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Een bloeiende biodiversiteit is belangrijk voor 
onze samenleving, om te functioneren en te 
overleven. Zij maakt de stedelijke omgeving 
leefbaarder voor de inwoners. Uit diverse 
onderzoeken1  blijkt dat natuur mensen 
gelukkiger, vrijer en gezonder kan maken. 
Ook is er steeds meer bewijs dat steden met 
veel aangesloten groene, biodiverse plekken 
beter bestand zijn tegen klimaatverandering 
en andere verstoringen. Groen zorgt immers 
voor verkoeling op hete dagen, maar zorgt ook 
dat bij hevige regenbuien het regenwater kan 
infiltreren in de ondergrond. 

(uit: Projectplan Natuur om de hoek - Leiden Zuidwest, 
oktober 2021)

1 https://edepot.wur.nl/412102

Nevenstaand citaat vormt de voedingsbodem voor het 
project Natuur om de hoek - Leiden Zuidwest. In dit project 
staat de vraag centraal hoe met lokale organisaties een 
vervolg kan worden gegeven aan:

• Het actief betrekken van bewoners van Leiden 
Zuidwest bij biodiversiteit in de eigen wijk door 
onderzoek en andere activiteiten;

• Het vergroten van het bewustzijn en de 
actiebereidheid van bewoners van deze wijk voor 
het belang van duurzaamheid en biodiversiteit in de 
eigen omgeving;

• Het aanbieden van handvatten en praktische 
oplossingen die bijdragen aan een rijkere 
biodiversiteit in de eigen omgeving (tuin, balkon, 
buitenruimte);

• Het bijdragen aan sociale cohesie door publieke 
activiteiten te organiseren waar bewoners van 
verschillende leeftijden elkaar ontmoeten en 
gezamenlijk aan de slag gaan.

(uit: Projectplan Natuur om de hoek - Leiden Zuidwest, 
oktober 2021)

Handreiking
In dit rapport wordt een handreiking gegeven voor 
toekomstige projectleiders van vergelijkbare projecten, 
gebaseerd op de ervaringen die in Leiden Zuidwest zijn 
opgedaan. Het biedt een overzicht van de activiteiten, 
bevindingen en adviezen (tips en leermomenten) en is 
bedoeld als motivatie voor projectleiders, coördinatoren 

of vrijwilligers die zelf aan de slag willen gaan om 
samenwerkingen te versterken, te enthousiasmeren en 
waar mogelijk te verbinden.

Bevindingen en kansen op rij

Bevindingen

• Een persoonlijke benadering is de sleutel tot succes 
om passende activiteiten te organiseren. Met name als 
het gaat om de (grote) groep die zich tot op heden niet 
of nauwelijks aangesproken voelt. Zij zijn merkbaar 
ook niet op de hoogte van activiteiten zoals de Leidse 
hooidagen, andere stedelijke initiatieven, of subsidies. 
Een looptijd van negen maanden (februari tot 
november) is qua tijdsinvestering niet voldoende om 
dit laatste te overbruggen. 

• De samenwerkingsrelaties tussen lokale organisaties 
en (natuur)experts zijn met name in het laatste 
deel van dit project ontstaan. Ook hier is de 
persoonlijke benadering het werkzame ingrediënt. 
Een projectleider/coördinator speelt hierbij een 
belangrijke rol om verbindingen die potentieel 
aanvullend op elkaar zijn te signaleren en tot stand te 
brengen. 

• Het kunnen werken onder de vlag van Naturalis 
heeft deuren makkelijk geopend. Ook ontdekken 
inwoners en partners graag wat Naturalis en andere 
(natuur)experts te bieden hebben. Belangrijk is 
deze expertise op maat te leveren (kennisniveau en 
toepasbaarheid), van elkaar af te weten (ook intern) 
en elkaar te versterken.

1. Inleiding

foto pag. 6:
Natuurmarkt  
buurthuis Vogelvlucht 
(foto: Taco van der Eb)

https://edepot.wur.nl/412102
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• In de wijk Leiden Zuidwest zijn verhoudingsgewijs 
meer activiteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar dan 
voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen (zie 
bijlage 1: Netwerkoverzicht Jeugd en Volwassenen).

• Als projectleider van Natuur om de hoek hoef je geen 
bioloog te zijn. Belangrijker is dat je bruggen weet 
te bouwen tussen inwoners, organisaties en experts 
en verder flexibel, empatisch, nieuwsgierig en 
enthousiast bent.

 
Kansen

• De wijk Leiden Zuidwest heeft potentie voor 
activiteiten in het kader van Natuur om de hoek:
- Bewoners tonen interesse in natuuractiviteiten en 

buurttuinen;
- Er is behoefte aan een betere sociale cohesie en 

lokale buurtgerichte activiteiten;

- In de nabijheid zijn mooie groengebieden 
aanwezig (Cronesteijn en Oostvlietpolder), 
wanneer deze beter worden ontsloten vergroot 
dit de kans op gebruikmaking ervan.

• Er zijn ruime mogelijkheden in verticaal groen 
(muren van de vele flats en balkons). Wat kan helpen 
hierbij: goede lokale voorbeelden, expertise (ook 
voor partners in de wijk) en een pilot verticaal groen.

• Het fysiek betrekken van landelijke en provinciale 
organisaties bij wat er in een wijk speelt is lastig, 
maar vaak valt op dit niveau wel veel expertise te 
halen of kennis over subsidies die buurtinitiatieven 
ondersteunen. Het is dus zeker interessant om hen te 
laten aanhaken. 

• Inwoners en ook organisaties geven geregeld aan een 
rol te zien voor een ander. Hoe concreter, logischer 
en praktischer de handvatten zijn, hoe sneller deze 
worden toegepast.

Cruciale vraag

En dan nu de cruciale vraag: is de wijk Leiden Zuidwest 
als gevolg van dit project groener geworden? Een 
antwoord hierop valt nog niet te geven. Wel is 
overduidelijk dat meerdere organisaties en vele 
inwoners de natuur van dichtbij in hun hart hebben 
gesloten. Er zijn nieuwe connecties gelegd waardoor 
de aandacht voor groen in Leiden Zuidwest is 
aangewakkerd en door de activiteiten in de wijk 
hebben mensen contact met elkaar gelegd en zijn er 
kleine netwerkjes ontstaan. De actiebereidheid onder 
meerdere inwoners en organisaties is aantoonbaar 
vergroot.

Ben jij de volgende om met inspirerende activiteiten 
mensen met elkaar en met de natuur in hun omgeving 
te verbinden?

foto’s pag. 9 en 10:
Natuurmarkt  
buurthuis Vogelvlucht 
(foto: Taco van der Eb)
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Om tot een activiteitenprogramma voor Natuur om 
de hoek op wijkniveau te komen, moest eerst worden 
gezocht naar de meest effectieve aanpak. Het bleek 
noodzakelijk om een goede relatie op te bouwen met 
inwoners en partners in de wijk en met hen samen te 
werken. Zo kwam een brede beeldvorming van de wijk 
en natuurbeleving tot stand - een goed vertrekpunt 
voor verdere stappen. Daarnaast is uitgezocht welke 
‘interventie’ of tussenkomst zinvol zou zijn met het 
meeste bereik. Want uiteindelijk willen we met Natuur 
om de hoek - Leiden Zuidwest een positieve impact maken 
zodat mensen met elkaar en met de natuur dichtbij 
worden verbonden. Dit hoofdstuk behandelt de brede 
achtergrond van het project en vervolgens interventies 
met natuurmarkten en de rol van buurttuinen.

2.1  Brede beeldvorming  
van de wijk

Om een brede beeldvorming van de wijk te krijgen zijn 
verschillende rapportages en onderzoeken geanalyseerd. 
Bijvoorbeeld ‘Het ontwikkelperspectief voor Leiden 
Zuid-west (2019)’2, waarin staat aangegeven welke 
fysieke veranderingen in de wijk voor de komende jaren 
zijn gepland. In dit rapport is een duurzame en gezonde 
leefomgeving een belangrijke pijler, vormgegeven in 
groene wijkstructuren en maatregelen van de gemeente 
om het water meer ruimte te geven. Ook onderzoek naar 

2 https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/
werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/leiden-
zuidwest/

versteende tuinen in relatie tot gedragsverandering  
- zowel in positieve als negatieve zin - is geraadpleegd. 

En gekeken is naar welke ‘groene subsidies’ er mogelijk 
zijn via de gemeente en hoe deze in de wijk Zuidwest 
door bewoners worden benut. Zo bleek voor de regenton 
subsidie weinig animo te bestaan, net als voor de aanvraag 
voor boomspiegels en geveltuinen.

Wat betreft demografische informatie over de wijk zijn 
cijfers beschikbaar3 over:
• Leeftijdsopbouw (veel studenten en veel ouderen);
• Sociaal economische status (lager dan gemiddeld);
• Behoefte aan zorg (hoger dan gemiddeld).

Tot slot blijkt uit recent onderzoek4 van studenten culturele 
antropologie dat bewoners van Leiden Zuidwest weinig 
samenhang en verbondenheid in de wijk ofwel ‘sociale 
cohesie’ ervaren, terwijl daar wel behoefte aan is. Bewoners 
zijn lastig te bereiken en de studenten gaven aan dat het 
beter is om bij een natuurproject het accent te leggen op 
saamhorigheid en vergroening, in plaats van op alleen 
biodiversiteit. Maak er een feestje van, was hun advies. 

2.2 Plan van aanpak
Bij uitvoering van het project is gekozen voor de Prince25-
methode, omdat deze methode grondig voorwerk vraagt en 

3 https://allecijfers.nl/gemeente/leiden/

4 BiodiverCities: Final consultancy report, 9 mei 2021

5 https://www.prince2.com/nl/what-is-prince2

goed aansluit bij het integrale complexe karakter ervan. Dat 
Natuur om de hoek een integraal project is, komt doordat het  
niet alleen draait om natuuractiviteiten, maar ook om bio-
diversiteit, klimaatadaptatie en sociale cohesie. Het gaat om  
de samenhang tussen al deze elementen, en dat maakt het  
uniek. Ook behulpzaam was het opstellen van een planning 
in tijd en geld en het expliciet doorspreken van de project-
risico’s met de opdrachtgevers en hoe hiermee om te gaan.

Eindproducten

Binnen het project is toegewerkt naar de volgende 
eindproducten: 

• In beeld brengen van de natuur en sociale netwerken  
(zie bijlage 1: Netwerkoverzicht Jeugd en Volwassenen). 

• Bewoners en organisaties zijn betrokken bij het 
project Zuidwest en helpen mee met de organisatie 
van activiteiten.

• Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd 
waardoor bewoners enthousiast zijn gemaakt voor 
de natuur in hun eigen buurt. Met name lokale 
bestaande netwerken en structuren zijn hierbij 
betrokken en doen mee.

• Beknopte evaluatie van het project en handreiking 
aan toekomstige projectleiders. 
 

Tip 

Een gemakkelijke webtool om samen te werken aan 
een mooi netwerkoverzicht is Miro.

2. Aanpak en interventies

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/leiden-zuidwest/
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/leiden-zuidwest/
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/leiden-zuidwest/
https://allecijfers.nl/gemeente/leiden/
https://www.prince2.com/nl/what-is-prince2
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Risico’s en handreikingen

• De looptijd van het project - negen maanden - was 
niet lang en het ging om een relatief grote wijk. 
Ook is bekend dat in Leiden Zuidwest relatief veel 
bewoners zijn met een laag en middeninkomen. De 
sociale cohesie in de wijk is laag.
- Tegenmaatregel 1: maak gerichte keuzes die 

aansluiten bij andere initiatieven om het succes 
en de continuïteit ervan te vergroten.

- Tegenmaatregel 2: vraag vervolgsubsidie aan bij 
fondsen en/of gemeente, bijvoorbeeld bij Fonds 
1818 of Zorg en Zekerheid.

• Onvoorziene coronamaatregelen kunnen ervoor 
zorgen dat geplande activiteiten niet doorgaan.
- Tegenmaatregel: creëer mogelijkheden om 

flexibel op omstandigheden in te spelen, 
bijvoorbeeld door minder producten op te 
leveren of door langer door te mogen gaan met 
het project.

• Organiseren van workshops voor scholen/
BSO (Buitenschoolse Opvang)/SOL (Samen 
Ondernemend Leren)6 nog vlak voor de 
zomervakantie is risicovol.
-  Tegenmaatregel 1: sluit aan op bestaande evene-

menten zoals de eindejaarsbarbecue op school 
of ‘samen aan de slag’, NDE7 activiteiten in de 
wijk.

- Tegenmaatregel 2: kijk of het mogelijk is om de 
organisatie vóór de zomervakantie te doen en 
de uitvoering daarna.

• Het animo voor natuuractiviteiten bij de kidsclub 
van SOL is laag.
- Tegenmaatregel: werk samen met partners 

zoals MOVE (onderaannemer van SOL) en 
schooltuinen, benader BSO’s, speeltuinen.

6 https://www.solnetwerk.nl/leiden/

7 https://www.leiden4globalgoals.nl/nde/

• De communicatie naar de wijk komt te laat op gang.
- Tegenmaatregel: maak gebruik van meerdere 

kanalen en vooral van organisaties die reeds 
actief zijn in de wijk.

• De betrokkenheid van partners bij het thema is 
wisselend, vanwege verschillen in interesse, tijd en/
of kennis.
- Tegenmaatregel: werk samen met partners die 

willen en kunnen, of organiseer een kennissessie 
om de kennis te vergroten. De factor tijd is aan 
managers/werkers van de organisaties zelf.

Leermoment

Volgens de Prince2-methode is communicatie een 
taak van de opdrachtgevers. Bij het project in Leiden 
Zuidwest lag dit bij de projectleider. Communicatie 
bleek een veel grotere taak dan voorzien en in de 
planning was hiervoor onvoldoende tijd ingeruimd.

2.3  Betrekken van  
inwoners en partners

Om het project succesvol te kunnen uitvoeren hebben 
gemeente Leiden en Naturalis geholpen in het verbinden 
met relevante partnerorganisaties, wetenschappers 
en ambtenaren. Aanvullend is in het Leids Nieuwsblad8 
een artikel geplaatst (31 maart 2022) om nog meer 
organisaties en vooral ook Leidenaren over de plannen te 
informeren. Dit heeft zeker tien reacties van betrokken 
burgers opgeleverd. Uiteraard is ook ‘hands-on’ te werk 
gegaan, dat wil zeggen: er zijn mensen op straat (aan)
gesproken - mensen in parkjes, werkend in hun tuin, 
wandelend met de hond of thuiskomend van werk. Dit 
leverde vaak mooie zinvolle gesprekken op, in relatie tot 
de doelstelling van het project.

Tip

Wanneer je mensen aanspreekt op straat, let er dan 
op dat ze geen haast hebben. Neem de tijd voor hun 
verhaal en leer ze beter kennen, vraag door waarom 
ze iets vinden of willen ook als het kritiek betreft.

Tip

Besteed de eerste weken van het project aan het 
spreken met zoveel mogelijk mensen, zowel inwoners 
als professionals. De ervaring leert dat deze relaties 
en contacten op allerlei manieren essentieel zijn 
voor het project. Zij vormen de basis voor vele 
samenwerkingen en activiteiten die gaandeweg tot 
stand komen.

8 https://buijzepers.nl/archief-leids-nieuwsblad-stad/

https://www.solnetwerk.nl/leiden/
https://www.leiden4globalgoals.nl/nde/
https://buijzepers.nl/archief-leids-nieuwsblad-stad/
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Zinvolle gesprekken - ervaringen van de 
projectleider

Wandelend door de wijk kwam ik een meneer 
tegen die bezig was in zijn voortuin. Ik 
complimenteerde hem over zijn beplanting en 
sprak met hem over het vele tegelwerk in andere 
tuinen van zijn straat. “Mensen hebben geen tijd”, 
gaf hij aan, en: “Ik heb hulp gekregen van mijn 
dochter bij het ontwerp.” 

Al pratend vertelde de man dat een bewoonster 
verderop flyers had verspreid in de buurt, omdat 
ze een buurttuin wilde starten. Mevrouw bleek 
thuis en gaf mij uitleg over het initiatief bij de 
Diepenbrocklaan. De ontmoeting was een 
prachtig ‘haakje’ voor dit project, wat onder 
andere heeft geresulteerd in het organiseren van 
een natuurmarkt op die plek. De initiatiefnemers 
hadden tijdens de markt een eigen kraam om 
tekeningen met plannen voor de buurttuin 
te delen met de buurt en ook hebben diverse 
buurtbewoners zich opgegeven om mee te doen. 

In samenspraak met de gemeente worden aan 
de Diepenbrocklaan aanpassingen gedaan 
aan het grasveld en worden er wilde bloemen 
ingezaaid. Dit verrijkt de natuur en maakt het 
aanzicht fleuriger. Ook is een aantal inwoners 
begonnen met het tuinieren langs de sloot, met 
toestemming van de gemeente. De entree van het 
park ziet er daardoor veel aantrekkelijker uit. Een 
tweede buurttuin waarvoor initiatieven werden 
ontplooid is niet van de grond gekomen. Er waren 
te veel omwonenden die zich niet in deze plannen 
konden vinden.

Tip

Om teleurstellingen te voorkomen, zorg ervoor 
dat de ambities van de bewoners en de hulp die 
zij hierbij van de gemeente kunnen verwachten - 
bijvoorbeeld in de vorm van financiering - op elkaar 
zijn afgestemd. En houd er rekening mee dat bottom 
up organiseren veel tijd en aandacht kost.

Hier volgen enkele uitspraken, die treffend verwoorden 
hoe deelnemers het project Natuur om de hoek - Leiden 
Zuidwest hebben ervaren.

Buurtbewoners
• “Vroeger zag ik regelmatig mussen, ik mis ze, waar 

zijn ze gebleven?”
• “Ik heb weleens planten gekocht voor op mijn balkon, 

alles ging dood. Ik ben er maar mee gestopt, want zo 
gooi ik mijn geld letterlijk weg.”

• “Het nest van de ooievaar is omgewaaid met de 
storm, zo zielig.”

• “Paardenbloemen? Die trek ik er altijd uit!”
• “Bijen op je balkon, zo hoog dat kan toch niet?”
• “Een egel eet al mijn tulpen op.”

Vrijwilliger speeltuin
• “Ik zie hoe kinderen genieten van ons moestuin-

project en van het helpen met de dieren te voeren. 
Ik zie ook dat veel kinderen en ouders angst hebben 
voor insecten, daar zou ik wel wat mee willen om dat 
te veranderen.”

Ambtenaren
• “Zijn inwoners wel geïnteresseerd in biodiversiteit?”
• ”Als we samen met woningbouwverenigingen zoeken 

naar de mogelijkheden, kunnen we mooie dingen 
voor biodiversiteit en klimaatadaptatie bereiken.”

Welzijnswerker
• “Ik heb mijn eigen tuin vorige week betegeld, kan ik 

heerlijk op mijn terras zitten.”
• “Er zijn inderdaad veel mensen die hulp kunnen 

gebruiken bij hun tuintje, maar als ik een oproep ga 
doen met de vraag wie hulp nodig heeft dan kunnen 
we de vraag niet aan. Daarom wachten we totdat 
mensen zelf komen.”

Woningbouwverenigingen
• “Onze vastgoedmedewerkers zijn geen voorstander 

van klimop tegen de muren.”
• “Leuk die geveltuintjes en boomspiegels, wij sluiten 

ons aan bij het beleid van de gemeente.”
• “Onderhoud van de tuinen kost geld en deze grond 

is niet van ons, maar van de VVE. Bij aanschaf van 
materiaal gaan de kosten van alle kopers omhoog.” 

• “Momenteel heeft de energiecrisis de grootste 
impact op huurders en hulp daarbij is zeer welkom.”

Basisscholen: gewilde partners

Basisscholen zijn gewilde partners in het enthousiasmeren 
en kennis laten opdoen over natuur en klimaat. In 
Leiden Zuidwest zijn vijf basisscholen (Er Riseleh in de 
Tuinstadwijk meegerekend vanwege het grote aantal 
kinderen uit Zuidwest) gevestigd en zij geven aan geen 
ruimte te hebben voor nieuwe initiatieven. Vanuit vier 
verschillende invalshoeken bieden zij zelf al activiteiten 
aan op dit vlak. Daarnaast hebben de coronamaatregelen 
voor veel extra werk bij de leerkrachten gezorgd. 
Het kost al behoorlijk veel energie om de dagelijkse 
onderwijspraktijk weer op de rails te krijgen.
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Tip

Door aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven 
op school is het vaak wel mogelijk om mee te doen. 
Vraag daarnaar op school en maak zichtbaar dat je 
de school wilt en kunt ontzorgen in tijd. Laat zien 
waar een activiteit past binnen het schoolcurriculum 
en begin tijdig met contacten te leggen. 

Wel blijkt de vrijwilligster van de schooltuin van één van 
de basisscholen ook Natuurwijzer9, ZZP-er en actief bij 
het IVN te zijn. In samenspraak met deze vrijwilligster 
is voor dit project lesmateriaal samengesteld over de 
bij en over de tuinboon voor de schooltuin, waarbij 
het taalniveau op grond van de ervaringen op de juiste 
manier is afgestemd. Ook worden de kinderen voorzien 
van tuinboonplantjes, zodat tijdig bloemen, bijen en 
daarna bonen geteld kunnen worden. Om de taalbarrière 
te overbruggen is gebruik gemaakt van fotomateriaal, 
bijvoorbeeld om te laten zien hoe je van boon naar bloem 
via de bij naar bonen - het voedsel op je bord - komt.

De schooltuin is niet groot en ligt erg verscholen tussen de 
rest van de bebouwing. Daardoor gaat de impact ervan niet 
veel verder dan de schoolkinderen zelf, wat jammer is. Zeker 
omdat veel kinderen in deze wijk helemaal geen schooltuin 
of eigen tuin hebben. Hoewel nog weinig onderzoek naar 
het effect en de waarden van schooltuinen10 is gedaan, ligt 
het voor de hand om te veronderstellen dat zij in grote mate 
bijdragen aan het enthousiasmeren over de natuur. Want in 
een schooltuin maken kinderen direct contact met planten, 
dieren, bodem en water. 

9 https://www.natuurwijs.nl/

10 https://academischewerkplaatsamphi.nl/integraal-
gezondheidsbeleid/klein-maar-fijn/ zoek op de pagina naar: 
effecten van schooltuinen

Tip 

Foto’s zijn een goed middel om kennis over te 
brengen. De natuur leent zich hier als model 
ook erg goed voor. Bij eigenlijk alle activiteiten is 
fotomateriaal gebruikt met korte concrete tekst. 
Dit werd enthousiast ontvangen en leverde veel 
interactie op.

Voortgezet onderwijs

In het verlengde van een bestaand project van Naturalis 
met het Leonardo College over afval en de impact daarvan 
op de natuur, is aansluiting gevonden met leerlingen van 
4 HAVO. Deze leerlingen zijn onder begeleiding van een 
docent naar een natuurmarkt geweest (zie paragraaf 
2.5). Bedoeling was om hier ideeën op te doen voor hun 
profielwerkstuk 2022/2023. Deze scholieren zijn in 
contact gebracht met experts van onder andere Naturalis 
die hen hielpen met begrippen rond biodiversiteit. Ook 
doet deze school mee met een Leids bomenproject. 
Bovendien wordt er gekeken naar subsidies die voor meer 
financiële ruimte kunnen zorgen zodat er meer tijd komt 
voor maatschappelijke samenwerkingsverbanden.

Groene organisaties

Lokale organisaties die ‘groene’ activiteiten organiseren 
voor kinderen ouder dan 12 jaar zijn er eigenlijk niet in 
Leiden Zuidwest. Af en toe zijn er Leidse activiteiten voor 
de oudere jeugd en jong volwassenen, maar voor zover 
bekend is het bereik hiervan laag. Voor kinderen jonger 
dan 12 jaar ligt dit anders. Voor hen bestaat wel een rijke 
schakering aan lokale organisaties met een gericht aanbod 
(zie bijlage 1: Netwerkoverzicht Jeugd en Volwassenen). 
Ook voor volwassenen is het aanbod in deze wijk zeer 
beperkt. Dit is bijvoorbeeld anders in de omgeving van het 
Singelpark. Op grond van deze bevindingen zijn de meeste 
activiteiten in dit project gericht op volwassenen.

Sociale cohesie

Het onderwerp ‘sociale cohesie’ is een belangrijk 
thema van dit project. Omdat dit ook geldt voor 
woningbouwverenigingen en welzijnsorganisaties is 
met deze partijen contact gezocht. Bovendien hebben 
woningbouwverenigingen grond in bezit en zijn de keuzes 
die zij maken en prioriteiten die zij stellen van invloed op 
natuur en klimaat.

Leiden Zuidwest heeft drie woningbouwverenigingen. 
Deze hebben belang bij een prettige sfeer en een 
goede leefbaarheid in wijken en buurten. Zij zijn een 
waardevolle partner om te betrekken bij een wijkgerichte 
aanpak. Merkbaar is dat woningbouwverenigingen 
het druk hebben met heel veel andere zaken, zoals 
schulden, energiecrisis en onderhoud. Een biodiverse en 
klimaatadaptieve omgeving staat niet perse hoog op de 
agenda. Uit gesprekken over bijvoorbeeld de aanleg van 
een groene wand met klimop of het aanbrengen van gevel 
of bloementuin, die wordt onderhouden door bewoners, 
bleek dat dit lastig voor ze is. 

Helaas heeft Leiden Zuidwest geen actieve buurt-
vereniging. Om toch de rol van dergelijke netwerken te 
kunnen peilen is contact gezocht met de wijkvereniging 
met actieve groenafdeling in de Professorenwijk en twee 
groengroepen (Merenwijk en Groenoord) in andere 
wijken. Hieruit komt naar voren dat actieve netwerken 
veel kunnen betekenen, eigen initiatieven ontplooien en 
meer gebruik maken van subsidies. 

Welzijnsorganisaties

In Leiden Zuidwest zijn drie welzijnsorganisaties actief 
die elk hun eigen opdrachten hebben: SOL11, BUzz12 en 

11 https://www.solnetwerk.nl/

12 https://buzzleiden.nl/

foto pag. 15:
Natuurmarkt 
Bartokstraat  
(foto: Buro JP)

https://www.natuurwijs.nl/
https://academischewerkplaatsamphi.nl/integraal-gezondheidsbeleid/klein-maar-fijn/
https://academischewerkplaatsamphi.nl/integraal-gezondheidsbeleid/klein-maar-fijn/
https://www.solnetwerk.nl/
https://buzzleiden.nl/
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Incluzio13. Met alledrie is kennis gemaakt en gekeken naar 
de mogelijkheden om aan te sluiten.

SOL

Aan de jeugdkant (SOL) werd aangegeven dat tijdens de 
coronapandemie verschillende initiatieven zijn geweest 
op het vlak van natuuractiviteiten voor jeugd. Intussen 
is dit animo weggevloeid. Ze gaven de tip met MOVE, 
hun onderaannemer, contact op te nemen. Dit leverde 
een mooi contact op. Ook wilden zij niet ontbreken bij 
de derde natuurmarkt omdat deze plaatsvond op hun 
locatie van Vogelvlucht. Die dag organiseerde MOVE 
een knutselactiviteit voor kinderen: het versieren van 
bloempotten. Deze activiteit paste het beste bij de 
aanwezige medewerkers en zo was er voor ieder wat wils.

Tip

Door MOVE is een project op een basisschool 
gestart rond natuur en duurzaamheid. Dit was 
een mooi aanknopingspunt. De begeleidende 
studenten werden voorzien van adviezen waardoor 
zij verdieping konden aanbrengen in hun project. 
Het mooiste nestkastje stond niet langer centraal, 
maar veel meer wat de kinderen hadden gedaan 
met de kennis die ze in de quiz hadden opgedaan. 
Als slotactiviteit konden zij dit door middel van een 
toneelstukje aan hun ouders presenteren.

BUzz

Buzz gaf aan dat zij zich vooral richten op de ontwikkeling 
van individuele inwoners die moeite hebben mee te doen 
in de samenleving. Ze waren bereid mee te denken en 

13 https://www.incluzioleiden.nl/

hielpen bij de verspreiding van de flyers. Bij aanvang van 
dit project liep er reeds een samenwerkingsproject in 
een specifieke straat met lage SES14 met onder andere 
de Hortus15. Het idee was het bouwen van een kas, 
waarin getuinierd kon worden. De kas zou tevens een 
ontmoetingsplek zijn, met een zitje om een kop koffie te 
drinken. Het was een ambitieus idee en de financiering en 
afspraken met de gemeente zijn helaas niet rondgekomen. 
Bij de derde natuurmarkt in het buurthuis kwamen 
medewerkers van BUzz ook zelf kijken, Het bezoek bracht 
hen op ideeën om workshops, zoals het leren stekken van 
planten, een plek te geven binnen hun eigen activiteiten.

Incluzio

Uit gesprekken met Incluzio - een welzijnsorganisatie 
gericht op volwassenen - blijkt dat inwoners van Leiden 
Zuidwest hulp nodig hebben bij het onderhoud van hun  
tuin. Bij Incluzio zijn twee vrijwilligers op dit vlak actief  
en in maart 2022 was door deze organisatie een samen-
werkingsverband met het MBO opgestart over sociaal 
tuinieren. Vanuit het project Natuur om de hoek is aange- 
boden om een workshop over dit onderwerp te organiseren 
voor de vrijwilligers en studenten. Dit bleek te hoog gegre-
pen voor de vrijwilligers en de samenwerking tussen het 
MBO en Incluzio mbt het tuinieren werd helaas beëindigd.

Wel was de buurtcoach van Incluzio geïnteresseerd om 
mee te doen aan de natuurmarkten (zie paragraaf 2.5), om 
zo voor Incluzio meer zichtbaarheid in de wijk te genereren 
en contacten te leggen. Dankzij de buurtcoach werd bekend 
dat speeltuin Westerkwartier in Leiden Zuidwest veel 
bezig is met planten en dieren. Dit heeft ertoe geleid dat in 
deze speeltuin de Nationale Bijentelling is uitgevoerd (zie 
kadertekst) en dat de derde natuurmarkt in het buurthuis

14 https://vng.nl/nieuws/cbs-publiceert-nieuwe-
sociaaleconomische-score-van-wijken

15 https://hortusleiden.nl/

Praktijkvoorbeeld: Nationale Bijentelling  
in speeltuin Westerkwartier 
(zie foto pag.16: Taco van der Eb)

In Speeltuin Westerkwartier (Leiden Zuidwest) 
heeft de voorzitter groene vingers. Overal in de 
speeltuin staan struiken, bloemen en bomen. Er 
worden regelmatig activiteiten georganiseerd 
en de kinderen mogen de kippen voeren, eieren 
rapen, tomaatjes kweken, planten water geven 
en veel meer. Buren bieden overgebleven 
planten en bomen aan. Afval wordt opgeruimd 
en leren omgaan met de natuur wordt 
spelenderwijs bijgebracht. De speeltuin is een 
prachtige omgeving om kinderen in aanraking 
te brengen met wetenschap, te laten meedoen 
met onderzoek en hun kennis te verrijken. 
Daarom werd voor deze plek gekozen om in 
het kader van dit project in 2022 de jaarlijkse 
Nationale Bijentelling16 voor kinderen en ouders 
te organiseren, in aansluiting op het landelijke 
evenement.

Hieruit kwamen de volgende tips naar voren:
1. Wissel de activiteit af met een andere bijen-

activiteit. De spanningsboog is soms kort en 
in april zijn er nog vrij weinig bijen.

2. Zorg voor een gezellige sfeer, een pauze, 
glaasje limonade.

3. Vraag een bijenexpert aanwezig te zijn die 
uitleg kan geven over de waargenomen 
bijen.

4. Zorg voor voldoende persoonlijke aandacht, 
stel de deelnemer centraal. 

16 Nationale Bijentelling https://www.naturalis.nl/wetenschap/
bijentelling

https://www.incluzioleiden.nl/
https://vng.nl/nieuws/cbs-publiceert-nieuwe-sociaaleconomische-score-van-wijken
https://vng.nl/nieuws/cbs-publiceert-nieuwe-sociaaleconomische-score-van-wijken
https://hortusleiden.nl/
https://www.naturalis.nl/wetenschap/bijentelling
https://www.naturalis.nl/wetenschap/bijentelling
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gehouden mocht worden. De tuinvrijwilligers waren 
hierbij ook aanwezig om meer aandacht op deze vorm van 
burenhulp te genereren. Erg nodig, want in Leiden Zuidwest 
zijn veel verwaarloosde, eenzijdige en versteende tuinen.

2.4  Activiteitenprogramma en 
werken aan doelstellingen

Werken in de wijk gebeurt vaak doelgroepgericht (basis-
scholen, ouderen, mensen met overgewicht) of onderwerp/
themagericht (natuur, kunst, sport). Zo hebben partners in 
de wijk ook elk een eigen opdracht. Een integrale opdracht 
zoals Natuur om de hoek vraagt echter om een integrale 
benadering. Bij zoveel mogelijk activiteiten werd erop gelet 
dat deze de leefbaarheid zouden bevorderen en mensen 
van verschillende leeftijden mee konden doen.

Conform de projectdoelen is een activiteitenprogramma 
opgesteld en werd samengewerkt met partners die 
daarvoor open stonden en ruimte hadden. 

Tip 

Op grond van succesvolle ervaringen in een andere 
wijk, met het oprichten van een groen netwerk door 
middel van Facebook, werd dit ook voor Leiden 
Zuidwest gedaan. Zo’n groen netwerk zorgt voor meer 
‘groene’ interactie en activiteit, zo blijkt in de praktijk. 
Onder de naam Groengroep Leiden Zuidwest17 biedt 
het platform de mogelijkheid om activiteiten gericht 
kenbaar te maken, kunnen geïnteresseerden aanhaken 
en kan het netwerk groeien.

17 https://www.facebook.com/groups/492996375947916 
Groengroep Leiden Zuidwest

Activiteitenprogramma

De tabel op pagina 19 maakt het activiteitenprogramma 
en de bijbehorende doelen concreet.

Tip 

In Nederland worden het hele jaar door themadagen 
georganiseerd. In maart is het bijvoorbeeld Nationale 
Boomfeestdag en Wereldwaterdag en in oktober valt 
de Kinderboekenweek. Deze bestaande initiatieven 
helpen om partners te vragen samen te werken en op 
het internet zijn veelal inspirerende voorbeelden te 
vinden om op door te werken.

2.5  Uitwerking EAST-model: 
natuurmarkt als interventie

Gewoon gaan doen en kijken wat werkt levert natuurlijk 
informatie op. Werken met het EAST model18 heeft in dit 
project geholpen om te kiezen welke interventie kansrijk 
is en hoe deze kan worden aangescherpt. Het model gaat 
in op vier factoren die een interventie succesvol maken: 
Easy, Attractive, Social & Timely.

Het Kenniscentrum voor Psychologie en Economisch 
Gedrag (KCEPG19) heeft in een aantal sessies geholpen om 
keuzes te maken voor de juiste interventie.

18 meer info over EAST: https://www.innovatiefinwerk.nl/
inzetbaarheid/2017/03/toolbox-nudging-east-framework

19 Kenniscentrum voor psycholgie en economisch gedrag 
https://www.kcpeg.nl/

1. Welke drie gedragingen van mensen gaan vergroening 
tegen?
a. functie van de tuin niet willen veranderen/geen 

alternatieven kennen
b. ik heb geen tijd 
c. hoe moet ik beginnen?

2. Welke interventies zie je als het meest kansrijk en 
waarom?

3. Interventie op basis van EAST uitwerken/bijschaven.
4. Interventie uitvoeren en evalueren.

De natuurmarkt als interventie is ontstaan uit gedrag b 
en c. De andere interventies hadden minder bereik en/of 
waren duurder. 

Zowel onderzoek naar ‘van vergroening naar verstening 
20’ als gesprekken met wijkbewoners laten zien op grond 
waarvan de mensen keuzes maken. Zij hebben geen tijd 
voor onderhoud van de tuin (of willen hier geen tijd voor 
vrijmaken) en vaak weten zij ook niet waar zij goed aan 
doen. Zij kiezen voor ‘het bekende’ en waarover zij zeker 
zijn - bijvoorbeeld tegels voor een terras of fiets en de 
bekende eenjarige plantjes kopen bij de supermarkt. Een 
aantal mensen met een balkon gaf aan hierin wel te willen 
vergroenen, maar zij hadden moeite met de kosten die dit 
met zich meebrengt. Planten zijn prijzig en gaan snel dood 
op het balkon. Dus ook voor deze mensen geldt: waar te 
beginnen? Stilstaan bij biodiversiteit en bij welke plant 
zowel mooi als nuttig is, is dan ook een tweede stap waar 
velen niet aan denken.

20 From grey to green gardens, master thesis Sarah 
Reijnders 2017 en Klimaatbestendige tuinen- stap 
doorgronden- gedragsanalyse 2016 https://www.deltares.
nl/app/uploads/2017/02/klimaatbestendige_tuinen_-_
gedragsanalyse.pdf

https://www.facebook.com/groups/492996375947916
https://www.innovatiefinwerk.nl/inzetbaarheid/2017/03/toolbox-nudging-east-framework
https://www.innovatiefinwerk.nl/inzetbaarheid/2017/03/toolbox-nudging-east-framework
https://www.kcpeg.nl/
https://www.deltares.nl/app/uploads/2017/02/klimaatbestendige_tuinen_-_gedragsanalyse.pdf
https://www.deltares.nl/app/uploads/2017/02/klimaatbestendige_tuinen_-_gedragsanalyse.pdf
https://www.deltares.nl/app/uploads/2017/02/klimaatbestendige_tuinen_-_gedragsanalyse.pdf
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Samen met lokale organisaties (A):

1. Bewoners van Leiden Zuidwest actief 
betrekken bij biodiversiteit in de eigen wijk 
door onderzoek en andere activiteiten.

2. Het bewustzijn en de actiebereidheid van 
bewoners van Leiden Zuidwest  vergroten voor 
het belang van duurzaamheid en biodiversiteit 
in de eigen omgeving.

3. Handvatten en praktische oplossingen 
aanbieden om bij te dragen aan een rijkere 
biodiversiteit in de eigen omgeving (tuin, 
balkon, buitenruimte).

4. Bijdragen aan de sociale cohesie door het 
organiseren van publieke activiteiten waarbij 
bewoners van verschillende leeftijden elkaar 
ontmoeten en gezamenlijk aan de slag gaan.

periode (2022) activiteit doelen

maart t/m juni Tuinboonproject ITK klas i.s.m. schooltuinen (PO) A, 1, 2, 3

maart t/m oktober Ambtelijk advies sociale cohesie en participatie A

maart t/m november Advies aan en betrekken van onderzoeksstudenten A

maart t/m november Adviseren en verbinden buurtinitiatief Diepenbrocklaan A, 1, 2, 4

april Adviseren en verbinden buurtinitiatief Fiorapark A, 1, 2, 3

april en juni Nationale Bijentelling en Slootjes en bodemdieren  
in speeltuin Westerkwartier

A, 1, 2, 3, 4

april t/m oktober Adviseren en verbinden Leonardo College (VO) A, 1, 2, 3

mei t/m november Netwerk Zuidwest opzetten 2, 4

mei t/m juli Adviseren MOVE (PO) A

mei t/m oktober 3 Natuurmarkten voor alle leeftijden A, 1, 2, 3, 4

juni Symposium Leiden kennisstad-tussentijdse bevindingen A, 3

juni t/m september 4 Excursies met wijkbewoners (leeftijd 8+) A, 1, 2, 3, 4

juni en oktober 2 Activiteiten speelgroep JesRijnland (peuters met anderstalige ouders) 
met aandacht voor het voelen en aanraken van natuur, kruiden, hun 
bloemen en bestuiving, voorlezen over natuur en samen met je kind 
bloembollen planten.

A, 1, 2, 3

juni en november 2 Activiteiten voor wijkbewoners 65+ i.s.m. de cultuurcoach met als 
onderwerpen: biodiversiteit vroeger en nu / natuur in het klein, met grote 
impact: mossen, bacteriën en schimmels

A, 1, 2, 3

augustus Leidse Hooidagen A

oktober Voorlezen kinderboekenweek op 3 basisscholen plus les over de egel (PO) A, 1, 2, 3

oktober Adviseren aan organisatie en workshop bestuiving bij de voedselmarkt  
op wereldvoedseldag (alle leeftijden)

A, 1, 2, 3, 4

Tabel: 
Activiteitenprogramma 
en de bijbehorende 
doelen
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Natuurmarkt

Voor het project Natuur om de hoek - Leiden Zuidwest 
zijn drie natuurmarkten georganiseerd, bedoeld om 
inwoners uit de buurt te informeren, te enthousiasmeren 
en te activeren over onderwerpen rond biodiversiteit, 
vergroening, klimaatadaptatie en sociale cohesie. In 
het realiseren van de natuurmarkten bundelen lokale 
organisaties en experts de krachten. Zij zoeken hierbij 
zoveel mogelijk aansluiting bij de behoeften en leefwereld 
van de inwoners zelf.

Doelen van de natuurmarkten zijn:
• Op een speelse en laagdrempelige manier het belang 

van biodiversiteit en klimaatadaptatie ontdekken.
• Activiteiten ontplooien die betrokkenheid van 

inwoners vergroten, kennis overbrengen en 
nieuwsgierigheid prikkelen.

• Versterken en vergroten van het sociale netwerk en 
samenwerking met lokale organisaties.

• Enthousiasmeren van uitvoerend medewerkers 
van zowel gemeente, woningbouwverenigingen als 
welzijnsorganisaties door te laten zien wat mogelijk 
is.

De natuurmarkten zijn georganiseerd op de volgende 
data en locaties: 
• Woensdag 11 mei 2022 | 14.00- 16.30 uur | 

Fortuinwijk Zuid en Fortuinwijk Noord
• Zaterdag 21 mei 2022 | 10.00- 12.30 uur | Boshuizen
• Woensdag 26 oktober 2022 | 13.30 -16.30 uur | 

Haagwijk Zuid/buurthuis Vogelvlucht

In voorbereiding van de natuurmarkt(en) is geprobeerd 
alle factoren van het EAST-model en de doelstellingen van 
het project zoveel mogelijk mee te nemen. Dit betekent in 
de praktijk:

• Lokale markt met diverse natuurworkshops 
(aantrekkelijk en dichtbij)

• Woensdagmiddag en zaterdag (tijd)
• Gratis plant of bloembollen vanuit de gemeente 

(aantrekkelijk)
• Stekken workshop waar mensen kunnen leren hoe 

planten op een goedkope manier te vermeerderen 
(sociaal, aantrekkelijk en dichtbij, tijd)

• Ruilkraam om plantjes met buren te ruilen (sociaal)
• Gratis koffie/thee aanwezig met een zitje (sociaal)
• Beeldmateriaal welke planten goed zijn voor mens 

en dier en de mogelijkheid tot vragen stellen aan o.a. 
medewerkers van de gemeente en de woningbouw 
(sociaal, aantrekkelijk en dichtbij, tijd)

• Leuke laagdrempelige activiteiten onder begeleiding 
van enthousiaste mensen, zoals diertjes uit de sloot 
bekijken met een vergrootglas, of een klimaattafel 
die het effect van stenen versus beplanting in de 
stedelijke omgeving tastbaar maakt (aantrekkelijk)

Tip

Tijdens alle activiteiten is veel aandacht besteed aan 
de voorbereiding, aan een positieve sfeer en aan een 
positief leerklimaat21. Want uit onderzoek blijkt: hoe 
meer iemand zich op zijn gemak voelt, hoe langer hij 
blijft en hoe ontvankelijker hij is om nieuwe dingen 
te leren.  

Tip

Een zitje en een kopje koffie op een natuurmarkt 
zorgen voor extra sfeer en gezelligheid. Ook de plek 
van de koffie helpt in de routing van hoe mensen 
langs kraampjes lopen.

21 https://hetonderwijsdomein.nl/lesgeven-vanuit-je-hart/

2.6 Buurttuinen
Aan het begin van deze handreiking werd het al 
aangegeven: Uit diverse onderzoeken blijkt dat natuur 
mensen gelukkiger, vrijer en gezonder kan maken. Een 
buurttuin is een mooie manier om mensen in de stad 
actief in contact te brengen met natuur, maar is het ook de 
oplossing?

Zelf een buurttuin opzetten was niet een directe opdracht. 
Onderzoeken waar al een sociaal netwerk actief is wel. 
Daarom zijn observaties gedaan naar manieren waarop 
buurttuinen worden opgezet en hoe dit wordt ervaren, 
en de wijze waarop dit mensen met elkaar verbindt. 
Gaandeweg werd duidelijk dat mensen en organisaties 
een buurttuin grotendeels zien als meerwaarde voor de 
buurt. Toch ervaren inwoners, woningbouwverenigingen, 
welzijnsorganisaties en ook de gemeente zelf de nodige 
drempels om zover te komen.

Hierin spelen bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Wie is eigenaar van de grond en wat is de bestemming 

ervan? 
• Zijn omwonenden akkoord?
• Is de grond vervuild of niet?
• Is er voldoende kennis over tuinieren?
• Zijn er voldoende financiën of is er kennis over 

subsidies aanvragen?
• Hebben mensen voldoende tijd en energie om een 

buurttuin op te zetten en te onderhouden?
• Is ondersteuning nodig en zo ja, is deze beschikbaar?
• Wie maakt verwachtingen en rollen (kartrekkers en 

aanspreekpunten) helder? 

Gedurende het project zijn ervaringen uitgewisseld met 
groengroepen uit andere wijken (de Professorenwijk, 
Merenwijk en Groenoord) en is gesproken met betrokken 
ambtenaren. Hieruit komt het beeld naar voren dat 
buurtinitiatieven en buurttuinen in wijken met een hogere 
sociaal economische status een grotere kans op slagen 

https://hetonderwijsdomein.nl/lesgeven-vanuit-je-hart/
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hebben. Zelfstandig draaiende buurttuinen in Leiden 
Zuidwest zijn veelal georganiseerd door inwoners 
met een koopwoning en een hoger dan gemiddeld 
opleidingsniveau. Dat is ook een kenmerk van de andere 
actieve groengroepen in Leiden waarmee is gesproken. 
Zie bijlage 1 Netwerkoverzicht Jeugd en Volwassenen 
voor een overzicht van de buurttuinen in Leiden 
Zuidwest. 

2.7 Ervaringen in beeld
Er zijn meer manieren om de liefde voor de natuur 
te stimuleren en te beleven. Bijvoorbeeld door 
beeldmateriaal uitwisselen via een lokaal netwerk op 
internet of door partners te betrekken en ervaringen te 
delen. In dit project is tijdens activiteiten veel gebruik 
gemaakt van beeldmateriaal en van tastbaar materiaal. 

Dit om zowel de beleving als interactie te stimuleren. Voor 
communicatiedoeleinden hebben we binnen het project 
foto’s laten maken om ervaringen van veel verschillende 
burgers met natuuractiviteiten in beeld te brengen. 
Deze spreken voor zich en laten naast de beschreven 
bevindingen en kansen zien wat de natuur voor en met 
mensen doet. 

foto pag 21:
Tijdens de Natuurmarkt 
Diepenbrocklaan geeft Marian 
Kathmann van Gemeente Leiden, 
afdeling Natuureducatie, met 
de Klimaattafel uitleg over 
de effecten van verstening en 
vergroening in de stad  
(foto: Buro JP)

foto pag. 23:
Natuurmarkt Bartokstraat  
(foto: Buro JP)

foto pag. 24:
Pluk de dag 65+ 
bij woonzorglocatie 
De Parelvissers
(foto: Buro JP)
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Resultaten
Hier volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste 
resultaten van Natuur om de hoek - Leiden Zuidwest.

• Op herhaling 
Bij alle activiteiten werd na afloop gevraagd om 
nog een keer te komen of nog een excursie te 
organiseren. Het mooiste compliment dat je kunt 
krijgen. Daarmee is de vraag beantwoord of mensen 
geïnteresseerd zijn in natuuractiviteiten en hier 
enthousiast over zijn. Dit antwoord luidt volmondig: 
ja! In de meeste gevallen was het mogelijk om op het 
verzoek tot herhaling in te gaan. Zo is bijvoorbeeld 
samen met Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland 
(JES) voor een tweede maal een programma 
samengesteld voor de speelgroep (peuters met 
anderstaligen ouders). Hierin zijn de leerervaringen 
vanuit het eerste programma meegenomen. Na 
afloop gaf de pedagogisch medewerker aan dat zij de 
verschillende elementen uit het programma nu zelf 
zal toepassen.  

• Ouderen participatie 
Opvallend veel ouderen hebben meegedaan aan 
de activiteiten, zoals de workshop stekken, de 
ruilkraam, de gratis plantjes en de excursies. Zij 
genoten hier zichtbaar van. Bovendien stelden de 
ouderen veel vragen en namen zij zichtbaar de tijd. 
Ook gaven zij aan dat ze de opgedane kennis gingen 
toepassen, zoals meer bladeren in de tuin te laten 
liggen en paardenbloemen te laten staan.

• Ideeën voor welzijnsmedewerkers 
Tijdens de derde natuurmarkt waren meerdere 
welzijnswerkers uitgenodigd om langs te komen en 
mee te doen. Na afloop gaven zij aan dat ze op de 
natuurmarkt diverse ideeën voor samenwerking met 
natuurprofessionals hebben gekregen en daar graag 
vervolg aan zullen geven. 

• Praktische kennis 
Er is veel praktische kennis verspreid over de natuur, 
zoals informatie over het belang van inheemse 
planten, hoe je kunt stekken, dat een paardenbloem 
voor veel insecten een belangrijke voedingsbron 
is, dat egels geen melk mogen hebben en gek zijn 
op slakken, hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
mussen weer terugkomen in de wijk, het belang 
van bijenhotels - ook op het balkon, het nut van een 
rommelige tuin in de winter en een gezonde bodem. 
Er kwamen veel positieve reacties op deze concrete 
en praktische handvatten. Vooral als uitleg werd 
gegeven over het ‘waarom’. 

• Bruggen bouwen 
Het project Natuur om de hoek - Leiden Zuidwest heeft 
veel bruggen gebouwd. Een belangrijke is die tussen 
bevlogen experts die graag grote stappen maken 
en de inwoners die geholpen zijn met een kleinere 
concrete stap. Ook een belangrijke brug is gebouwd 
tussen natuurexperts en welzijnswerkers, eveneens 
tussen ambtenaren en burgers. Ambtenaren die 
een natuurmarkt bezochten gaven aan dat in deze 
wijk participatietrajecten zeer moeizaam verlopen, 

maar dat zij bij de natuurmarkt veel mensen en 
doelgroepen hebben gesproken die zij eerder nooit 
zagen. Ook zijn meerdere inwoners, na te hebben 
deelgenomen aan een activiteit, op eigen gelegenheid 
naar Naturalis geweest. Onder andere een groep 
ouderen die weinig mobiel zijn, maar gezamenlijk een 
regiotaxi hebben geregeld.  

• Facebook Groengroep Leiden Zuidwest 
Het Facebook-platform blijkt in de praktijk goed 
bruikbaar om mensen bij de activiteiten te betrekken. 
Zo was voor de derde natuurmarkt een vrijwilliger 
nodig om de kleurplaten van kinderen in ontvangst 
te nemen. Via de facebookgroep is het gelukt die 
vrijwilliger te vinden. De vrouw gaf aan dat ze het heel 
leuk vond om te doen en dat het voor haar ook een 
manier was om meer mensen te leren kennen in de wijk.

Wat beter kan
Uiteraard waren er ook resultaten die erop duiden dat het 
beter kan.

• Het is niet gelukt om contact te leggen met de vele 
studenten in de wijk. Vermoedelijk is hiervoor een 
andere aanpak nodig. Ook werden jongeren van 12 
tot 18 jaar weinig gezien.

• Het portfolio aan social media tools kan worden 
uitgebreid naar Instagram en Snapchat.

• De tegelactie tijdens de natuurmarkt sloeg niet 
aan en is daarom komen te vervallen bij de laatste 
natuurmarkt.

3.  Resultaten en borging 
van het project



Samen naar een groenere wijk Natuur om de hoek 26

• De flyer van de natuurmarkt werd door veel 
mensen ervaren als een reclamefolder en is daarom 
aangepast naar een print op A4-formaat.

• Het is niet gelukt om contact te leggen met de BSO’s 
in de wijk.

• De kleurplaatactie leverde weinig respons op (25 
van de 1.000 kleurplaten werden ingeleverd); een 
teleurstellend resultaat, gezien de hoofdprijs om 
een hele dag buitenles te krijgen met je klas. Ook de 
andere winacties (bijenhotel en grote bloembak op 
het balkon) leverden niet veel op behalve heel blije 
winnaars (en dat is ook wat waard).

• Een concrete actie om de vele verwaarloosde en 
versteende tuinen tot paradijsjes om te toveren 
is niet van de grond gekomen. Gelukkig gaat de 
buurtcoach proberen meer tuinvrijwilligers te 
betrekken om dit probleem aan te pakken.

• Tijdens het Symposium 2022 Leiden Kennisstad22, 
georganiseerd op 15 juni 2022 door gemeente 
Leiden, Universiteit Leiden, Hogeschool 
Leiden, LUMC en Naturalis, was de hoop dat 
welzijnsorganisaties en woningbouwverenigingen 
wilden investeren in de voortzetting hiervan. 
Ondanks de vele positieve reacties op de organisatie 
van activiteiten in de wijk, blijkt het lastig om op 
korte termijn financiële middelen te vinden, bij 
andere partijen, om bij te dragen.

Borging
De borging van het project:

• Sluit zoveel mogelijk aan bij behoeften van de 
doelgroepen: ‘Learning by doing’: pas je aan en ga 
flexibel om met wat zich voordoet. 
 

22 https://www.leidenkennisstad.nl/avondsymposium2022/

Leermoment

Gedurende het project werd steeds duidelijker  
dat het enorm wisselt hoeveel mensen weten over 
natuur, over wat belangrijk is voor planten en dieren, 
hoe het zit met klimaatveranderingen dichtbij huis en 
vooral dat het niet eenvoudig is om te ontdekken wat 
hierin je eigen rol is. Hierbij draait het om de vraag: 
wat kan ik als persoon bijdragen? 

Geregeld gaven mensen aan dat ze al zoveel moeten. 
In hun ogen zijn de grootste boosdoeners de overheid 
en winstmakende bedrijven als vervuilers; zij zijn 
aan zet23. Binnen de kaders van dit project kon hier 
geen concreet antwoord op worden gegeven, wel is 
ervoor gekozen om de vormen van natuurbeleving 
zo dicht mogelijk te laten aansluiten op wat de 
mensen bezighoudt. Voor sommige mensen is dat 
de energierekening, die maakt dat ze hun gedrag 
aanpassen. Voor anderen is het een leuke workshop, 
een ervaring (zien, proeven, voelen) of vragen kunnen 
stellen over het hoe en waarom. Hiermee groeit het 
besef dat iedereen met een eenvoudige handeling 
actief kan helpen en dit doet mensen goed.

• Sluit aan bij bestaande activiteiten en organisaties. 
Evalueer en geef advies voor een vervolgtraject en/of 
denk mee over een nieuwe subsidieaanvraag. 

• Laat zien wat je doet! Zodat ook anderen daar profijt 
van kunnen hebben. Bijvoorbeeld: deze handreiking 
en diverse communicatie-uitingen zijn onderdeel van 
de borging van dit project. 

23 Bij het tv programma 1vandaag op 31-10-22 sprak 
psycholoog Steven Pont over het probleem dat de meeste 
mensen geen rol zien voor zichzelf als het gaat om 
klimaatverandering en dat hiervoor een oplossing nodig is. 
Het gaat hier om het collectieve belang versus het individuele 
belang.

• Bouwen van een stevig netwerk of hier een aanzet 
voor doen. Zoals eerder vermeld is via Facebook 
een groen netwerk Leiden Zuidwest opgericht met 
als doel om tips, activiteiten en mogelijk nieuwe 
initiatieven met elkaar te ontplooien. Met 58 volgers 
(oktober 2022) is een begin gemaakt dat tot iets 
moois kan uitgroeien. Onder de volgers zijn een 
aantal IVN-ers, wat de kans op continuïteit vergroot. 
Naturalis blijft actief in deze wijk met het project 
LiveScience en Het Groene Leerpad en is daarom 
voorlopig beheerder van deze Facebookgroep. 

Aansluitend op deze rapportage is advies uitgebracht aan 
gemeente Leiden voor een vervolgtraject:

• Investeer in een neutrale wijkcoördinator/ 
groenambassadeur die groene verbindingen blijft 
leggen, adviseert en ondersteunt.  

• Investeer in meer tuinvrijwilligers (via 
welzijnsorganisaties), gezien de hoeveelheid 
verwaarloosde tuinen in Zuidwest. Naast het huidige 
afval prikken voor een zakcentje zouden jongeren via 
een nieuw project tuinen kunnen opknappen. 

• Inwoners ervaren afval en lage sociale cohesie als 
een zeer groot probleem, zet hier nog actiever op 
in. Bijvoorbeeld door scholen te betrekken bij het 
opruimen van afval langs looproutes richting winkels 
en door als gemeente samen met welzijn te helpen bij 
het opzetten van een wijkvereniging.

• Verbeter de infrastructuur met het omliggend 
groen rondom Leiden Zuidwest en maak het 
Hooghkamerpark aantrekkelijker.

• Als er nog subsidiemogelijkheden komen voor 
organisaties denk dan aan extra middelen om 
ouderen meer te betrekken bij groen en activiteiten 
die de integrale benadering zoals in dit project 
bevorderen. 

https://www.leidenkennisstad.nl/avondsymposium2022/
https://www.npostart.nl/eenvandaag/31-10-2022/AT_300003027
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Bijlage:  Netwerkoverzicht  
Jeugd en Volwassenen
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Scholen

Schooltuinen
schooltuinenleiden.nl

Naar buiten!
naarbuiten.nl

Leidse  
hooidagen

Onderwijs
programma’s 

<12

Advies

Leidse  
inspiratiegids

Natuur om
de hoek

Onderwijs
programma’s

Zilverdistel
(Leiden Zw)

Buitenlesdag

<12

Leiden Zuidwest

NDE van 
gemeente

leiden4globalgoals.nl/

NDE

Naturalis
naturalis.nl

NatuurWijs

<12

Jongwijktalent

afval rapen >12

Talentplaza

<12

SOL
solnetwerk.nl/

leiden

Hortus 
Botanicus 

Leiden
hortusleiden.nl

Cultuurcoach

Om de Hoek  
activiteiten

verwonderomdehoek.nl

<12

Div. activiteiten 
en verzorging 

groen en dieren

<12

Speeltuin  
Westerkwartier

speeltuinwester
kwartier.nl

Park 
Cronesteyn

Oostvlietpolder

IVN Leidse regio

ivn.nl/afdeling/leidse- 
regio/activiteiten

De tuin van de smid 

detuinvandesmid.nl

Elza Hoeve 

elzahoeve.com

De Marnix Groep
marnixleiden.nl

Technolab
technolableiden.nl/

groen-doen

Groenactiviteiten 
Jeugd

MOVE groep 7/8

stichtingmove.nl/

steden/leiden/klimaat- 
activiteiten

Scouting 

<12

Lesmethoden

Wetenschapsclub

<12

foto pag 28::
Verwondering om een slak,  
gevonden in speeltuin  
Westerkwartier  
Leiden Zuidwest -  
de natuur verbindt  
(foto: Buro JP)
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Tuingroep  
Roomburg

tuinvereniging
roomburg.nl

Leiden Zuidwest

Park 
Cronesteyn

Incluzio 
incluzioleiden.nl

Tuinvereniging 
Oostvliet

oostvliet.eu

De tuin van de smid 

detuinvandesmid.nl

IVN Leidse regio

ivn.nl/afdeling/leidse- 
regio/activiteiten

Tuinvereniging  
Cronesteyn

 tvcronesteyn.nl

1 in wording

3 onduidelijk 
is of ze nog 
doorgaan

2 zelfstandig 
groepje wat 

draait

Stichting Groen 
Cronesteyn

www.groencronesteyn.nl

Groenactiviteiten 
Volwassenen

Oostvlietpolder
naarbuiten.nl

Elza Hoeve

elzahoeve.com

1 met  
ondersteuning

3 erg klein  
en/of met enige  

problemen/ 
botsingen

6 die actief zijn

10 (mogelijke) 
buurttuinen

hulpvragen 
verwaarloosde 

tuinen

foto pag. 31:
Excursie wilde flora  
met plantenexpert  
Leni Duistermaat  
(foto: Naturalis)






