
Tuinportretten

Cees (77) en Ria, tuin sinds 1982
Onze tuin voelt als groene longetjes voor ons, die we allebei heel hard nodig 
hebben. SNV vinden we heel aantrekkelijk omdat het net een bos is. Mensen die 
langs onze tuin wandelen zijn meteen enthousiast en willen ook een tuin. Er zijn 
zelfs mensen die loeren om onze tuin over te nemen. Onze tuin is ’s zomers een 
ware bloemenzee. Cees werkt daar hard aan met veel plezier, hij is er erg trots op. 
Van juni t/m september wonen we echt op de tuin, één keer in de week gaan  
we naar huis.

Tuinelementen / biotopen

–  Gazon
–  Bloemenborders
–  Druiven
–  Standbeelden
–  Verzameling hortensia’s  

en dahlia’s
–  Een zomerse bloemenzee

Klassieke siertuin, zomerse bloemenpracht

Functies in de tuin

–  Zitten in de zon
–  Familiebezoek 
–  Vriendenbezoek
–  Werken met planten 
–  Klussen aan het huisje
–  Zomerwoning



Tuinportretten

Alicides, Sonia en familie, tuin sinds 2015
Ons Hortinha (‘tuintje’ in het Kaapverdiaans) is alles voor ons gezin, nooit 
gedacht dat we ooit zoiets moois zouden hebben. We kregen het als een oerwoud, 
maar nu is het door hard werken ons paradijsje. In de lente en zomer kan je 
lekker buiten eten. We houden van groenten en mooie bloemen. Door ons 
tuintje heb ik ook minder last van migraine. Lekker Zen in de tuin. En we zijn 
nog lang niet klaar met ons Hortinha.

Functies in de tuin

–  Lekker buiten bezig in de natuur
–  Rust
–  Genieten
–  In de openlucht koken en bbq
–  Eigen groenten planten en kweken
–  Frisse buitenlucht
–  Lekker klussen

Tuinelementen / biotopen

–  Zelf gelegd mooi grasveldje
–  Zelf gemonteerde glazen kas
–  Zelf geplante coniferenhaag
–  Zelf gemonteerd / geplante rozen- 

pergola’s 
–  Zelf gemonteerde tuinhuis
–  Zelf geplante fruitbomen
–  Compostbak

Klassieke moestuin met een tropisch tintje



Tuinportretten Natuurvriendelijke moes- en recreatietuin

Irma en Jörn, tuin sinds 2004
De tuin, die we in 2004 aantroffen, is zeer geleidelijk veranderd. We proberen 
met de condities van de tuin mee te bewegen. ‘Just as found’. Iedere ingreep  
is in overeenstemming met wat er was en wat er zou willen zijn. Binnen dit 
kader is er ruimte voor experiment: wateropslag en natbiotoop, groente- en 
fruitteelt, habitat voor fauna en flora – en voor ons.

Functies in de tuin

–  Buiten werken
–  Experimenteren met beplanting
–  Imkeren
–  Ontspannen
–  Klussen
–  Verbinding met natuur

Tuinelementen / biotopen

–  Moestuin
–  Dierenhotel
–  Kruidentuin
–  Nat weiland
–  Fruitbomen
–  Vijver
–  Bijenstand



Tuinportretten Traditionele siertuin

Cor en Ineke, tuin sinds oktober 1982
Ik (Cor) had vroeger een tuin samen met mijn opa en wilde daarom graag een 
eigen tuin. Daar ben ik nog steeds erg blij mee, het is mijn lust en mijn leven.  
Ik ben gepensioneerd en elke dag op de tuin. Thuis blijven is niks voor mij.  
Ineke is er vaak ook, zij is precies op onkruid. Wij horen vaak dat we een mooie 
tuin hebben. Ik weet zeker dat we nooit meer zoiets moois kunnen maken,  
daar is het te veel werk voor. We genieten van alles wat we hebben.

Tuinelementen / biotopen

–  Verschillende zitplekken
–  Beelden
–  Een klein vijvertje
–  Gezellige bloemen
–  Een paar appelbomen
–  Vogelhuisjes
–  Kweekkas
–  2 compostbakken
–  Natuurlijk de regenton

Functies in de tuin

–  Genieten van de mooie planten
–  Vogels, daar worden we gelukkig van
–  Katten die om een paar brokjes 

komen
–  Soms een barbecue is ook niet 

verkeerd
–  Wat groente en fruit uit de tuin
–  Genieten van de beelden in onze tuin
–  Naar de verlichting kijken



Tuinportretten

Leo en Annet, tuin sinds 1991
De tuin is voor ons als natuurliefhebbers ongelooflijk belangrijk! Eerst een 
wijngaard, later ook groente, fruit, kruiden en bloemen. Alles uitproberen!
Het bezig zijn op ons stukje van moeder aarde is ontspanning door inspanning. 
Hier ontsnappen we aan van alles, valt alles van ons af, een plek om ons vrij en 
in ons element te voelen, creatief te zijn, één met de natuur. 
Verwonderen & genieten, van geuren, smaken, kleuren, vormen, levenskracht, 
om zo in balans te blijven!!! 

Tuinelementen / biotopen

–  Bosdeel / boomstronken 
–  Takkenrillen voor egels 
–  Besdragers voor vogels 
–  Vijver met waterplanten 
–  Mediterrane planten 
–  Fruit groente noten 
–  Kas en druiven 
–  Kruiden en bloemen 
–  Inheemse planten 

Experimenteertuin voor natuurliefhebbers

Functies in de tuin

–  Ontspanning en rust 
–	 	In	the	flow	zijn	
–  Frisse lucht, beweging 
–  Handen in de aarde 
–  Genieten van alle leven 
–  Gezondheid en geestelijk voer 
–  Overleven in de stad 



Tuinportretten Natuurrijke wilde plantentuin

Claske en Willem, tuin sinds 2005
Geboren en getogen in de polder verlang ik altijd naar buiten leven. De stad  
is nooit mijn biotoop geworden. In de tuin kan ik aarden. We creëren er  
natuurlijkheid, natuurrijkheid. 
Toch tuinier ik ook intensief, ik wil voorkomen dat 3 krachtige soorten de boel 
overnemen. En er moet natuurlijk ook wat leefruimte voor onszelf zijn. Na een 
dagje tuinieren voel ik me energiek.

Functies in de tuin

–  Verbondenheid met natuur
–  Leven in de elementen
–  Leefgebied voor beestjes, kruipend 

en vliegend
–  Kleinfruit eten direct van de struik
–  Verse theekruiden, jaarrond
–  Ruimte om te lezen
–  Lekker bezig zijn

Tuinelementen / biotopen

–  Soortenrijkdom
–  Besdragende struiken, bomen
–  Struweel, ruigtes
–  Vijver
–  Takkenrillen, stobben, dood hout
–  Organisch materiaal op de aarde
–  Bodembedekkende begroeiing
–  Stapeltjes stenen, rommeligheid



Tuinportretten Jonge meergeneratietuin

Yakup, Sultan en kinderen, tuin sinds 2014
Na zoveel jaar klussen en hard werken is het huisje nu af en de tuin aangelegd. 
Onze tuin zal groener worden en de bomen die we hebben geplant zullen 
groeien. We tuinieren voor het eerst en doen veel ervaring op. Voor ons is de tuin 
een plek om tot rust te komen. De kinderen kunnen in een groene omgeving 
spelen en genieten. Voor mijn vader die ziek is is onze tuin de enige plek waar 
hij nog naar toe kan en onder toezicht kan lopen en een beetje van het leven 
genieten.

Tuinelementen / biotopen

–  Vijgenboom
–  Kiwiplant
–  Perenboom
–  Kweeperenboom
–  Druivenstruik
–  Verscheidene siergewassen

Functies in de tuin

–  Leren tuinieren
–  Saamhorigheid
–  Positieve invloed op de mens
–  Bezig zijn met natuur
–  Kinderen leren hoe met milieu  

om te gaan



Tuinportretten Afzonderingstuin

Onno (54), tuin sinds 2013
Ik heb de tuin overgenomen van vrienden die gingen verhuizen. De tuin is er  
om me in terug te trekken. Een stilteplek om ongestoord druk bezig te zijn het 
groen te ordenen, zonder dat de natuur zich overigens daar veel van aantrekt. 
Een fijne beschutte groene buitenruimte om van het vroege voorjaar tot  
de late herfst de seizoenen van dichtbij mee te maken.

Tuinelementen / biotopen

–  Fruitstruiken en bomen
–  Minivijver
–  Takkenrillen
–  Bodembedekkers en varens
–  Middenstrook met halfschaduw 

planten
–  Composthoop

Functies in de tuin

–  Beschutting in hete zomers
–  Fruit oogsten
–  Wroeten en experimenteren
–  Buiten eten 
–  Wakker worden met de vogels
–  Lezen en werken



Tuinportretten

Tuinelementen / biotopen

–  Gras (om te spelen)
–  Grote hoge dennenbomen
–  Rijstpapierplant
–  Druivenplanten
–  Hangmat
–  Podium 
–  Ransuilen
–  Lang bloeiende Gaura Lindheimeri 

‘Whirling	butterflies’

Relax- en vriendentuin

Katja (51) en Max, tuin sinds 2013
Wij zijn vooral op de tuin om in de buitenlucht te kunnen ontspannen. Ik vind 
het heerlijk om op de tuin te zijn, samen met mijn zoon Max en vrienden.  
Onze verjaardagen vieren we ook graag op de tuin. De laatste tijd raak ik steeds 
meer geïnteresseerd in planten. Vooral bomen hebben mijn interesse.  
In onze tuin verblijven de afgelopen jaren verschillende ransuilen.

Functies in de tuin

–  Samen buiten zijn
–  Luieren en lezen in de hangmat
–  Met vrienden eten
–  Muziek maken
–  Studeren
–  Klussen  
–  Tuinieren



Tuinportretten Klassieke groente- en bloementuin met imker

Kevser en Musa, Enes en Onur, tuin sinds 2014
Sinds 2014 hebben we een tuin. Ik vind het heel prettig om hier te komen, 
vooral het tuinieren en imkeren vind ik leuk. Jaarlijks deel ik mijn groente, fruit 
en honing uit aan mijn familie en vrienden. Ik ben wekelijks bezig met mijn tuin 
om te onderhouden. Ik vind het ook heel gezellig wanneer familie en vrienden 
langs komen. Vooral tijdens de zomer is het heerlijk om even te ontspannen.

Functies in de tuin

–  Tuinieren, dus fruit en groenten 
planten

–  Voor de bijen zorgen
–  Met familie en vrienden chillen
–  Mijn kinderen maken er ook 

gebruik van
–  Lekker gezamenlijk barbecueën
–  Uitrusten na een drukke periode

Tuinelementen / biotopen

–  Verschillende fruitbomen
–  Vijver langs het huisje
–  Bloemenverzameling
–  Verschillende groentesoorten
–  Trampoline voor mijn kleine zoon
–  Imkerij (honingproductie)



Tuinportretten

Zara (23), tuin sinds 2015
Ik ben opgegroeid op SNV, sinds 2015 heb ik een eigen tuin. Ik probeer mijn tuin 
zo divers mogelijk in te richten voor mij, bezoekers en voor de natuur met 
bijvoorbeeld een vijver, vogelhuisjes, wilde bloemen, een kruidenperk, een kas 
en verschillende chillplekken. Het is een kleine groene oase geworden waar ik 
het hele jaar door graag kom, alleen en samen met familie en vrienden.

Functies in de tuin

– Chillen met familie en vrienden
– Studeren en huiswerk
– Buiten slapen onder de sterren
– Tuinieren en experimenteren
– Oogsten en eten uit de tuin
– Plekken voor beestjes&beesten
– Lekker buiten zijn

Tuinelementen / biotopen

– Vijver met moerasje
– Takkenrillen langs alle randen
– Vaste planten / bollenborder
– Bloemenweitje met bollen
– Composthoop
– Veel boom en wortelstronken
– Kuip / potplantenverzameling
– Veel rommelhoeken

Natuurrijke chilltuin



Tuinportretten

Eva, Maarten en Moos (3), tuin sinds 2006
Wij slapen en verblijven heel het seizoen op de tuin. Niks is fijner dan hier 
wakker worden en met een kopje koffie in de hand te observeren hoe de tuin 
zich ontwikkelt. Onze tuin is gebaseerd op principes uit de permacultuur.  
We zorgen zoveel mogelijk voor een gesloten kringloop en houden de bodem 
bedekt zodat het bodemvoedselweb haar werk kan doen. Groenafval bestaat  
bij ons niet; alles wat uit de tuin komt blijft op de tuin. 

Tuinelementen / biotopen

–  Moestuin 
–  Eetbare bostuin
–  Takkenrillen
–  Natte en droge plekken
–  Composthopen 
–  Kas 
–  Grasveldje 
–  Vaste en eenjarige bloemen  

en kruiden 

Kindvriendelijke permacultuurtuin

Functies in de tuin

–  Ontspannings- en speelplekken
–  Genieten van geuren, kleuren en 

vormen
–  Oogsten en eten van eigen bodem
–  Leren, beleven en verbinden 

met / van natuur
–  Samenzijn met vrienden / familie
–  Privacy, rust en (relatieve) stilte 
–  Alle beestjes helpen 



Tuinportretten Easy-gardening familietuin

llse, Patrick, Sien, Thei, Klaas en Flo, tuin sinds 2012
Ons tuinhuis is onze ‘datsja in het bos’. Door de bomen is het ‘s zomers een 
aangename koele plek. In onze tuin zie je de ware PNV (potentieel natuurlijke 
vegetatie) van SNV! De onderbegroeiing was in de loop der jaren wat eenzijdig 
geworden, dus hebben we uitgedund waardoor er nu ook weer ruimte is voor 
zonminnend flora en fauna.

Tuinelementen / biotopen

–  Heggen en hagen, houtkant
–  Plantenborder
–  Weitje met kruiden
–  Composthoop
–  Boom- en wortelstronken
–  Nestplekken
–  ‘Rommel’plekken

Functies in de tuin

–  Ontspannen met gezin, vrienden, 
hond

–  Speelplek voor vriend(innet)jes
–  Aanrommelen in de tuin
–  Hangen in de hangmat
–  Donald Duckjes lezen
–  Knutselen in de boomhut
–  Warm van de winter genieten



Tuinportretten Familietuin met rijke oogst

Gülümser (57) en familie, tuin sinds 2012 
De tuin is alles voor me. Ik ontspan daar met familie en vrienden. Vier generaties 
genieten van de tuin. Zomer of winter dat maakt niet uit. Als mensen het een 
beetje benauwd hebben van het verkeer of de drukte van de stad komen ze op 
visite bij ons. Je kunt het bijna zo zeggen: in de zomer zijn we meer op de tuin 
dan thuis.

Tuinelementen / biotopen

–  Moestuin
–  Fruitbomen
–  Pergola met druiven
–  Bloemenborder
–  Overkapping met grote eettafel
–  BBQ-terras en thee-samovar
–  Speelhuisje 
–  Trampoline

Functies in de tuin

–  Tuineren met moeder, tante, 
zussen

–  Woensdagmiddag kleinkinderen
–  Veilig spelen in de natuur
–  Koken en ontspannen
–  Familiefeesten en bijeenkomsten
–  Sociaal contact met tuinders



Tuinportretten Weelderige pluk- en familietuin

Tuinelementen / biotopen

–  Wilde moestuin
–  (Eetbare) wilde planten 
–  Stapelmuurtjes
–  Boomhutten
–  Levende schuttingen
–  Veel dood hout
–  Fruitstruiken en -bomen 
–  Knotwilgen
–  Pergola met klimplanten

Functies in de tuin

–  Eten uit de tuin
–  Experimenteren met planten 
–  Slapen onder witte wolken
–  Buitenkantoor voor ZZP’er
–  Buren en vrienden ontmoeten 
–  Tekenen en knutselen
–  Bloemschikken

Sigrun (51), tuin sinds 1997
Ik nam een klassieke tuin over: links moes, rechts sier... In ruim 20 jaar hebben 
we hem omgevormd tot een complex weefsel van diverse plekken en ruimtes 
voor planten, dieren, mensen ... Zoveel mogelijk voedsel, schuilplekken en rust 
voor iedereen. Leven in verbondenheid met de stadsnatuur door alle seizoenen 
heen op maar 217 m2.



Tuinportretten ‘No better place’

Tuinelementen / biotopen

–  Mais, aardappels, bonen en  
meer groenten 

–  Fruitstruiken en kruiden
–  Terras voor borrel en hapje
–  Schaduw onder bomen
–  Zwembadje en koelbox
–  No better place
–  Alles op de tuin heeft waarde

Functies in de tuin

–  Vertoeven in tuin en huisje
–  Diep slapen in de stilte
–  Verkoeling in warme tijden
–  Contact met andere tuinders 
–  Gastvrijheid bieden
–  Klussen en nagenieten 
–  Vrij spelen voor de kinderen

Anoniem, tuin sinds 2003
De tuin is ideaal om de zinnen te verzetten en tegenwicht te bieden aan het 
volle leven van alle dag. Handen in de aarde, vogels, de wind door de bomen, 
knippen-spitten-vegen-zaaien-oogsten, bloemen, kikkers, klusje-hier-klusje 
daar en dan nagenieten (in die volgorde, arbeid adelt), praatjes met andere 
tuinders over de volkstuin (waar anders over): het is de tuin die ons dat biedt. 
Oogsttijd is bijzonder, niets smaakt lekkerder dan dat wat afkomt van de eigen 
tuin. Het noopt ons tot dankbaarheid. 



Tuinportretten Insectenvriendelijke bloementuin

Anneke, tuin sinds 2008
Voor mij is mijn tuin een plek waar ik rust en plezier vind. Ik hou van een simpel 
leven met veel bloemen, dieren, knutselen en lekker eten. Ik probeer het hele 
jaar door zoveel mogelijk bloemen in mijn tuin te krijgen. Met de bloemen 
komen vanzelf de insecten. De bessenstruiken en noten- en fruitbomen trekken 
vogels aan. En ik bak er graag taarten van waarmee ik de mens ook mijn tuin 
op lok.

Tuinelementen / biotopen

–  Veel bollen en wilde planten
–  Gras met bloembollen
–  Bessenstruiken, druiven, fruitbomen
–  Kas voor opkweken, groenten, 

overwinteren
–  Kruidentuin
–  Compostbakken
–  Grote potten met microklimaat
–  Takken en stronken

Functies in de tuin

–  Relaxen in de stad
–  Contact met gelijkgestemden
–  Dagelijks verrast worden 
–  Oogsten en eten
–  Simpel leven met de natuur
–  Circulair tuinieren
–  Delen 


