
DE POP-UP TUIN IS TE LEEN!

DE POP-UP TUIN IS EEN VERPLAATSBARE VOORBEELDTUIN DIE DE AANDACHT TREKT. 

De tuin geeft aanleiding om op een informele en laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan 
over onderhoudsvriendelijke groene tuinen, biodiversiteit en de gevolgen van klimaatverandering.
U kunt de pop-up tuin kosteloos lenen! 

Het is een plek voor kennisuitwisseling en ontmoeting. 
Veel mensen vinden een groene tuin te veel geld en tijd kosten in aanleg en onderhoud. Maar met de 
juiste beplanting hoeft dat niet het geval te zijn. Daarom brengen we letterlijk de groene tuin naar 
de bewoners toe, heel concreet laten we zien hoe het makkelijker kan door slimme tips te geven.  

ONS DOEL IS HET DRAAGVLAK EN BEWUSTZIJN OVER KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN 
IN DE TUIN EN OPENBARE RUIMTE TE VERSTERKEN.

KENMERKEN VAN DE TUIN

De tuin ligt in een half open, gebruikte 
zeecontainer. De tuin – dat een 
miniatuur weergave is van een 
praktische, onderhoudsvriendelijke 
groene tuin - bestaat uit ongeveer 
30% uit waterdoorlatende klinkers 
en 70% uit specifiek geselecteerde 
beplanting. De tuin is:

• Onderhoudsvriendelijk; 
(vaste, meerjarige planten, bodembedekkers 

tegen onkruid)

• Goedkoop; 
• Klimaatadaptief;
(waterinfiltratie in volle grond; verkoelende 
werking van het groen)

• Diervriendelijk; 
(veel bloemen, goed voor biodiversiteit)

• Eetbaar.
(o.a. druivenstruiken, bessen, kruiden).

De tuin is op verschillende manieren 
te koppelen aan andere activiteiten, 
zoals een risicodialoog, burendag, 
braderie, festival, etc. Of wanneer de 
gemeente, gezamenlijk met bewoners, 
de straat gaat vergroenen. 

BASISGEGEVENS POP-UP TUIN

• De tuin is aangelegd in een half 
open zeecontainer

• Gewicht: circa 11 ton
• Lengte: 500 cm
• Breedte: 230 cm
• Hoogte: 90 cm 
(op de vrachtwagen circa 240cm hoog)

Er kunnen informatie-spandoeken aan de container gehangen worden.



WAT WAAR

Tafeltje In de container

Twee informatie spandoeken Gemeentehuis Barendrecht

Bordje met logo WSHD Gemeentehuis Barendrecht

Promotiemateriaal WSHD Gemeentehuis Barendrecht/WSHD

Rijplaten Rijplaten kunt u bijvoorbeeld bij een lokale 
aannemer huren

DE POP-UP TUIN IS TE LEEN!

ALS U DE CONTAINER WILT LENEN, HOUDT DAN REKENING MET HET VOLGENDE: 

Halen- en brengen:

• Maximale aaneengesloten uitleenperiode: 3 werkdagen. 

• U dient met eigen vrachtwagen (6x6 assen configuratie met haakarm) de container te   
 halen en terug te brengen;

• Indien nodig (afhankelijk van ondergrond waar de container wordt geplaatst) dient u zelf   
 rijplaten te regelen;

• De container is op te halen en terug te brengen in Ridderkerk 
 (depot Gorzen – einde van de Gorzenweg), Open van maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en   
 15.30. Informeer werkgroep Steenbreek van tevoren;

• Voor het ophalen van de spandoeken met informatie, promotiemateriaal en logobord van   
 Waterschap Hollandse Delta kunt u een afspraak maken met projectgroep Steenbreek.
 

Andere juridische zaken om rekening mee te houden:

• Hoogte van de omheining voldoet aan de wettelijke norm. Betreden is op eigen risico;

• Vervoer is op eigen risico. Er is rekening gehouden met toegestane gewicht en de hoogte   
 van de container (denk aan viaducten die minimaal 2,7 m hoog zijn); 

• Alle eventuele schades aan de container zijn voor rekening van de lener.

Aanvullende benodigdheden:

Een haakarm vrachtwagen met 6x6 assen configuratie is nodig voor het laden- en lossen.

LET OP - denk bij de plaatsing van 
de container aan het volgende:

• Vraag toestemming aan de 
perceeleigenaar voor het plaatsen van 
de container;

• Hou er rekening mee dat 
aanrijroutes van veiligheidsdiensten 
niet worden geblokkeerd (stem af met 
de gemeente);

• Stem de locatie en aanrijroute 
goed van tevoren af met 
vrachtwagenchauffeur zodat hij/zij 
precies weet waar de container moet 
komen te staan;

• Door het gewicht (11 ton) kan 
de container niet overal staan, 
afhankelijk van de ondergrond 
(bijvoorbeeld 30x30 tegels lenen zich 
er niet voor, klinkers wel)
 

CONTACT

Voor vragen en het maken van een 
afspraak kunt u contact opnemen met 
de projectgroep Steenbreek van de 
BAR-Organisatie via:

• Edo van Baars
• e.v.baars@bar-organisatie.nl
• Telefoon: 0612000638


