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Tekst: Elma Duijndam, Machteld Klees
Foto s̓: Elma Duijndam, tenzij anders vermeld.

“De Kersentuin is niet alleen een 

gemeenschappelijke tuin, het is 

een manier van wonen. Er zijn veel 

gemeenschappelijke activiteiten. 

Om die te organiseren zijn er een 

aantal werkgroepen. Zo hebben we 

gezamenlijk intranet, en worden er 

culturele en literaire avonden geor-

ganiseerd, ’s zomers natuurlijk in de 

tuin. Voor activiteiten hebben we 

onze gemeenschapsruimte, overi-

gens mogen ook andere wijkbewo-

ners hiervan gebruik maken. 

In de parkeergarage (met daktuin) 

staan een paar auto’s van green-

wheels, een autodeelproject. We 

hebben ook een ‘deelbakfi ets’, reu-

zehandig voor vervoer van bood-

schappen en jonge kinderen. We 

proberen heel bewust met de mi-

lieuaspecten om te gaan. Dankzij 

de parkeergarage hebben we geen 

parkeerruimte maar groen voor de 

deur en de deelauto’s verminde-

ren de behoefte aan een eigen auto. 

Vanzelfsprekend hebben we een 

tuinwerkgroep, maar ook een voor-

lichtingswerkgroep die regelmatig 

rondleidingen voor belangstellen-

den organiseert. Last but not least: 

het bestuur. Gelukkig hebben we 

ook allemaal onze eigen voordeur. 

De balans tussen prive en gemeen-

schappelijk ligt voor iedereen an-

ders”. 

Een kersentuin en wat nog meer?
“We hebben verschillende soorten 

gemeenschappelijke tuinen. Het 

algemene groen, dat normaal ge-

sproken door de gemeente wordt 

beheerd, onderhouden we zelf. 

Daarnaast hebben we als bewoners, 

al voor we hier kwamen wonen, af-

stand gedaan van een groot deel van 

onze individuele tuinen, deze wor-

den gemeenschappelijk beheerd. Elk 

deel heeft z’n eigen karakter: fruit-

bomen, waaronder onze naamgever 

de kersenbomen, een kruidentuin, 

struiken die vogels en insecten aan-

trekken, een amfi theater waar wel 

130 mensen kunnen zitten, een wil-

gentunnel, zitplekken, hoogtever-

De Kersentuin: 

een snoepje in de Vinex

In 2003 werden de huizen in de duur-
zame wijk ʻDe Kersentuinʼ opgeleverd. 
Na jaren van voorbereiden betrokken 
de bewoners van dit hoekje Leidsche 
Rijn hun huizen. In het lentenummer 
van 2005 deed een van de mensen van 
het eerste uur, Elma Duijndam, verslag. 
We zijn nu weer een aantal jaar verder. 
Al pratend lopen we door de wijk en 
vertelt ze over de huidige ontwikkelin-
gen.
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steun van de gemeente het beheer in 

eigen hand nemen. Drie hoveniers, 

René Langedijk, Paul van Eerd en 

Rob van der Steen hebben, met 

bewoners, de aanleg gerealiseerd. 

De laatste twee werken nog steeds 

regelmatig mee en geven adviezen. 

Daarnaast werkt ook een hovenier 

van de gemeente mee. We zorgen 

ervoor dat de ecologische hoveniers 

en de gemeentehovenier elkaar re-

gelmatig tegenkomen: kruisbestui-

ving!

Wat we dan ook graag als overwe-

ging aan anderen, die vergelijkbare 

plannen hebben, meegeven is: pro-

beer een goede samenwerking met 

de gemeente en de hovenier te be-

reiken. In ons geval loopt dat heel 

goed. Dat is goud waard, je kunt 

vragen stellen, een beroep op ze 

doen en het werkt soepel”.

Lukt het om alles met bewoners te doen?
“Natuurlijk is de een geïnteresseer-

der dan de ander, maar dat kom je 

overal tegen. Er zijn veel mogelijk-

heden om actief te zijn, dus ieder-

een kan iets van z’n gading vinden. 

Het onderhouden van de tuinen 

is wel veel werk. We organiseren 

ongeveer twaalf keer per jaar een 

tuinwerkochtend. Daarbij loopt het 

niet altijd storm. Tijdens de aanleg 

was er meer animo (onkruid wie-

den spreekt blijkbaar minder aan). 

Dat merkten we ook aan de onkrui-

duurtjes die we in het voorjaar we-

kelijks organiseerden. Daar zijn ge-

loof ik maximaal 5 mensen tegelijk 

Feiten en cijfers
Aantal woningen: 94 (28 huur, 66 koop)
Voorbereidingstijd: 7 jaar
Opgeleverd in 2003
Gezamenlijk: 
- parkeergarage met daktuin
- Projecthuis, voor bijeenkomsten
- Intranet (glasvezel)
- Tuinen
Ligging: Leidsche Rijn, Utrecht
www.kersentuin.nl

schillen. Bovenop de parkeergarage 

ligt de daktuin. Bij de inrichting 

hebben we ook rekening gehouden 

met de kinderen, er zijn veel na-

tuurlijke speelaanleidingen. Het is 

echt heel divers geworden. 

We zijn vanaf het begin bij de opzet 

van onze buurt betrokken geweest. 

Dat is een groot voordeel. Om de 

grote lijnen van het groen uit te zet-

ten hebben we een landschapsar-

chitect (Hyco Verhaagen) aan het 

werk gezet. Dat werkte heel goed, 

want hij kon onze wensen zodanig 

vertalen dat Gemeente Utrecht er-

mee uit de voeten kon. Vervolgens 

konden we in goed overleg en met 

Elk deel van de tuin heeft z’n eigen karak-

ter.
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op afgekomen. Maar het is niet eer-

lijk om dat gebrek aan betrokken-

heid te noemen. Want tegenover de 

beperkte deelname aan die onkrui-

duurtjes staan een heleboel mensen 

die een stukje tuin hebben “geadop-

teerd” en dat onderhouden wanneer 

het hen het beste uitkomt. 

We lopen er tegenaan dat ecologisch 

tuinieren in de praktijk lastig is. 

Daarvoor heb je tenminste soorten-

kennis nodig. Het is best moeilijk 

om het werk uit te leggen. Om de 

bewoners te informeren en enthou-

siasmeren hebben we de afgelopen 

jaren verschillende informatieavon-

den en rondleidingen georganiseerd 

en sturen we één of twee keer per 

jaar een nieuwsbrief rond. Met de 

hoveniers lopen we jaarlijks een 

grote kwaliteitsronde langs alle ge-

meenschappelijke tuinen. Het ver-

slag daarvan komt op de website 

en in de nieuwsbrief. We zijn erg 

blij met de ondersteuning door de 

hoveniers, niet alleen om de werk-

zaamheden met de bewoners te be-

geleiden, maar ook om twee dagen 

per jaar de tuinen even fl ink aan te 

pakken”.

Wat gebeurt er bij verhuizing?
“Er is maar heel beperkt door-

stroming, en zo ja, dan staan er 

eigenlijk meteen geïnteresseerden 

klaar. Iedereen die een huis koopt 

of huurt wordt ook meteen lid van 

vereniging De Kersentuin. Het is 

belangrijk dat aspirant bewoners 

goed geïnformeerd worden over wat 

dat inhoudt. Dat is in het verleden 

wel eens mis gegaan, maar nu zijn 

de nieuwe bewoners zonder uitzon-

dering mensen die bewust voor de 

Kersentuin gekozen hebben”.

Zijn er wel eens meningsverschillen?
“Ja, natuurlijk! Maar daar komen 

we meestal wel uit. Alle grote beslis-

singen worden genomen tijdens ver-

gaderingen. Wat betreft de tuinen 

zijn er wel verschillen van inzichten, 

hoor. Niet alle mensen zijn bijvoor-

beeld dol op de puinmuurtjes en 

sommige bewoners houden van een 

meer aangeharkte tuin. Ook merk 

je dat bewoners graag het hele jaar 

door kleur in de tuin willen hebben, 

als de wilde planten daar niet voor 

zorgen dan doen ze het zelf. Hier en 

Links: Kinderen bezig met het maken van 

nestelgelegenheid voor solitaire bijen.

Boven: Wat groen kan doen: wat een fi kse 

haag lijkt zijn voornamelijk klimmers en 

een houten afscheiding. Tussen de spijlen 

door is vaag een parkeerplaats te zien.

(foto: Rob van der Steen)
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daar verschijnen dan vrolijke bloei-

ers uit het tuincentrum. Sommige 

gemeenschappelijke tuindelen heb-

ben de bewoners toch wel zodanig 

afgebakend dat het voelt als ‘eigen 

territorium’. Ik vind dat jammer, 

maar de mensen die er wonen zijn 

er erg blij mee”. 

Vandalisme?
“Dat valt reuze mee. Wij denken dat 

het komt doordat de tuinen heel erg 

prive aanvoelen, terwijl het feitelijk 

openbaar groen is. Ook kijken de 

huizen er op uit, dat maakt ook veel 

uit. Als je hier niets te zoeken hebt, 

loop je niet zo makkelijk een ge-

meenschappelijke tuin in. Er komen 

wel regelmatig kinderen uit andere 

wijken spelen. Soms wordt dat als 

hinderlijk ervaren, maar je kunt het 

ook als compliment voor de buurt 

opvatten. Onze ervaring is ook dat, 

als er iets voorvalt, je meteen moet 

reageren. Dan krijgt het niet de 

kans om uit de hand te lopen. Ach, 

en die mevrouw die hier fl ink ap-

pels wilde inslaan konden we snel 

vertellen dat dàt niet de bedoeling 

was”.

Terugkijkend: tevreden?
“Ja, heel erg. Het is de bijzondere 

wijk geworden die we voor ogen 

hadden. Ik vind echt dat onze buurt 

er uit springt qua sfeer en inrich-

ting. In ieder seizoen valt er veel 

te genieten. En nu, na zeven jaar, 

worden de tuinen volwassener. Alles 

groeit en bloeit en tiert hier welig. 

De biodiversiteit is enorm toege-

nomen. Het vele snoepfruit is voor 

iedereen een hoogtepunt. In prak-

tijk merk je wel eens dat bepaalde 

dingen in een ontwerp niet handig 

zijn. Een bloementuintje onder de 

kersenboom bijvoorbeeld, is niet 

handig. Op het moment dat de ker-

sen rijp zijn worden de bloemen 

vertrapt”.

Waarom is het wonen in de Kersentuin zo 
leuk?
“Het leukste van het wonen hier is 

de sfeer. In de herfst als er appel-

moes gekookt wordt van de appels 

uit onze eigen boomgaard. Of de 

spontane kersenpitspuugwedstrijd 

waar enthousiast aan meegedaan 

werd. Het is een fi jne plek voor kin-

deren van alle leeftijden om op te 

groeien. Maar vooral het gevoel dat 

we heel veel zelf voor elkaar hebben 

gekregen, daar ben ik echt trots op.

Het geeft ook veel voldoening om 

een inspiratiebron voor anderen 

te zijn. Soms zit inspiratie ook in 

kleine dingen. Zo hadden we eens 

een stapel snoeihout. We konden 

ervoor kiezen om die meteen op te 

laten halen, maar dat hebben we 

niet gedaan. Eerst mochten de kin-

deren ermee spelen, pas na een paar 

weken werd het opgeruimd. Zoiets 

moet je wel even uitleggen aan de 

buurt, kortstondig kan het een ben-

de worden, maar het was geweldig 

zoals je de kinderen zag genieten”. 

De toekomstige appelmoes en -taart.
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