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Voorwoord 

Betegelde tuinen, je kunt er tegenwoordig niet meer omheen.  Bewust zijnde van de voordelen van 

groen in steden, stelde ik mijzelf de volgende vragen ‘Waarom hebben al deze mensen een grijze 
tuin’ en ‘Waarom veranderen ze hun tuin niet in een groen paradijs?’   

Er zijn verschillende gemeenten en organisaties die zich bezighouden met het stimuleren van groene 

tuinen, zoals de Vogelbescherming en Operatie Steenbreek. Zij hebben het gevoel vooral hun eigen 

groene achterban te bereiken. Daarnaast bleek ook dat er weinig bekend is over de redenen waarom 

tuineigenaren hun tuin voor een groot deel bedekken met tegels, grind, kunstgras of een houten 

vlonder. Uit eerder onderzoek blijkt dat 21% van de tuineigenaren eigenlijk een groenere tuin wil, 

maar toch een grijze tuin houdt. Mijn onderzoek is gericht deze groep mensen. 

Voor u ligt de Nederlandse samenvatting voor de praktijk. Hoe het onderzoek is uitgevoerd kan 

gevonden worden in mijn scriptie. Vragen naar aanleiding van mijn onderzoek beantwoord ik graag.  

 

Sara Reijnders  

sara.reijnders@gmail.com 
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1. Inleiding 

Groen in bebouwde gebieden heeft veel voordelen. Het maakt de stad klimaatbestendiger (Rietkerk 

et al., 2016), het is goed voor de biodiversiteit (Zoest and Melchers, 2006) en groen kan een positief 

effect hebben op onze gezondheid (Maas, 2008). De beschikbare hoeveelheid groen in de stad wordt 

echter beperkt door de hoge dichtheid van wegen, gebouwen, water systemen, kabels, etc. Ook door 

de toenemende verstedelijking staat het openbare groen onder druk.  

 

Tuinen kunnen significant bijdragen aan de hoeveelheid groen in de stad, maar worden steeds 

‘grijzer’. Uit het onderzoek van Productschap Tuinbouw blijkt dat het groenpercentage van de 

Nederlandse tuinen de afgelopen jaren is gereduceerd van 46% in 2002, naar 44% in 2008 tot 39% in 

2011 (Linssen, 2011).  

Verschillende organisaties en gemeenten zijn bezig met het stimuleren van groene tuinen. Uit 

gesprekken die ik heb gevoerd met Operatie Steenbreek en de Vogelbescherming bleek dat deze 

organisaties het gevoel hebben dat zij vooral de tuineigenaren bereiken die al een groene tuin 

hebben. De tuineigenaren die zij juist willen motiveren, de mensen met een grijze tuin, worden 

onvoldoende bereikt (Veldstra, 2017; Vreugdenhil, 2017). 

Type tuineigenaren  

Als we naar de grijze tuin eigenaren kijken, dan kunnen we drie typen onderscheiden:  

- Tuineigenaren met een grijze tuin, maar die eigenlijk wel een groenere tuin zouden willen. 

- Tuineigenaren die de grijze tuin hebben overgenomen van de vorige bewoners en het wel 

best vinden. 

- Tuineigenaren die zelf de verhardingsmaterialen in de tuin hebben aangebracht en hier blij 

mee zijn. 

Met mijn onderzoek heb ik mij gericht op de eerste groep tuineigenaren. Hiervoor is gekozen omdat 

deze groep het laaghangende fruit lijkt. Daarnaast bestaat er een grote kans dat wanneer de 

tuineigenaren uit de andere groepen wel gemotiveerd raken om de tuin te vergroenen, zij met 

dezelfde barrières te maken krijgen als de eerste groep. 

Effectief beleid  

Spurling et al. (2013) suggereert dat de redenen die leiden tot een bepaald gedrag een beter doel zijn 

voor duurzaamheidsbeleid dan het gedrag zelf. Er moet begrepen worden waarom gedrag wel of 

juist niet plaatsvindt. In het geval van de tuineigenaren die eigenlijk een groenere tuin willen gaat het 

om de redenen waarom het gedrag ‘het vergroenen van de tuin’ niet plaatsvindt.  

De Bruijn en Ten Heuvelhof (2008) geven aan dat als een beleidsinstrument niet past bij de 

kernwaarden die iemand heeft, het beleidsinstrument dan weinig kans op succes biedt. Als we beter 

begrijpen waarom tuineigenaren een tuin hebben die grotendeels verhard is, kunnen we 

beleidsinstrumenten ontwikkelen die passen bij de kernwaarden van die tuineigenaren. Wanneer 

iemand bang is voor kattenpoep in de tuin, is alleen uit leggen waarom groen in de tuin zo belangrijk 

is niet afdoende. Als het probleem met kattenpoep blijft bestaan zal de tuineigenaar de tuin 

waarschijnlijk niet vergroenen. De beleidsmaatregel zou in dit geval zich moeten richten op het 

probleem kattenpoep.  

Een goed beeld van de redenen voor het niet vergroenen van de tuin is dus belangrijk.  
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2. Resultaten: redenen voor het niet vergroenen van de tuin 

De tuineigenaren die een grijze tuin hebben maar eigenlijk wel meer groen in de tuin zouden willen,  

blijken verschillende redenen te hebben waarom ze de tuin niet vergroenen. Middels mijn onderzoek 

heb ik 28 verschillende redenen gevonden, zie ook bijlage A. Waarbij de meeste tuineigenaren 

meerdere redenen hebben voor het niet vergroenen. Een groot deel van de tuineigenaren (42% van 

de geïnterviewde) heeft twee of drie redenen voor het niet vergroenen van de tuin.    

 

Als we naar de verschillende redenen kijken kunnen we ze grofweg onderverdelen in een aantal 

groepen:  

- De tuin kunnen blijven gebruiken (hier vallen 10 redenen onder, zie bijlage A) 

- Kennis en kunde (hier vallen 7 redenen onder, zie bijlage A) 

- Niet willen/kunnen tuinieren (hier vallen 5 redenen onder, zie bijlage A) 

- Huisdieren (hier vallen 2 redenen onder, zie bijlage A) 

- Investeren (hier vallen 3 redenen onder, zie bijlage A) 

- Esthetisch (hier vallen 2 redenen onder, zie bijlage A) 

In de volgende paragraven worden de meest opvallende en meest voorkomende redenen voor het 

niet vergroenen van de tuin toegelicht.  

 

2.1       De tuin kunnen blijven gebruiken  

In totaal zijn er tien redenen, voor het niet vergroenen van de tuin, die te maken hebben met het 

gebruik van de tuin, waarbij veel eigenaren de perceptie hebben dat verharding noodzakelijk is. Een 

aantal veel voorkomende redenen in relatie tot het gebruik van de tuin:  

- In de zon kunnen zitten 

Deze mensen hebben speciale plekken in de tuin te om van de zon te genieten, sommigen hebben 

zelfs meerdere zitplekken/terrasjes om op verschillende momenten van de zon te genieten. In het 

geval van een kleine tuin is dan al snel de hele tuin gevuld.    

In een enkel geval denkt men te moeten kiezen tussen zitten in de zon en beplanting, omdat alleen 

maar planten die zon nodig hebben bekend zijn.   

- Buiten spelende kinderen 

Deze mensen willen in de eigen tuin speelruimte hebben voor de (klein)kinderen. In sommige 

gevallen wonen de mensen dichtbij een openbare speeltuin. Toch willen ze in hun eigen tuin 

speelruimte hebben, zeker als de kinderen nog jong zijn en je ze in de gaten moet houden.  

Opvallend is dat voor enkele ouders een grasveldje in de tuin een onbekend alternatief voor tegels 

bleek. Andere ouders willen geen gras  vanwege het vele onderhoud en/of de vieze voeten die je van 

het gras kan krijgen. Daarnaast gaven sommige ouders aan dat hun kinderen houden van 

spelletjes/activiteiten waarbij stenen handig zijn, zoals: stoepkrijten, fietsen of ze zetten in de zomer 

wel eens een zwembadje neer.   
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- Buiten zitten met familie en vrienden 

In het geval van een kleinere tuin is de tuin al snel gevuld met terras. Zeker als deze reden bestaat in 

combinatie met de reden dat mensen in de zon willen kunnen zitten leidt dit tot veel terras in de 

tuin.  

- Mensen willen de fiets/scooter in de tuin kunnen parkeren 

Er zijn verschillende redenen waarom mensen de fiets of scooter in de tuin parkeren:  

- Er is geen plaats en/of goede faciliteit op straat om de fiets te parkeren. Als er genoeg plaats 

is en/of als er een goede plek is om de fiets/scooter te parkeren, dan zouden sommige 

tuineigenaren de fiets op straat parkeren in plaats van in de tuin.  

- Sommige tuineigenaren zijn bang dat hun fiets/scooter gestolen wordt als ze deze op straat 

parkeren. 

- En er zijn tuineigenaren die het makkelijk vinden als de fiets dichtbij (in de tuin) geparkeerd 

is. 

 

Figuur 1, Het parkeren van de fiets in de tuin zorgt voor meer verhardingsmaterialen in de tuin 

 

2.2        Kennis en kunde 

Deze mensen willen wel, maar weten niet weet hoe. Er zijn verschillende redenen waarom deze 

mensen de tuin niet vergroenen, hier onder worden twee van deze redenen verder toegelicht:  

- Overleven van planten 

o Sommige tuineigenaren denken dat planten het niet zullen overleven omdat hun tuin 

schaduwrijk is.  

o Er zijn tuineigenaren die al geprobeerd hebben de tuin te vergroenen maar helaas 

zijn de planten overleden en ze weten niet hoe dit komt. 

o En er zijn tuineigenaren die het niet aandurven omdat ze geen groene vingers 

hebben. 

 

- Tuinontwerp 

Mensen hebben geen inspiratie hoe ze de tuin kunnen vergroenen of weten niet hoe ze de tuin 

groen maar praktisch kunnen inrichten.   
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2.3 Niet willen/kunnen tuinieren 

Sommige tuineigenaren willen of kunnen niet tuineren. Variërend van dat het te veel tijd kost om de 

tuin aan te passen tot dat mensen geen zin hebben in het onkruid dat ze verwachten als er meer 

groen in de tuin aanwezig is.  Daarnaast bestaat de groep die fysiek niet in staat is om de tuin te 

onderhouden (leeftijd, handicap). 

- Aanpassen kost mij te veel tijd 

Deze tuineigenaren willen wel een groenere tuin maar willen geen tijd stoppen in het aanpassen van 

de tuin. Dit heeft verschillende oorzaken: 

o Mensen gaan bijna verhuizen en vinden het dus niet meer de moeite. 

o Het uitzoeken hoe de tuin te vergroenen, het maken van een ontwerp en de 

plantenkeuze kost te veel tijd/moeite.  

o Vergroenen van de tuin heeft geen prioriteit, zeker als de tuin er nog netjes uitziet 

ondanks dat deze grijs is (verhuizing, drukke baan). 

 

- Bang voor meer onkruid als de tuin groener wordt 

Ook zijn er mensen die wel een groenere tuin willen, maar ervan uit gaan dat een groene tuin meer 

onkruid oplevert. Deze tuineigenaren willen of kunnen geen extra tijd steken in onkruid verwijderen.  

2.4 Huisdieren  

Sommige tuineigenaren vergroenen de tuin niet omdat ze bang zijn voor overlast van dieren:  

- Dieren die de planten kapot maken 

Deze tuineigenaren vergroenen de tuin niet omdat ze bang zijn dat hun huisdier de planten kapot 

gaat maken (uit de grond trekken, erop slapen, opeten).   

- Overlast door kattenpoep 

Deze tuineigenaren vergroenen de tuin niet omdat ze bang zijn voor kattenpoep. Voor een deel van 

deze tuineigenaren geldt dat ze dit probleem al eerder hebben ervaren en daarom de tuin destijds 

verhard hebben. Dit speelt met name in stadstuinen, wanneer de buren verharde tuinen hebben en 

het beetje groen de openbare kattenbak wordt, ook voor de katten van de bovenwoningen. 

2.5 Investeren 

De mensen die gaan verhuizen of plannen hebben om te gaan verhuizen gaven aan dat ze niet meer 

in de tuin willen investeren. Kosten van de planten vormen over het algemeen geen probleem. De 

mensen met weinig geld kwamen zelf met oplossingen om aan planten te komen, zoals bijvoorbeeld 

stekjes van vrienden en familie.  

2.6       Esthetisch 

In sommige gevallen wordt een groene tuin als rommelig ervaren. Ook gaven mensen aan dat ze op 

zich wel een groenere tuin willen, maar dat een betegelde tuin nu mode is.   
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3. Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen naar aanleiding van mijn onderzoek gepresenteerd.  

3.1 Diversiteit aan redenen 

Als een beleidsmaatregel heel algemeen is of juist op maar op één reden richt, is er een grote kans 

dat dit onvoldoende effect heeft, omdat andere redenen voor de tuineigenaar blijven bestaan. Het is 

dus belangrijk om in te zetten op een diversiteit aan redenen (meeste tuineigenaren hebben 

meerdere redenen waarom ze de tuin niet vergroenen) waarbij de focus op de specifieke redenen 

niet uit het oog verloren moet gaan. Dat laatste is belangrijk omdat beleidsmaatregelen die 

aansluiten bij de situatie van de tuineigenaren succesvoller zullen zijn (De Bruijn and Ten Heuvelhof, 

2008). Het is aan te raden om extra in te zetten op veelvoorkomende redenen (zie bijlage A).   

3.2 Perceptie dat verharding nodig is, laagdrempelig starten 

Veel mensen hebben de perceptie dat verharding nodig is voor het optimaal kunnen gebruiken van 

hun tuin en meer groen dus niet mogelijk is. Bij deze groep inzetten op een geheel groene tuin heeft 

waarschijnlijk minder kans van slagen. Ik raad gemeenten en organisaties aan om uit te stralen dat 

elk beetje groen helpt en dat de tuin niet meteen een groen paradijs hoeft te zijn (ook al zien we 

dat natuurlijk wel het liefste). Laagdrempelig starten met: de schutting vervangen door een heg, een 

rij tegels vervangen door een aantal planten, of een oprit te creëren met halfverharding of een 

grasstrook.  

3.3 Perceptie dat verharding nodig is en persoonlijk advies 

De huidige beleidsmaatregelen die persoonlijk advies bieden zouden de mensen met de perceptie 

dat groen niet mogelijk is kunnen helpen met het vergroenen van de tuin. Een expert kijkt dan samen 

met de tuineigenaar naar de tuin voor een groener ontwerp van de tuin en/of de planten die in de 

tuin kunnen staan. Denk aan maatregelen zoals een gratis tuinontwerp of de tuinvogelconsulenten 

van de Vogelbescherming. Dit soort maatregelen worden vaak aangekondigd met ‘Wilt u ook zo’n 
mooie groene tuin?’, ‘Groen het voorjaar in’ of ‘Gratis tuinontwerp voor een groene tuin’. Echter, als 

mensen de perceptie hebben dat groen in de tuin niet mogelijk is, zullen ze waarschijnlijk niet op 

deze maatregelen afkomen. Er moet nog uitgezocht worden hoe dit soort maatregelen wel goed bij 

deze groep mensen onder de aandacht gebracht kunnen worden. Ik vermoed dat de communicatie 

heel specifiek moet zijn en moet laten zien dat er mogelijkheden zijn. Dus bijvoorbeeld als mensen 

de buiten spelende kinderen als reden hebben voor het niet vergroenen van de tuin, dat in de 

communicatie dan ook over de kinderen in de tuin wordt gesproken.  

3.4 Huidige beleidsmaatregelen gericht op mensen die niet weten hoe ze de tuin 

moeten vergroenen 

Een groot deel van de huidige beleidsmaatregelen is gericht op het adviseren van mensen met het 

vergroenen van de tuin.   

De meeste tuineigenaren waar kennis de barrière vormt om de tuin vergroenen, bleken niet van het 

bestaan van dit soort maatregelen op de hoogte te zijn. Zij waren echter wel geïnteresseerd in dit 

soort hulp (soms wel met de mededeling dat het vrijblijvend en/of niet te duur moet zijn).   

Op het gebied van het bekend maken van de maatregelen valt winst te behalen. Hoe dit het beste 

gedaan kan worden zou met verder onderzoek uitgezocht kunnen worden. Zelf denk ik dat het goed 

is om te kijken naar de kanalen die gebruikt worden om de maatregelen aan te kondigen. Is de 
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maatregel bijvoorbeeld gericht op tuinadvies voor het inrichten van een kindvriendelijke groene tuin, 

kondig de beschikbare hulp dan aan waar veel ouders komen (school, crèche en consultatiebureau). 

Zoek de doelgroep op i.p.v. dat de doelgroep moet zoeken. 

Ook zijn er tuineigenaren die geen gebruik willen maken van persoonlijk advies, zij zoeken het liever 

zelf uit. Voor deze mensen is het belangrijk dat ze makkelijk de benodigde informatie online kunnen 

vinden. Mijn aanbeveling is om een website te ontwikkelen waar mensen hun eigen situatie 

kunnen invullen (grootte van de tuin, noord/oost/zuid/west, bodemsoort, wensen voor de tuin, etc.) 

en dat er dan verschillende groene voorbeeld tuinen verschijnen met een lijst van geschikte 

planten.   

3.5 Kennis en zon 

In een enkel geval denkt men te moeten kiezen tussen beplanting en  zitten in de zon, omdat vooral 

zonminnende planten bekend/gewenst zijn. Mijn advies is om schaduwplanten meer onder de 

aandacht te brengen.   

3.6 Fiets en scooter parkeren in de tuin 

Soms is de tuin minder groen, omdat de ruimte nodig is om fiets of scooter te parkeren. Een deel van 

deze tuineigenaren zou de fiets of scooter wel in de straat willen parkeren als hier de ruimte en/of 

een goede faciliteit voor aanwezig zou zijn. Mijn advies is om dit verder te inventariseren 

(proefondervindelijk); gaan mensen de fiets ook echt buiten de tuin parkeren als hier faciliteiten 

voor worden aangebracht en gaan ze de tuin vergroenen als de fiets ergens anders geparkeerd kan 

worden? Als dat het geval is raad ik aan om daar waar mogelijk fietsenrekken te plaatsen. 

Daarnaast kan dit ook meegenomen worden bij het ontwikkelen van nieuwbouwwijken en 

renovatieplannen.  

3.7 Spelen in de tuin 

Soms is de tuin grijs omdat de (groot)ouders speelruimte willen hebben voor de (klein)kinderen, 

waarbij ze de perceptie hebben dat hier verharding voor nodig is. Mijn advies is de ouders bekend te 

maken met de voordelen van groen op de ontwikkeling van de kinderen en te laten zien dat 

kinderen ook goed tussen het groen kunnen spelen (dat ze meer leuk vinden dan stoepkrijten). Er 

blijkt op dit punt veel onwetendheid te bestaan, sommige ouders waren zich niet bewust dat gras 

een goede ondergrond is om op te spelen. Consultatiebureaus kunnen een voorlichtende rol spelen.  

3.8 Grootte van de tuin 

Een deel van de tuineigenaren gaf aan dat als de tuin groter was geweest, deze ook groener zou zijn. 

Interessant is om te weten of mensen die extra vierkante meters dan echt gaan vergroenen en 

hoeveel groter tuinen dan moeten zijn. Als dit zo is dan zou dit meegenomen kunnen worden bij 

nieuwbouwplannen. Ook zou overwogen kunnen worden om tuinen juist kleiner te maken en dan 

meer ruimte over te houden voor openbaargroen of een gemeenschappelijke  groene tuin.  

3.9  Locatie garage 

Vaak ligt de garage al een stuk de tuin in. In zo´n situatie wordt de oprit automatisch een stuk langer 

terwijl dit misschien helemaal niet nodig is. Mijn advies is om bij nieuwbouwwijken hier rekening 

mee te houden.  
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3.10 Maak gebruik van de contactmomenten 

Als mensen nieuw in de gemeenten komen is dit een goed moment om hen te informeren over het 

belang van groene tuinen en wat er in hun situatie mogelijk is. Eventueel kan er een gratis tuinadvies 

worden aangeboden.  

Denk ook in het geval van nieuwbouwwijken aan het stimuleren van groene erfafscheidingen in 

plaats van houten of kunststof schuttingen. 

3.11 Nudging 

Dit onderzoek heeft zich gericht op het wegnemen van redenen voor het niet vergroenen van de 

tuin. Ook is het goed om na te denken over nudging. Nudging is het op een positieve manier 

stimuleren van het gewenste gedrag.  Zo bleek uit dit onderzoek dat de kosten van groen niet echt 

een reden is voor het niet vergroenen van de tuin. Toch zie je dat maatregelen als het ruilen van een 

tegel voor een plant effectief kunnen zijn!  
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Nawoord 

Uit mijn onderzoek zijn de barrières gekomen die mensen die een groenere tuin willen nu ervaren, 

het zou best zo kunnen zijn dat als deze barrières zijn weggenomen er nieuwe obstakels ontstaan. 

Hier moet bij het stimuleren van groene tuinen rekening mee gehouden worden.  

Daarnaast heeft dit onderzoek zich gericht op de tuineigenaren die eigenlijk een groenere tuin willen, 

er zijn ook nog twee andere type tuineigenaren: mensen die de verharding zelf hebben aangelegd en 

er tevreden mee zijn en mensen die de tuin zo hebben overgenomen van de vorige bewoners en het 

prima vinden. Deze mensen zullen waarschijnlijk op andere manieren benaderd moeten worden dan 

de groep tuineigenaren die eigenlijk wel een groenere tuin wil. Interessant is nog om uit te zoeken 

hoe deze mensen verleid kunnen worden tot het vergroenen van de tuin.  

Tot slot, ondanks dat tuinen significant kunnen bijdragen aan groen in de stad moeten we andere 

vergroeningsopties niet uit het oog verliezen. Denk ook aan groene gevels, groene daken en 

natuurlijk openbaargroen.  

Dit was een samenvatting van mijn onderzoek. Ik hoop dat mijn onderzoek kan bijdragen aan het 

vergroenen van tuinen.  Vragen naar aanleiding van mijn onderzoek beantwoord ik graag.  

Sara Reijnders  

sara.reijnders@gmail.com 
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Bijlage A, Redenen 

 

Tabel 1, Redenen voor het niet vergroenen van de tuin ondanks dat de tuineigenaren wel een groenere tuin willen 

 Mogelijke redenen Aantal 

keer 

mee 

eens 

Groepen van redenen 

1 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik ga 

niet in de tuin investeren omdat we hier (nog) 

maar kort blijven wonen  

3x Investeren 

2 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik ben 

bang dat een tuin met planten rommelig wordt  
1x Esthetisch 

3 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar planten 

overleven het niet in mijn tuin  
5x Kennis en kunde 

4 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik 

wil/moet ook mijn auto in de (voor)tuin parkeren  
4x Gebruiksruimte en grootte van de tuin 

5 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik ben 

bang dat mijn tuin erg drassig wordt  
3x Gebruiksruimte en grootte van de tuin 

6 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik ben 

bang dat als er meer planten in mijn tuin staan dit 

ook meer onkruid veroorzaakt  

3x Niet willen/kunnen tuinieren 

7 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar er moet 

voldoende ruimte zijn zodat mijn (klein)kinderen 

kunnen buiten te spelen  

10x Gebruiksruimte en grootte van de tuin 

8 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar door de 

vorm/grootte van mijn tuin is er veel bestrating 

nodig  

5x Gebruiksruimte en grootte van de tuin 

9 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik heb 

een terras nodig om vrienden en familie te 

ontvangen  

10x Gebruiksruimte en grootte van de tuin 

10 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik ben 

bang dat mijn tuin als kattenbak gebruikt gaat 

worden door de katten uit de buurt  

6x Huisdieren 

11 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik wil 

ook graag zolang mogelijk in de zon zitten  
11x Gebruiksruimte en grootte van de tuin 

12 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik heb 

ruimte nodig voor mijn hobby  
2x Gebruiksruimte en grootte van de tuin 

13 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik wil 

geen leefruimte opofferen  
7x Gebruiksruimte en grootte van de tuin 

14 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik 

wil/moet ook mijn fiets/scooter in de tuin kunnen 

zetten  

9x Gebruiksruimte en grootte van de tuin 

15 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik heb 

een groot terras nodig voor mijn lounge set  
9x Gebruiksruimte en grootte van de tuin 

16 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik voel 

mij niet veilig als de tuin vol met planten staat  
- Geen groep 

17 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar het 

aanpassen kost mij te veel moeite/tijd  
5x Niet willen/kunnen tuinieren 

18 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar het 

onderhoud kost mij te veel moeite/tijd  
7x Niet willen/kunnen tuinieren 

19 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar door 

lichamelijke klachten/beperkingen is het voor mij 

onmogelijk een groene tuin te onderhouden  

 

2x Niet willen/kunnen tuinieren 
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 Mogelijke redenen Aantal 

keer 

mee 

eens 

Groepen van redenen 

20 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik houd 

niet van tuinieren  
1x Niet willen/kunnen tuinieren 

21 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik weet 

niet waar ik moet beginnen  
8x Kennis en kunde 

22 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik huur 

dit huis en wil daarom niet in de tuin investeren  
2x Investeren 

23 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik heb 

geen inspiratie om de tuin anders in te richten  
5x Kennis en kunde 

24 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik ken 

geen mooie planten die het goed doen in mijn tuin  
2x Investeren 

25 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik heb 

geen groene vingers  
3x Kennis en kunde 

26 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik kan 

mij geen planten veroorloven  
- Investeren 

27 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar wij 

komen er thuis met elkaar niet uit wat we met de 

tuin willen dus hij blijft zoals hij is  

1x Kennis en kunde 

28 Ik wil meer beplanting in de tuin maar een strakke 

betegelde tuin is nu mode  
2x Esthetisch 

29 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik ben 

meerdere keren teleurgesteld door planten omdat 

ze niet voldeden aan mijn verwachtingen  

2x Kennis en kunde 

30 Ik wil wel meer beplanting in de tuin maar ik ben 

bang dat mijn huisdier dan de planten sloopt/in de 

tuin gaat poepen  

6x Huisdieren 

 

 

 


