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Meer met minder 
 
De crisis zorgt ervoor dat er veel bezuinigd moet worden. Ook in de 
groene sector betekent dit kleinere budgetten. Tegelijkertijd zijn er in 
steeds meer steden initiatieven voor de lokale productie van eetbaar 
groen. En niet alleen vanuit de overheid. Het zijn juist betrokken 
bewoners, vrijwilligersorganisaties, scholen, horeca, zzp’ers, lokale 
middenstand, hogescholen en het bedrijfsleven die hier belangstel-
ling voor tonen. 
 
D66 Arnhem ziet in deze trend een oplossing voor de slinkende bud-
getten, waarmee tegelijk ook op vele andere vlakken positieve spin-
off gegenereerd wordt. Deze oplossing is het vrij baan maken voor 
de aanleg van pluktuinen. Dit zijn tuinen op braakliggend terrein, in 
parken en groenstroken waar bomen en planten groeien waarvan 
gegeten kan worden.  
 
Pluktuinen kunnen de kosten van het beheer drukken als de buurt-
bewoners het zelf gaan onderhouden. Daarnaast hebben pluktuinen 
vele positieve neveneffecten. Meer met minder dus! 
 
Dit plan van aanpak biedt een eerste uitwerking hoe dit tot stand 
moet gaan komen. D66 biedt dit de wethouder openbare ruimte aan 
om met ons als aanjager van dit Arnhems initiatief te gaan fungeren. 
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Positieve spin-off 
 
Doordat de introductie van pluktuinen in het straatbeeld vele positi
ve bijeffecten heeft, snijdt het mes aan meerdere kanten:
 
� Pluktuinen bevorderen gezond leven

Openbaar groen stimuleert beweging en doordat het bepaalde 
geuren, kleuren, klanken, vormen en associaties biedt, kan het de 
geestelijke gezondheid bevorderen. De vruchten uit de pluktu
nen zijn een mooi alternatief voor snoep en daardoor indirect een 
goede manier om vetzucht te voorkomen. Fruitbomen aanplanten 
in de nabijheid van sportvelden is in dit verband een aanrader: de 
verbinding tussen sport, gezondheid en fruit is dan echt zich
baar. 
 

� Pluktuinen helpen het stadsklimaat te verbeteren
Openbaar groen verbetert het leefklimaat door bijvoorbeeld de 
productie van zuurstof, het wegvangen van fijnstof en het tege
gaan van te hoge temperaturen. 
 

� Pluktuinen verhogen de biodiversiteit
Het planten van fruitbomen en struiken bevordert meteen biod
versiteit in de stad en is goed voor bijen, vlinders en insecten.
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� Pluktuinen bieden praktische (natuur)educatie
Het laat zien dat fruit en noten aan bomen groeien en ontstaan na 
de bloesem: hierdoor wordt duidelijk waar ons eten vandaan 
komt. 
 

� Pluktuinen helpen de sociale cohesie te verbeteren
Buurtbewoners die in de pluktuinen samenwerken 
gemeenschappelijk doel dat de sociale binding met de buurt ve
groot. Dergelijk initiatieven dagen mensen uit tot onverwachte 
ontmoetingen en moedigen mensen aan om samen te genieten 
van alle fruit, noten en vruchten
 

� Pluktuinen helpen de buurt t
Een dergelijke aanplant verbetert het aanzicht van een buurt. 
Goed onderhouden groen geeft een groter gevoel van veiligheid 
dan verwaarloosd of braakliggend terrein. Daarom doet meer 
groen in de omgeving huizenprijzen stijgen, en creëert een a
trekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven.
 

Naast dit alles levert het ook tastbaar wat op: appels, peren, pruimen, 
walnoten, hazelnoten, frambozen, aalbessen, bosbessen, bramen en 
aardbeien die mensen kunnen plukken, verzamelen en waar ze mee 
kunnen koken. 
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Wie gaat het doen? 
 
Wie gaan er in de pluktuinen de fruitbomen, notenbo-
men en struiken aanleggen, onderhouden en snoeien? 
Vrijwilligers uit de buurt, die het leuk vinden om samen 
met basisscholen, wijkvereniging of wijkplatform in de 
pluktuinen werken. Daarnaast zouden ook arbeidsont-
wikkelbedrijf Presikhaaf Bedrijven, Bezoekerscentrum 
Sonsbeek en het Natuurcentrum Arnhem een steentje 
kunnen bijdragen, en kunnen de pluktuinen in natura 
gesponsord worden door lokale bedrijven. 
 
 
Wat doet de gemeente? 
 
D66 wil dat de gemeente Arnhem als aanjager fungeert. 
Dat betekent dat zij bij initiatieven faciliteert, belemme-
ringen wegneemt en zorgt dat de regelgeving in Arn-
hem niet verstikkend werkt.  
 
Concreet betekent dit: 
� Partijen verbinden zodat initiatieven van de grond komen; 
� Locaties in de buurt van scholen beschikbaar stellen; 
� Gemakkelijker vergunningen verlenen; 
� Zorgen dat er zo nu en dan een toezichthouder langsloopt; 
� Actief boegbeeld van de pluktuinen en gezond eten zijn.  
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Mogelijke locaties 
 
In principe is elk stuk ongebruikte publieke ruimte geschikt, 
waaronder ook ruimtes met bestaand niet-eetbaar groen. 
Ruimte die wordt opgeëist door betrokken burgers in de open-
bare ruimte. Waar bewoners zich mee verbinden door er iets te 
maken of het te onderhouden. 
 
Initiatieven en locaties zijn er legio. D66 is zo al bekend met 
de volgende kansrijke locaties en bestaande initiatieven: 
� Dullertstraat (Spijkerkwartier) 
� Thialf Park 
� Driemondplein naast Heemtuin (Elderveld) 
� Haringvlietstraat (Presikhaaf) 
� Nabij de Metamorfoseallee (Schuytgraaf) 
� Kruising Lange Wal/ Lange water (Presikhaaf) 
� Rondom sportpark Valkenhuizen 
� Rondom sportpark Elden 
 
Met professionele begeleiding van Gemeente (wijkregisseur), 
Woningcorporaties, Rijnstad (opbouwwerk, kinderwerk) pro-
fessionals uit de wijk en groene vingers niet te vergeten wor-
den deze gebieden groene oases. 
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Voorgesteld tijdpad 
  
Voorgesteld tijdpad 
 
Najaar 2013: Gefaseerd uitrollen in pilot: 
Een pilot in een wijk waar de buurtbewoners al eerder groenprojec-
ten (bijvoorbeeld de groengroepen in de Spijkerbuurt) hebben opge-
steld zal de beste kans van slagen hebben. Vooraf zullen we goed 
kijken naar wat er al gebeurt op dit gebied. De pilot zal kleinschalig 
moeten beginnen zoals in Rotterdam bij de buurttuinen.  
 
Voorjaar 2014:  Vervolg in kansrijke wijken 
Zomer 2014:  Tussentijdse evaluatie 
Najaar 2014:  Eventueel andere wijken 
 
De uitdaging van het onderhouden, samen met de voeling voor de 
natuur, ‘puur’ eten, groen terug in de stad en de sociale context kun-
nen in deze samenhang iets heel moois opleveren. Het enthousiasme 
kan dan benut worden om weer een volgende pluktuin van de grond 
te krijgen. Het kan dan beetje bij beetje over de stad uitwaaieren. 
 
Mogelijke financiële bronnen: 
� Groenfonds van de gemeente Arnhem 
� Subsidies vanuit Euregio/ Europa. 
� Cofinanciering vanuit het bedrijfsleven 
� Sponsoring in natura door lokale tuinders, Intratuin, kwekerijen, 

fruittelers. 
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Inspiratie 
  
Inspiratie 
 
� Beacon Food Forest, Seattle.  
� Inge van der Vaart, werkgroep D66 Duurzaam 
� Wilma Mulder, o.a. mede oprichter Stoere Vrouwen 
� Pluk de stad, lezingenreeks i.s.m. CASA 
� Ecovrede (groene vrijwilligersorganisatie) 
� Groengroep Spijkerkwartier/Spoorhoek 
� Bas Roodbergen, Bruistuin 
� Jeroen Voskuilen, directeur Bezoekerscentrum Sonsbeek 
� Jeroen Glissenaar, parkwachter Sonsbeek  
� Steven Koster, ‘stadsboer’ www.puurland.nl 
� Factsheet Jeugd, natuur, gezondheid. IVN. 
� D66 Amersfoort pleit voor stadslandbouwkaart  
 
Ambassadeurs 
� Bas Roodbergen, Begeleider/tuinman Bruistuin, groenopbouw-

werker www.facebook.com/PlantisKoning  
� Jeroen Boland, tekstschrijver en landbouwkundige, actief in 

sociale stadslandbouw en voedselinitiatieven; deelnemer in 
‘Woeste Hoogte’, proeftuin voor permacultuur  

� Laurens Jansen, Stichting Het Eldens Landschap (SHEL) 
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Natuur nabij 
Pilot-voorstel pluktuinen in Arnhem 
 
Dit pilot-voorstel is een initiatief van D66 Arnhem ter inspiratie van 
het Arnhemse College van Burgemeester en Wethouders. Verder 
voor eenieder die geïnteresseerd is of dit onderwerp tegenkomt in 
zijn of haar buurt. 
 
U kunt de uitgave gratis downloaden van de site van D66 Arnhem. 
 
Arnhem, 19 augustus 2013 
 
Auteurs 
Yvonne van Hamersveld, raadslid.  
tel. 06 - 205 22 895, yvonne.vanhamersveld@d66arnhem.nl 
Michiel Steenvoort, fractieassistent.  
tel. 06 - 421 59 333, michiel.steenvoort@d66arnhem.nl

Fotoverantwoording 
Dank aan de volgende instanties of personen voor het gebruik van 
hun fotomateriaal: 
Voorblad:  http://flowerinasidewalk.blogspot.com  
Pagina 2:  http://www.dezwijger.nl  
Pagina 3:  http://deenergiekestad.nl  
Pagina 4:  http://www.emielelgersma.nl  
Pagina 5:  http://maps.google.com  
Pagina 6:  http://blog.thuisindestad.be  
Pagina 7:  http://www.sprankenhof.com  
 
Disclaimer 
Copyrightrechten berusten bij bovengenoemde instanties en/of per-
sonen. Organisaties en personen die menen dat bepaalde rechten bij 
hen liggen, kunnen contact opnemen. Zorgvuldigheid is betracht bij 
elke foto de eigenaar c.q. fotograaf te vermelden. 


