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1. De rainproof tuin actie
1.1 Aanleiding
We krijgen vaker te maken met hoosbuien. Bij een normale regenbui stroomt het regenwater
dat onder andere op daken en betegelde tuinen valt via een rioolput of regenpijp de rioolbuis
in. Bij hoosbuien kan het rioolsysteem al dat water niet verwerken. De sponswerking van de
stad, het tijdelijk kunnen opnemen van het gevallen water en het langzaam weer afgeven,
vermindert door de toenemende bebouwing en bestrating waar het water direct in de riolering stroomt. Dit leidt tot steeds meer wateroverlast en schade

1.2 Een rainproof tuin
De tuin is bij uitstek een plek om de regen op te vangen. Door de tegels te vervangen met
planten, grind en bodem, kan het regenwater in de bodem zakken. Zo voorkom je dat het
regenwater direct afstroomt naar de riolering of nog erger naar je woning. Een rainproof tuin
is een groene tuin dat het regenwater opvangt. De tuin vermindert de kans op wateroverlast
én vergroot de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de tuin. Meer en beter op de bodem
afgestemde planten beschermen de bodem tegen uitdroging en bieden voedsel voor vogels,
vlinders, bijen en insecten. Daarnaast zorgen rainproof tuinen ervoor dat de buurt koeler blijft
op hete zomerse dagen.

1.3 De rainproof tuin actie
Tijdens een rainproof tuin actie worden in één klap meerdere (voor)tuinen opgeknapt. Het
doel van de actie is om op een laagdrempelige wijze wijkbewoners te motiveren om zelf aan
de slag te gaan met ‘watervriendelijk’ tuinieren.
De tuinen die worden aangepakt zijn in verval geraakt doordat de bewoners zelf niet in staat
zijn om voor het onderhoud te zorgen. Naast de vergroening van de wijk wordt hiermee ook
een maatschappelijk doel nagestreefd. Het uiteindelijke resultaat van de dag is een waterbestendiger, leefbaarder en groenere straat / wijk. De dag wordt in samenwerking met stichtingen, woningcorporaties, groenspecialisten en vrijwilligers uitgevoerd.
Dit handboek biedt een leidraad voor de organisatie en uitvoering van de rainproof tuin actie

1.4 Amsterdam Rainproof
Rainproof is een innovatieve netwerk/platform -aanpak om stedelijke gebieden regenbestendig te maken, samen met de mensen die wonen en werken in en aan de stad. Regen valt
overal en iedereen kan iets doen om regenwater slimmer af te voeren, op te vangen of zelfs
te gebruiken. Denk aan kleinschalige maatregelen als waterdoorlatende bestrating, grindstroken en planten in plaats van tegels. Zo voorkomen we gezamenlijk schade en maken we
de stad groener, mooier en uiteindelijk ook leefbaarder. Elke druppel telt!
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2. Randvoorwaarden
Om een succesvolle rainproof tuin actie te organiseren raden we aan om minimaal aan de
volgende randvoorwaarde te voldoen.

2.1 Voor wie?
Wijkbewoners met een versteende tuin op de begane grond

2.2 Door wie?
Waterexpert, groenexpert, woningcorporatie, stichting vergelijkbaar met sociaal tuinieren,
een coördinator en voldoende vrijwilligers.
Andere partijen die betrokken kunnen worden bij de actie zijn lokale ondernemers, buurtbewoners, tuincentra (plantenleveranciers) of hoveniers.
Stichting Sociaal tuinieren heeft al vaker aanpak dagen georganiseerd binnen Amsterdam en
zijn de ideale partner om te betrekken bij de organisatie van uw opknapdag. Deze groen enthousiastelingen hebben een groot netwerk van vrijwilligers, gereedschappen, planten en
bovenal kennis van zaken

2.3 Voldoende budget
De kosten van een opknap dag bestaan onder andere uit de werkuren van de betrokken
partners. Van deze uren wordt geacht dat de betrokken partijen deze vanuit eigen organisatie bekostigen of hier zelf additionele financiering voor zoeken. Verder kosten van het project
zijn materiaalkosten, catering, logistiek en de kosten voor grond, planten en andere benodigdheden.
Voor het opknappen van een tuin van 20 m2 gaat het grofweg om een bedrag van 200 euro
voor planten, bodemverbetering, grond, en 100 euro voor benodigdheden om basis rainproof
maatregelen door te voeren. Tuin specifiek kunnen hier kosten voor de afvoer van tegels,
groenafval en vuilnis bijkomen.

2.4 Goedkeuring
Overleg en goedkeuring met betrokken tuineigenaren en woningbouwcorporatie over geplande tuin aanpassingen.
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3. Stappenplan
Als uw organisatie een rainproof tuin actie organiseert, raden we aan de volgende stappen te
doorlopen:

3.1 Brainstorm/ kennismakingsmeeting
De brainstorm is het startmoment van het project. De afgevaardigden van de partijen (hovenier, tuincentrum/productleverancier, woningcorporatie, stichting tuinieren). De afgevaardigden hebben beslisbevoegdheid over inzet van middelen en tijd. Aan te raden is om tijdens
deze meeting gezamenlijk een project coördinator aan te stellen, wie zorgt draagt voor de
afstemming tussen de verschillende partijen, een projectplan en een draaiboek opstelt.

3.2 Projectplan
In het projectplan wordt specifiek het wie, wat, waar, hoe, wanneer, aantal tuinen en hoeveel
kost het beschreven. Indien er extra financiën nodig zijn, moet hierna een subsidieplan geschreven worden om de begroting sluitend te maken. In deze stap zit het officiële go-no go
moment.
GO!

3.3 Marketing plan
Om aandacht voor uw organisatie en de actie te krijgen is het belangrijk een gedegen marketing plan op te stellen. Zorg in ieder geval voor:
• Sociale media uitingen (Facebook, Twitter etc.) ter promotie van de actiedag, geschikt voor alle partners. In bijlage 2 vindt u suggesties voor een social mediapost.
• Interne nieuwsbrief/mailing om de eigen organisatie op de hoogte te stellen.
In bijlage 3 vindt u een suggestie voor een nieuwsbrief/mailing.
• Persbericht.
• Een duidelijk aanspreekpunt voor potentiele media aandacht.
• Vastleggen actiedag in beeld en film, ter promotie op een later tijdstip en om partners
te bedanken voor deelname.

3.4 Werven van vrijwilligers en groendeskundige
Een cruciaal onderdeel van een aanpak dag zijn is het vinden van enthousiaste vrijwilligers
die willen helpen met klussen in de tuinen. Voor eerder actie dagen werden vrijwilligers geworven via:
•
•
•
•
•
•

5

Oproepen binnen uw eigen organisatie.
Oproepen in de wijk, via lokale krant/nieuwsbrief.
Oproepen op sociale media.
Corporate social responsability projecten bij grote organisaties.
Oproepen via de gemeente Amsterdam/wijkbeheerders.
Via Stichting sociaal tuinieren, of vergelijkbare stichtingen, die een groot netwerk van
enthousiaste vrijwilligers en groen experts tot hun beschikking hebben.

3.5 Selectie tuinen
Om de actiedag soepel te laten verlopen is het van belang dat er vooraf een goede selectie
wordt gemaakt welke tuinen wel en niet in aanmerking komen voor een opknapbeurt. In deze
selectie wordt er rekening gehouden met de staat van de tuin, de bewoner zelf en de haalbaarheid om in een dag daadwerkelijk een verschil te kunnen maken.
Aan te raden is om te startten met een aanmeldingsronde, waar beurtbewoners zelf kunnen
aangeven of ze behoefte hebben aan hulp in de tuin en wat ze denken dat er zou moeten
gebeuren. Vervolgens vindt er een bezoekronde plaats waar alle tuinen worden bekeken en
er kennis wordt gemaakt met de bewoners.
Tijdens deze bezoekronde waar een groenexpert, waterexpert en een vertegenwoordiger
van de initiatiefnemer van de actie wordt het uiteindelijke besluit genomen over de selectie.

3.6 Tuinontwerp en inventarisatie
De tuinen zijn geselecteerd, nu is het zaak om per tuin een actieplan op te stellen. In dit actieplan worden de rainproof aanpassingen beschreven en komen de algemene opknap,
snoei en opruim werkzaamheden aan bod.
Ook wordt er geïnventariseerd hoeveel tijd en mankracht er per tuin nodig is om het actieplan uit te voeren en welk gereedschap hiervoor nodig is.

3.7 Draaiboek
Het draaiboek is het terugval document op de dag zelf voor alle betrokkenen (organisatoren,
vrijwilligers, deelnemers). Zorg dat hierin, in ieder geval, alles in staat over:
• Het verloop van de dag, opening, lunch tot afsluiting.
• Contactgegevens organisatie en centrale groen specialist
• De deelnemende tuinen met contactgegevens.
• Plattegrond van de buurt waarop tuinen, verzamelpunt e.d. genoteerd staan.
• Indeling vrijwilligers en groen/water specialisten per tuin.
• Logistieke stromen, hoe laat, waar en door wie worden goederen geleverd.
• Banken, tafels, marktkramen (naar gelieve) etc.
• Info kraam installeren met groen en water advies voor buurtbewoners.
• Marketingmateriaal partners bij verzamelpunt.
• Planten, grond, gereedschappen en andere benodigdheden
• Flesjes water, snacks, lunch etc op verzamelpunt.
• Mogelijkheid tot centrale presentaties partners als hier behoefte aan is.
• Hand-outs per tuin, zie punt 7

3.8 Maak hand-outs per tuin
Zie hoofdstuk 4 voor een uitgewerkt voorbeeld van een informatie hand-out.

6

4. Voorbeeld Tuin informatie hand-out
Betondorp Amsterdam, harkstraat nr.., voortuin
Tuin van de heer/mevrouw ...

Stappenplan werkzaamheden tuin
1)
2)
3)
4)

Grind wegscheppen
Plastic verwijderen
Onkruid wieden tussen de planten en op het terras tegen het huis aan
Gat graven midden in de tuin, de grond die hier uit komt gebruiken om de zijkanten
van de tuin op te hogen, zodat het water naar het midden loopt bij regenval
5) Bak inzinken in het gat midden in de tuin, vullen met lavastenen, Hydro korrels, worteldoek en grond. Hierin kan het overtollige water in de tuin naar toe stromen. Gaten
onderin de bak in combinatie met de lavastenen zorgen dat in periode van droogte
het opgevangen water langzaam afgegeven zal worden.
6) Grote wadi plant plaatsen in de centrale ingezonken bak.
7) Worteldoek over de tuin plaatsen voor onderhoudsvriendelijkheid.
8) Grind terugstorten over het worteldoek
9) Border maken voorzijde tuin, compost en aarde storten en hortensia’s inplanten
10) Haagwinde bij de grond afknippen
11) Coniferen toppen/snoeien
12) Kapotte hek verwijderen voorzijde tuin
13) Opruimen en schoonmaken

Benodigd gereedschap
Bezem
Handschoenen
Spade
Takkenschaar
Hark

Vuilniszakken
Riek
Takkenzaag
snoeischaren
Schaar

Samenstelling team
1 water/groenexpert en 3 vrijwilligers, ongeveer 5 uur werk
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