
Een containertuintje is een tuintje rondom ondergrondse afvalcontainers. Het verleidt mensen om met andere ogen 

naar de plek met containers te kijken. Uit onderzoeken blijkt dat bij containers met containertuintjes van CityGard 

het bijplaatsen van afval flink vermindert. 

WAT IS HET?

Het CityGard-containertuintje is een tuintje rondom ondergrondse afvalcontainers. Het wordt op maat ingetekend 

voor een naadloze toepassing en wordt in principe compleet en afgevuld afgeleverd, tenzij anders gewenst. De 

beplanting is afgestemd om onderhoud te vergemakkelijken, duurzaam groen te blijven en bij te dragen aan biodi-

versiteit. De container is, mét tuintje, veilig op te tillen om te legen. Ook is het geheel met het meegeleverde hijsma-

teriaal eenvoudig te verplaatsen naar een andere locatie. De containertuintjes zijn verkrijgbaar in gerecycled plastic 

(3D-print, uit afval) of cortenstaal. 

HOE WERKT HET?

Het CityGard-containertuintje verleidt mensen om met andere ogen naar de plek met containers te kijken, waardoor 

de interactie met die plek verandert. Plekken die worden geassocieerd met afval, en die vaak een kille uitstraling 

hebben, worden met het containertuintje in een waardevolle openbare ruimte getransformeerd.

Uit eerste onderzoeken blijkt dat bij containers met containertuintjes het bijplaatsen van afval flink vermindert. Om-

wonenden zijn erg positief. De tuintjes dragen ook bij aan hogere buurtparticipatie en het vergroenen van steden. 

Vaak worden de tuintjes door bewoners onderhouden. Hierin ondersteunt CityGard waar nodig en biedt ook onder-

steunende producten aan waarbij niet de gemeente, maar CityGard zelf het contact met inwoners onderhoudt en 

goed onderhoud garandeert. Door de containertuintjes te 3D-printen van gerecycled plastic, draagt het ook nog bij 

aan circulaire materiaalstromen. 

De beplanting wordt met zorg geselecteerd. Zo zijn de planten niet giftig, kunnen ze tegen een stootje, zijn ze makke-

lijk te onderhouden en het hele jaar rond groen. De tuintjes worden onder meer beplant met onder andere rozema-

rijn, dwergvlinderstruiken en wild kattenkruid. Zover mogelijk is, worden biologische en inheemse planten gebruikt.  
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WAAR KOMT HET VANDAAN?

De containertuintjes zijn bedacht en ontwikkeld door de vrienden 

Henk-Jan Room en Martin van Diggele. Zij hoorden over het pro-

bleem van afval naast de container en bedachten het container-

tuintje. Tijdens de ontwikkeling bleek dat ze ook andere voordelen 

konden aanspreken: meer woonplezier, meer binding tussen in-

woners. En groen in de stad helpt zoals bekend tegen hittestress, 

wateroverlast van piekbuien en bevordert de biodiversiteit. 

Samen willen ze met CityGard de positieve impact van natuur terug 

de stad in brengen en daarbij stadsbewoners meer in contact bren-

gen met de natuur en met elkaar. 

VOOR WIE IS HET? 

Met deze voordelen spreken de containertuintjes tot de verbeelding 

van gemeenten, afvalverwerkers én bewoners. Maar in de meeste 

gevallen is de gemeente eigenaar van de afvalcontainers, dus zullen 

zij een beslissing willen nemen over waar dit goed te realiseren is. 

Inmiddels zijn de containertuintjes al in zo’n 25 gemeenten in binnen- 

en buitenland te vinden. 

In een aantal gevallen zijn het bewoners die zelf willen zorgdragen 

voor de investering. CityGard heeft dan ook ervaring met trajecten 

waarbij gekeken wordt hoe dit op een passende wijze te realiseren is. 

MEER INFORMATIE?

Wie meer wil weten over de containertuintjes en de mogelijkheden, 

kan kijken op www.citygard.nl. Op die site kunnen bewoners ook 

aangeven dat ze graag een containertuintje willen. In dat geval kan 

CityGard die wensen meenemen als ze in contact zijn met gemeenten. 
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