
 

 

 
Praktijkadvies: Groencoaching in Centrum  

o.b.v. Inspiratie Excursie 3 i.h.k.v. de training ‘Amsterdamse Groencoach’ 

 
 
Datum: 15 juli 2020 
Locatie: stadsdeel Centrum (Oostelijke Eilanden) 
Excursieleider: groencoach Anneke Pauptit  

 
Doelstellingen excursie 

 Tonen van reguliere bezigheden van een vrijwillige groencoach a.d.h.v. praktijkcasussen. 

 Inzicht in goed samenwerken met een welzijnsorganisatie en andere professionals. 

 Inzicht in hoe reële verwachtingen te scheppen voor bewoners op een positieve wijze. 
 
Inleiding excursie 
De excursie ging langs verschillende zelfbeheerprojecten op Kattenburg en Wittenburg. 
Er was Aandacht voor de verschillende vormen die zelfbeheer kan aannemen. 
– Een tuintje dat door de gemeente is aangelegd en door omwonenden wordt verzorgd. 
– Door omwonenden aangelegde tuinen die door vaste groepen worden verzorgd. 
– Meerdere geveltuinen die samen een zelfbeheerproject vormen. 
– Een Plukbos, door omwonenden beheerd, met een educatieve functie. 
– Drijvende tuinen die met ondersteuning van een professional worden onderhouden. 
– Een spontaan aangelegde plantenpottenverzameling die een straat tot een aangenaam hof 
hebben omgetoverd.  
 

 
 

Daarnaast was er aandacht voor de gereedschaps uitleen bij het Huis v/d Wijk ‘De Witte Boei’ vanuit 
welzijnsorganisatie Dock. Dock heeft twee groene buurtwerkers in dienst die o.a. Groenploegen 
(buurtgenoten die groen onderhouden) coördineren en aanspreekpunt zijn voor bewoners met 
groene ideeën en vragen.  Zij worden recent geholpen door een vrijwillige groencoach. 



 

Zelf aan de slag 
Voorop staat dat het gezamenlijk beheren geborgd moet zijn. Het is belangrijk dat op dit punt de 
vinger aan de pols gehouden wordt of het draagvlak nog wel op orde is. Door bijvoorbeeld eens een 
enquête te houden onder omwonenden. 
 
Meerdere tuinen in deze buurt worden door één persoon beheerd. Dit zorgt ervoor dat deze stukken 
groen als privétuinen worden gezien. Een gemiste kans voor sociale cohesie. Waar omwonenden 
gezellig samen een tuin kunnen onderhouden kijken zij nu toe. Overname van een dergelijke tuin bij 
pensionering of ziekte verloopt zeer moeizaam omdat de beherende de tuin als een persoonlijk 
project is gaan zien. 
 
Maar ook is het belangrijk groenbeheerders bewust te maken van duurzaamheid. Bijvoorbeeld door 
hier aandacht aan schenken in contact met zelfbeheerders en in nieuwsbrieven. Mensen stimuleren 
minder gebruik te maken van éénjarige perkplantjes of bijvoorbeeld wat vaker te gaan zaaien naast de 
vaste planten. 
 
Coach anderen! 
Door de buurt in te gaan en een praatje aan te knopen met mensen die bezig zijn met groen. Maar 
ook door een flyer in de bus te doen op die plekken waar een verwaarloosd geveltuintje voor de deur 
ligt. Hulp aanbieden vanuit de Groenploeg bij het opknappen van het tuintje heeft al een aantal malen 
tot adoptie van zo'n tuintje geleid. Maar ook helpt de Groenploeg met grotere snoeiklussen in 
geveltuintjes. Daarnaast mensen die bezig zijn met groen informeren over de voorzieningen in onze 
buurt, zoals de gereedschapskist. Maar ook informeren over de mogelijkheden van zelfbeheer waarbij 
er geld van de gemeente beschikbaar is. 
 
Daarnaast blijkt het ook nodig mensen te ondersteunen bij het aanvragen van een tuintje of 
plantenbak. Dit wil nog wel eens wat doorzettingsvermogen vragen. Als groencoach zet ik actief in om 
de gebiedsmakelaar te helpen en te herinneren om een en ander gerealiseerd te krijgen. Ook wil ik 
aandacht gaan vragen voor de merkwaardige situatie dat voor zelfbeheertuinen best veel geld 
beschikbaar is terwijl geveltuinbeheerders hun portemonnee moeten trekken voor nieuwe aanplant. 
Dit terwijl geveltuintjes beheren best veel doorzettingsvermogen vraagt. Hondenpoep, zwerfafval, 
gestolen planten.  
 
In het najaar hopen we hier in de buurt een planten en zadenruilbeurs te organiseren. Veel planten 
zijn immers goed deelbaar. Ook dat zal goed helpen aanplant betaalbaar te houden hoop ik. En 
natuurlijk zet ik mij in voor de aanschaf van een aantal regentonnen om zo het water geven 
makkelijker te maken. 
  
Verder lezen 
https://www.dock.nl/amsterdam/centrum/ 

https://www.dock.nl/amsterdam/centrum/

