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Sinds 1979 bestaat de Bikkershof, een 
binnentuin in het oud e gedeelte van 
Utrecht, omgeven door huizen, slechts 
overdag toegankelijk via twee poorten. 
De tuin is ongeveer 200 meter lang en 
15 meter breed. 
Het terrein is deel s ingericht als heem
tuin, deels als speeltuin en deels als 
nutstuin . 
De filosofie achter de tuin is simpel: 
zorg ervoor clat de bewoners trots zijn 
op de tuin achter hun huis. Dat ze hun 
gemeenschappelijke tuin niet als een 
last en een klus ervaren, maar als iets 
spannends. 
Hoe dit vorm is gege ven, wil ik in on
derstaand artikel nader toelichten. Het 
is niet het verhaal vanuit een objectief 
standpunt. Daarvoor moet u de hier
onder vermelde brochure bestellen. Het 
is het zeer persoonlijk getinte verhaal 
van de schrijver. 

Voor mij spelen bij een tuin drie aspec
ten een roJ: de men sen . de flora en fau
na en de verdere inrichting. Bewust in 
deze volgorde. 
Veel ontwerpers van tuinen in de open
bare ruimte hanteren een andere volg
orde. Daar is het ontwerp heilig . Daar 
komt de inrichting voorop, zijn de die
ren en planten slechts aankleding voor 
het idee en dienen de mensen zich te 
voegen naar de spelregels die het ont
werp met zich mee brengt. 

Wat je ook in veel tuinen ziet is spe
cialisatie. In de ene tuin kun je spelen, 
in de andere verpozen of kruiden pluk
ken. Sommige tuinen hebben vooral in
heemse planten, andere juist cultivars 
of maar fen bepaalde soort. Soms 
werken aIleen professionals in tuinen 
of uitsluitend vrijwilligers, willen men
sen aileen maar een mooie tuin of er 
nadrukkelijk ook uit oogsten . 

In tuinen gaat vee I geld om. Toch zijn 
in bovengenoemde drie aspec ten de be
langrijkste gratis of goedkoop te ver
krijgen, te weten: van de men sen hun 
werkkracht en hun gezelschap: flora en 

fauna komen spontaan of kun je ruilen 
en wat betreft de inrichting is er een 
geweldig arsenaal aan tweedehands 
materialen en gereedschappen. 

Bovengenoemde drie belangrijke fac
toren : bewonersparticipatie, variatie in 
de inrichting en 'het geld ' wil ik voor 
de Bikkershof in dit artikel wat nader 
uitwerken, 

Participatie van de bewoners. 
Rond de hof staan zo'n tweehonderd 
huizen . Hoe slaag je er nu in om zo'n 
grote groep mensen bij een tuin te be
trekken? Met name door ze serieus te 
nemen . Voor ons betekende dat , dat we 
vanaf het prille begin alle ontwikkelin
gen aan alle bewoners kenbaar hebben 
gemaakt. Schriftelijk en via inforrnatie
avonden, Vervolgens is uit deze bewo
nersgroep een werkgroepje ontstaan 
dat de grote lijnen heeft uitgezet. Deze 
zijn weer doorgesproken op een avond 
en het groepje is weer aan het werk ge
zet met de oprnerkingen . 
Belangrijk hierbij is om aan bewoners 
bij voortduring duidelijk te maken wat 
de prakti sche consequenties zijn van 
een wens . Wanneer iemand een water
kraan wil, vroeg de werkgroep wie dan 

het water zou moeten betalen, wie de 
kraan lOU rnoeten repareren, wie de 
kraan 's winters af zou sluiten bij vorst 
e.d. Bij dit soort ontwikkelingen duikt 
al snel een knelpunt op , namelijk tijd. 
Bovengenoernd proces kost vrij veel 
tijd . En organisaties als bijvoorbeeld 
een gemeente zijn niet zozeer proces
gericht als wei produktgericht: ze wil
len in korte tijd een resultaat neerzet
ten . 
Het viel voor ons niet mee om aan de 
gemeente Utrecht duidelijk te maken 
dat de lange peri ode van voorbereiding 
zich terug zou verdienen in net uitvoe
rende beheel' van het terrein . 
Na verloop van tijd is de werkgroep 
overgegaan in een bewonersvereni
ging . Die vergadert een maal per jaar 
om de grote lijnen met de bewoners 
door te spreken. 
Het beheer van de tuin is op een geva
rieerde manier aan bewoners uitbe
steed. Sommige klussen doen bewo
ners alleen in eigen tijd; zo schi ldert ie
mand twee maal per jaar alle banken 
en maait een ander het gras. Andere 
klussen doen bewoners samen , zo doen 
twee vrouwen de kruidentuin en regelt 
een groepje het legen van de vuilnis
zakken en het aanvegen van de zand
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bak. De volkstuinen en de fietsenstal
lingen kunnen door bewoners gehuurd 
worden . Er zijn ook werkzaamheden 
geadopteerd, zoals het verzorgen van 
de dieren, onze plantenkas en delen van 
de beplanting. En tot slot hebben we 
onze werkzondagen in voor- en najaar, 
waar sociaaJ contact en samenwerken 
centraaJ staan, 

De wensen van bewoners blijven uit
gangspunt, waarbij de taak van hetbe
stuur is om zeer pragmatisch te kijken 
naar haalbaarheid en toegevoegde 
waarde. Voor de bewoners staat de tuin 
voorop, omdat de win hun wensen en 
verlangens weerspiegelt. Hun bijdrage 
aan het beheer van de openbare ruimte 
levert direct iets tastbaars op. 

Variatie in inrichting 
Waarom een win met zoveel verschil
lende aspecten? Omdat behoeftes van 
mensen verschillend zijn. Sommige 
mensen wilden een eigen stukje en dat 
hebben we gerealiseerd in de twaalf 
ecologische volkstuintjes. Anderen wil
den alleen of samen een klus. Weer an
deren hebben taken geadopteerd: sleu
telbeheer, verzorgen van de dieren of 
het inrichten van de voorlichtingskast
jes. En tot slot zijn er de mensen die 
graag dingen samen doen en ook daarin 
is voorzien via gemeenschappelijk ge
organiseerde werkdagen en fees ten. 
Daarnaast is varieteit in inricbting 
noodzakelijk om niet te vervallen in 
verspilling. Het verscbralen van de 
heemtuin levert compost op voor de 
moestuinen en hooi voor onze geit en 
konijnen. Onze dieren worden gevoerd 
met etensresten van bewoners, hebben 
een aaibaarheidsfactor voor de kinderen 
en leveren mest voor de tuinen . 
Het bedekt houden van de moestuinen 
en bet inbrengen van organische resten 
levert een enonn aanbod aan bodemle
Yen. Daarop fourageren vogels, die me
teen meeprofiteren van de besdragende 
bomen en struiken. Het aantal vogels is 
daardoor zo toegenomen, dat op een 
ochtend een sperwer een vogeltje sloeg 
op de Bikkershofl Midden in de stad... 
Het water van de omliggende daken 
voeren we via een rietbed af naar een 
leemvijver. Naast het scheiden van re
gen- en rioolwater, kunnen bewoners en 
bezoekers hier een natuurlijk reini
gingsproces van water aanschouwen. 

Verder kan men hier bijzondere in
beemse waterplanten bewonderen en 
vangen we met kinderen af en toe wat 
amfibieen: de manier om kinderen res
pect bij te brengen voor de natuur. 
Uiteraard zetten we ze na afIoop weer 
terug. En dan praten we nog niet over 
de estbetische aantrekkingskracbt van 
een waterpartij. 
Langzaam maar zeker groeien zo sta
biele systemen, Na pionieren volgt een 
fase van vervolmaken en stabiliseren. 
Ons streven is om zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend te zijn of te worden . 
We hebben bijvoorbeeld een motor
grasmaaier. Op dit moment proberen 
we een maaibeheer met een geit. Daar
door wordt de maaier misschien over
bodig, ontstaat een gevarieerde gras
mat, kunnen we etensresten, booi en 
snoeitakken kwijt en levert bet beest 
ook nog uitstekende mest. 
Verder levert zo'n dier altijd stof om 
over te praten en is er daarmee een uit
stekende bron van sociaal contact. 
Op een bepaald moment zie je de ver
anderbaarbeid van de tuin verminde
ren, er ontstaat een balans . 

Het geld 
Voor een tuin als de Bikkershof is geld 
niet het belangrijkste. Her is handig als 
middel tot. Daarv66r komt de betrok
kenheid van bewoners. Zij doen bet 
werk. Hun werkkracbt is gratis, levert 
de belangrijkste besparing. Daarnaast 
is het vaak onbetaalbaar goed gezel
schap . De prijs daarvoor is het moeten 
investeren in hun verscbeidenbeid. 
Met name bet sociale proces is van we
zenlijk belang. Wie is de baas? Hoe 
vindt besluirvorming plaats? Wie con
troleert of beloftes ook worden nage
komen ? Waar kun je terecht met vra
gen en klachten? Hoe worden plannen 
ontwikkeld? 
Daarnaast vormen ze een onuitputte
lijke bron van tips. Steeds kregen en 
krijgen we uit de meest onverwachte 
hoek allerlei spullen aangeboden. Va
rierend van dieren tot plan ten, van gra
te bornen tot partijen stenen en tegels , 
van complete scbuur tot tuingereed
schap van overleden grootouders. 
Dat brengt me meteen op her tweede 
aspect: de flora en fauna. Ook hier zijn 
talloze manieren om via zelf kweken 
en ruilen aan de meest uiteenlopende 
dieren , planten, struiken en bomen te 

komen. Het kost echter - net als bij de 
mensen - wat tijd om in bet circuit 
thuis te raken. Ik heb clat zelf als een 
spannende ontdekkingstocht ervaren. 
En ook bier weer talloze tips: de verba
zing bij de heemplantkwekerij "De He
liant" van Heilien Tonckens in Appel
scba - bet is mogelijk om je eigen tuin 
te gebruiken als kwekerij! Al die 
heemtuinen die, vaak gratis , zaden ter 
beschikking stelden. En opnieuw: al 
die aardige mensen. 
Tot slot de materialen en gereedschap
pen. lk noemde boven al bet netwerk 
van bewoners. Zij zorgen voor een ar
senaal aan contacten, Ik heb gemerkt 
dat de personen en plaatsen waar spul
len bescbikbaar zijn onuitputtelijk zijn. 
Het vergt wei een bereidheid om ook 
inderdaad een toepassing te creeren 
voor spullen die aangeboden worden. 
En bet schepp en van duidelijkbeid over 
watje per se niet wilt! 

Tot slot: de Bikkershof is meer een 
manier van leven dan een win . 0 
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Wilt u meer weten over de Bikkershof, 
de geschiedenis van dit bijzondere 
tuinproject, het plan er achier en hoe 
het nu precies gegaan is met de con
tacten met de gemeente? 
Dit alles staat helder beschreven in de 
fraai vormgegeven brochure: 
"De Bikkershof" - Geschiedenis en 
beheer. 
Deze brochure kunt u bestellen door 
f 7,50 over te maken op giro 461456 
t.n.v. Bewonersvereniging De Bikkers
hof Utrecht. Belgische abonnees kun
nen de brochure via het Oase-secreta
riaat bestellen (0031-8897-71974). 

Peter Peels is o.a. onderwijzer, im
ker, timmerman, wildeplantenlief
hebber, buurtgroeninspirator en 
vanuit al deze hoedanigheden de IIW

tor achier de Bikkershof in Utrecht. 
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