonium bespreekt de mogelijkheden om tuinonderhoud op te nemen in de servicekosten. 

• Bijlage over tuinonderhoud bij het huurcontract 

Patrimonium gaat de bijlage bij het huurcontact herzien. Deze moet duidelijker worden en expliciet 

deel uit maken van het huurcontract. Eventueel laten we deze bijlage afzonderlijk ondertekenen. 
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Resultaten vragenlijst 
 

Vraag 1: Vindt u het leuk om te tuinieren?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 2:  Hebt u een tuin?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vragen 2a tot en met 2F zijn beantwoord door de 45 respondenten die een tuin hebben. 

 

Vraag 2a:  Bent u bekend met wat Patrimonium van u verwacht voor het onderhoud 

van uw tuin?  
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Vraag 2b:  Op welke wijze hebt u informatie gekregen over het tuinonderhoud?  

  Deze vraag is beantwoord door de 80 procent respondenten die bekend waren met wat  

Patrimonium van hen verwacht wat betreft tuinonderhoud (meerdere antwoorden mogelijk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting   

De meerderheid vindt het logisch dat als je een tuin hebt je deze ook moet onderhouden. Al blijkt het soms 

lastig te bepalen wat de huurder moet onderhouden. Daarnaast merken de adviseurs op dat  

Patrimonium veel informatie over tuinonderhoud kan geven, maar dat bewoners die er geen interesse in 

hebben het toch niet lezen. Twee respondenten geven aan dat de wijkbeheerder altijd zeurt dat zij hun tuin 

goed moeten onderhouden.  

 

Vraag 2c:  Hebt u problemen met het onderhouden van uw tuin?  

Ja 16%  (van de 45 respondenten) 

Nee 84%  (van de 45 respondenten) 

 

Toelichting 

Respondenten die wel problemen hebben met tuinonderhoud geven aan dat dit komt doordat er weinig tijd en 

geld is of dat dit komt door gezondheids- of ouderdomsproblemen. Ook merkt iemand op dat de tuin er bij 

huuraanvang niet uitzag. 

 

Respondenten die geen problemen met tuinonderhoud hebben, zeggen: 

• “Ik doe mijn best, maar het is geen hobby” 

• “Ik heb plantenbakken op kniehoogte gemaakt, zo kan ik er makkelijker bij” 

• “Alle seizoenen hebben aandacht nodig”  

 

 

 

27%

22%18%

18%

13%
via huurvoorwaarden

via Patrimoniumpagina
Schakel

bij huurcontract

via website

via wijkbeheerder
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Vraag 2d:  Welk cijfer geeft u uw eigen tuin?  

10  3% 

9  7% 

8  25% 

7  19% 

6  3% 

5  5% 

4  0% 

3  2% 

2  0% 

1  0% 

Niet ingevuld   36% 

 

 

Vraag 2e: Bent u bereid om tegen een maandelijkse bijdrage in de servicekosten twee  

keer per jaar uw tuin te laten onderhouden via Patrimonium? 

Ja  (9%) 

Nee  (7%) 

 Geen antwoord  (84%) 

 

Toelichting 

Redenen om hier wel gebruik van te maken:  

• “Een nette tuin maakt de wijk (en de woning) aantrekkelijker” 

• “Ik heb er zelf te weinig tijd voor” 

• “Dat ligt eraan wat het kost, maar ja graag” 

 

Redenen om hier geen gebruik van te maken:  

• “Financieel niet haalbaar” 

• “Doe het liever zelf” 

• “Dan zouden wij er geen plezier aan beleven” 

 

Vraag 2f: Wat bent u bereid maandelijks bij te dragen in de servicekosten als u het  

tuinonderhoud via Patrimonium zou laten uitvoeren?  

  € 10 per maand   (100%) 

  € 12,50 per maand (0%) 

  € 15 per maand  (0%) 
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Vanaf hier zijn de vragen beantwoord door alle 59 respondenten 

 

Vraag 3:  Wat vindt u van het tuinonderhoud in uw buurt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 

Matig  “Niet alle tuinen zijn slecht, maar er zijn er wel bij”; “Niet iedereen kan het onderhouden”; “De  

wijkbeheerder moet steeds mensen erop aanspreken” 

Goed  “Wel veel steen”; “Allemaal goed”; “Meeste is goed” 

Slecht  “Ziet er niet uit; “Onkunde”; “Luiigheid”; “Zie verschil tussen huur en koop”. 

 

 

Vraag 4:  Welk cijfer geeft u de tuinen in uw buurt gemiddeld?  

  10  0% 

9  0% 

8  10% 

7  22% 

6  20% 

5  14% 

4  12% 

3  7% 

2  0% 

1  0% 

  Niet ingevuld  15% 

 

  

44%

31%

25%

matig

goed

slecht
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Vraag 5:  Vindt u dat Patrimonium voldoende toeziet op tuinonderhoud? 

  

 

 

Toelichting 

 

Ja Nee Ik weet het niet 

“Er wordt geschouwd” “Ik zie niets veranderen” “Ik ben er nooit overdag” 

“Bewoners worden aangeschreven” “Mensen trekken zich er niets van aan” “Resultaat is wisselend” 

 “Mijn melding is niet opgepakt”  

 “Ik had een bloembak in de straat gewild”  

 “Komt alleen maar als er klachten zijn”  

 

 

 

Vraag 6:  Hebt u ideeën hoe buurtgenoten gestimuleerd kunnen worden om hun tuin  

beter te onderhouden?  

• Meer hulp en advies 

o hulp bieden aan mensen die minder te besteden hebben 

o helpende hand bieden 

 

• Goede voorlichting  

o Nieuwe huurders 

▪ screening bewoners die een huis met een tuin willen  

▪ goed bespreken met nieuwe huurders wat ze met de tuin gaan doen en suggesties 

geven, bij verhuur regels meegeven 

▪ informatieavond nieuwe huurders, met deskundige rondleiding geven over hoe het 

wel kan. 

o Algemeen 

▪ leuke tuinrubriek op de website 

▪ laat bewoner via een folder weten hoe het moet in de tuin.  En wat er beter moet aan 

zijn of haar tuin. 

54%
39%

7% nee

ik weet het niet

ja
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• Tuinacties organiseren en samenwerking Patrimonium met andere organisaties 

o op zaterdag met bewoners samen de tuin opknappen 

o tuinkeuring met prijsje 

o planten aanbieden 

o joint venture Patrimonium, tuincentrum, korting bedingen  

o verbod op gif en chemische bestrijdingsmiddelen en minder steen 

o meer spullen beschikbaar stellen 

 

• Toezicht en acties Patrimonium 

o minder alstublieft zeggen, maar strenger 

o Patrimonium zou paden tussen de woningen moeten onderhouden 

 

• Actie gemeente 

o gemeentedeel moet ook beter bijgehouden worden. 

 

En verder…  

o onkruid wegwerken kan altijd 

o verschil tussen huur en koop 

o moeilijk, want het is persoonlijk: de één vindt onkruid mooi, de ander niet 

o met onwillige bewoners bereik je niets 

o een opgeruimde tuin betekent aandacht, dit is preventief voor criminelen 

  

Vraag 7:  Wilt u nog een toelichting geven?  

(denk aan een tip, een opmerking of iets dat u graag wilt delen)  

 Respondenten gaven de volgende opmerkingen: 

 

Algemene opmerkingen: 

• Ik vind het erg dat de buurt achteruit gaat 

• Het is een probleem wat al jaren speelt en ik denk dat het dweilen is met de kraan open 

• Als men geen tuinliefhebber is, maar wel een tuin heeft is, men niet te stimuleren. 

 

Opmerkingen betreffende het groenonderhoud door de gemeente: 

• Ook al onderhouden mensen netjes hun tuin toch is de begroeiing over de trottoirs soms lastig en 

storend. Vaak is dat ook bij huizen die niet van Patrimonium zijn. Volgens mij is een wettelijke 

verplichting of APV om overhangende heggen enz., al is het maar anderhalve stoeptegel, te 

snoeien. Dit valt onder de Gemeente. Misschien met de Gemeente om tafel om dit in zijn geheel, 

samen aan te pakken? 

• Gemeente zorgt voor grasonderhoud. Het zou fijn zijn als ze het gras opvangen zodat het niet 

overal heen waait. Ze komen meestal als je de straat net geveegd hebt. 

• De politiek in Barendrecht zou daar veel meer aandacht aan moeten geven. Je zou zeggen - 

nadat politieke partijen heel Barendrecht hebben afgestruind – ze de tuinen ook moeten hebben 
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gezien. En politiek en organisaties op het Binnenhof een groene-tuin-manifestatie houden met 

tuingroente en bloemen waarbij groenbedrijven, bouwmarkten en eventueel groenteveiling 

aanwezig. Daarnaast kunnen tolken eventueel nieuwe Nederlanders dingen uitleggen. 

 

Veiligheid: 

• Ook de veiligheid speelt hierbij rol. Een opgeruimde tuin betekent aandacht van de bewoners, dus 

ook minder aantrekkelijk voor criminelen. 

 

Aan Patrimonium, diverse opmerkingen: 

• Reageer op aangegeven situaties van bewoners 

• Na de renovatie ben ik vooral bezig om de steen-, lijm- en metaalresten te verwijderen uit de erg 

harde grond en wij moeten de voorzijde niet verwaarlozen? 

• Het is altijd wel een geldkwestie natuurlijk... Maar de huur is hoog, en in dit blok werkt de helft niet, 

of niet full-time. Ook voor ons is de huur aan de hoge kant, maar met full-time werk net te doen. 

• Ik vind dat de tuinen cq de grond vreselijk zijn weggezakt. Ook de straten en brandgangen 

trouwens. Ik denk dat de gemeente of woningbouw daar eerst is naar moet kijken. Je redt dat niet 

met een kuubje zand. Bij mij komen bijvoorbeeld de grondkabels al boven het maaiveld uit. 

• Vragen of de bewoners het schuurtje beter onderhouden (witte plaat boven het raam is nu zwart). 

 

Tuin bij aanvang huur: 

• Als Patrimonium bij toewijzing beter onder de aandacht van de nieuwe huurder zou kunnen 

brengen wat het hebben van een tuin inhoudt. En eventueel het eerste onderhoud zou doen als 

voorbeeld. Het is jammer dat mensen wel een benedenhuis willen hebben, maar geen aandacht 

hebben voor de tuin. 

• Ik vraag mij wel eens af of nieuwe huurders daar attent op worden gemaakt dat ze de tuin moeten 

bijhouden en de achterpaden onkruid vrij moeten houden. Niet iedereen leest uitgebreid het 

huurcontract. 

 

Meer toezicht: 

• Meer mensen stimuleren hun tuin op te knappen en te onderhouden door meer toezicht te houden 

hierop en aan te spreken. 

• Patrimonium moet veel strenger zijn in de volle breedte en beloftes nakomen die ze maken. Het 

duurt allemaal veel te lang. Ik ben van mening dat ze door uitstel geld voor zichzelf over houden 

en niet besteden aan de huurders, want dan doe je het goed. Zo ook de Gemeente. 

• Patrimonium moet meer optreden hierop en niet 10 x waarschuwen. We krijgen 90% van de 

nieuwe huurders die geen Nederlands spreken of van buiten Barendrecht komen. Niet verkeerd 

bedoeld, maar de wijk gaat zo heel hard achteruit. Veelal mensen die hierbij richtlijnen nodig 

hebben. 

 

Kwaliteit tuin en milieu: 

• Voortuinen niet te veel tegels. 
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• Bewonersavond organiseren door Patrimonium en wellicht ook de gemeente om te praten over 

tuinen, duurzaamheid en openbaar groen. 

 

Ideeën: 

• Ik wil wel helpen... 

• Het zou leuk zijn om in de straat - als je de Schouw binnen komt tegenover en in die hoek - een 

leuke grote bloembak te plaatsen. Ik vind het geen bezwaar om het bij te houden.  

• Misschien zou een tuinkeuring met een klein prijsje eraan verbonden kunnen helpen en dan juist 

letten op hen die door hun onkunde of financiële huishouding er toch nog hun best op hebben 

gedaan. Dan zou de keuring niet alléén voor de vóórtuin moeten gelden maar misschien wel júist 

voor de achtertuinen, daar is het werkelijk 95% ronduit bar!! 

• Stimuleer mensen die wel hun tuintje onderhouden en waarschijnlijk ook in de omgeving. 

• Gezamenlijke groenprojecten, zoals aan de Korianderhof, zijn erg leuk! 

 

Informatie: 

• Misschien in uw volgende contact aan de bewoners uitleg geven hoe op makkelijke manier 

bijvoorbeeld onkruid verwijderd kan worden. 

• Misschien handig om hand-out op de website te zetten of toe te zenden; wellicht met elk kwartaal 

een update; leuke seizoensgebonden tuintips en/of -ideeën; link naar groenwijzer van de 

gemeente, snoeitips, onkruidbestrijding, zaaitijd bloembollen, acties vorstbestrijding, bestrijding 

van slakken etc. etc. 

 

Vraag 8:  Welk onderwerp vindt u belangrijk voor een volgende vragenlijst?  

• 7 x wordt een onderwerp genoemd dat te maken heeft met het gemeentelijk beleid 

o Toelichting: overlast hondenpoep, verkeerssnelheid, ondergronds afval, parkeren, 

aanbieden van afval. Helaas zijn dit geen onderwerpen waar Patrimonium invloed op 

heeft. Wij houden daar dan ook geen onderzoek over. 

• 5 x wordt een onderwerp genoemd dat heeft te maken met woningtoewijzing en woonwensen 

(ouderen, jongeren, statushouders, mensen met een beperking). 

o Het toewijzingsbeleid is dusdanig vastgelegd in afspraken met gemeente, Bewonersraad, 

rijksoverheid en woonnet Rijnmond dat er nauwelijks aanpassingen mogelijk zijn. Dus kan 

Patrimonium niets doen met alle adviezen die we daarop zouden krijgen. 

• 3 x een onderwerp dat te maken heeft met energiebeperking, duurzaamheid. (groene daken, 

zonnepanelen, isoleren). Daar zijn op een andere manier al vragenlijsten over uitgezet. Voor de 

Bewonersadviesgroep wachten we daar nog even mee. 

• 3 x is genoemd het onderhoud aan de woningen (afschrijving keukens, douche). 

• 2 x is genoemd servicecontracten.  

• Een aantal onderwerpen zijn 1 x genoemd zoals: veiligheid/onderhoud achterpad, overlast van 

school.  

• Leefbaarheid?  
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Resultaten themabijeenkomst Bomen over tuinen, 6 juni 2019 
Aanwezig:  

• 20 leden van de Bewonersadviesgroep  

• Patrimonium: Saskia Ambachtsheer, Corry van den Berg, Ahmed, Khoulali en Machiel van der Meer 

• Bewonersraad: Jan van Ouwerkerk, Bets van Roon en Mieke Verhagen. 

 

Hoe kun je tuinonderhoud motiveren? 

Hoog scoorde het genieten van de tuin (rustgeven, hoofd leeg, genieten van de omgeving, lekker lezen, 

gezellig buiten zitten, zon en koelte opzoeken). Leuk om actief te zijn in de tuin, bezig zijn, slakken tellen en 

goed voor de gezondheid, groeien en bloeien en een mooi geheel voor jezelf en voor de buitenwereld 

(visitekaartje). Maar hoe breng je dit over aan anderen die dit nog niet zo ervaren? Mooiste straat of mooiste 

blok wedstrijd? Collectief Opzoomeren?  

 

Welke redenen kunnen bewoners hebben waardoor ze het tuinonderhoud laten versloffen? Hoe kun je 

dit omzetten in oplossingen? 

Er kan sprake zijn van tijdgebrek, geldgebrek (voor beplanting of tuingereedschap), fysieke belemmeringen, 

onwetendheid, onverschilligheid of een andere smaak (wilde tuin). Oorzaken kunnen dus heel divers zijn en 

dat vraagt ook een verschillende aanpak: budgetbeheer, workshop tuinieren, promoten sites waar men 

tuingereedschap kunt lenen in de buurt. Hulpverlenende organisaties om hulp vragen, meer handhaven.  

 

Hoe kun je als buur helpen of een verwaarloosde tuin aankaarten? 

Een praatje maken over de tuin; meedenken over een oplossing.  Daarbij is het belangrijk hoe u de buren 

aanspreekt. Uit boosheid de buren benaderen geeft over het algemeen geen resultaat. 

 

Hoe kun je als Patrimonium helpen? 

Aanbieden servicecontract tuinonderhoud; proberen een groep vrijwilligers te formeren (en te faciliteren) die 

ingeschakeld kunnen worden bij tuinonderhoud voor iemand die het niet zelf (meer) kan; voor bewoners die 

niet willen tuinonderhoud afdwingen via de rechter. Situatie tuin met fotos vastleggen bij oplevering; korting 

bedingen bij een tuincentrum. Aankondigen check tuinonderhoud. Meer communiceren over tuinonderhoud: 

een tuinkalender in de Schakel; betere voorlichting. 

 

Beeldkwaliteit 

Op deze avond is ook door middel van foto’s geprobeerd gezamenlijk vast te stellen aan welk beeld een tuin 

moet voldoen. Dit blijkt toch lastiger dan men denkt. Er zijn veel ‘twijfelgevallen’. En dan is het lastig vast te 

stellen of ingrijpen noodzakelijk is. 

 

Themagroep 

Aan het einde van de avond hebben 5 bewoners zich beschikbaar gesteld voor deelname aan een themagroep 

tuinonderhoud. Deze themagroep volgt en adviseert in de stappen die Patrimonium neemt. 

 

Loting cadeaubon  

Op deze avond heeft de loting plaatsgevonden voor deze vragenronde. De cadeaubon van € 25 is gewonnen 

door de heer R Bernabela.  

 

De resultaten van deze avond komen in de rapportage en het Plan van Aanpak dat Patrimonium samen met de 

themagroep uitwerkt. 


