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Samenvatting
In de workshop op 8 maart werden 3 verschillende varianten van de mogelijke inrichting 
van de binnentuin aan de (eventueel) toekomstige bewoners van Blok 14 te Hoorn 
voorgelegd. Tijdens deze workshop werd eerst een korte presentatie gegeven van 
de ontwikkelde ruimtelijke varianten en de verzamelde ideeën uit de Padlet gedeelt. 
Vervolgens werd de groep onderverdeeld in 5 kleinere groepen. Samen is er toen naar de 
3 verschillende varianten gekeken en heeft iedere groep gebrainstormd over hoe zij hier 
graag verder invulling aan zouden willen geven en wat de voor en- nadelen van iedere 
variant zijn. Ter afsluiting kon doormiddel van stikkeren gestemd worden. Op posters kon 
men door middel van stickers de voorkeuren aangeven over: 

• 1 voorkeursvariant (ei-vorm, cirkels of blokken) 
• 5 functies of materialen (elementen, zitfuncties, speelfuncties, zelf in te vullen   
 functies, ondergrondmateriaal, materiaal van borders/randen, verschillende   
 typen groen) 

De variant ‘ei-vormen’ werd met 26 stemmen (van de 35) de meest verkozen ruimtelijke 
indeling. De functies ‘pergola’, ‘lounge’, ‘planten op eigen terras/balkon’ en ‘sporthoek’ 
waren de meest gekozen elementen. Materialen die de voorkeur hebben zijn hout en 
vlonders. Qua beplanting is er een voorkeur voor bloemenmengsels.

Benoemde aandachtspunten betroffen huisdieren ( de tuin mag geen kattenbak worden) 
en het onderhoud en de schoonmaak van een eventuele BBQ plek. Daarnaast is de 
materiaalkeuze van de ondergrond belangrijk wat betreft (rolstoel)toegankelijkheid. 
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De voorkeur van de groep ging met overtuiging uit naar 
de ‘ei-vormen’. Redenen hiervoor waren: 

• Het hebben van een ‘eigen’ toegang tot de   
 binnentuin (privacy voor benedenbewoners) 
• Gegarandeerde ontmoeting (doordat er geen  
 omgang is) 
• Open plekken in dicht groen versterken het   
 ‘binnentuin’ gevoel 

Het ontbreken van de omgang is dus de voornaamste 
reden dat de ‘ei-vormen’ variant de voorkeur heeft. 
Populair in de ‘cirkels’ en ‘blokken’ variant waren de 
pergola, de lounge-items en de overzichtelijkheid 
van verschillende ‘zones’. Wat werd gezien als een 
zwak punt in variant ‘ei-vormen’ was de kans dat 
benedenbewoners de ruimte voor hun eigen deur als 
eigen stukje tuintje  in gebruik zouden nemen.
 

1. Variantkeuze



Naast dat er gestemd is over een voorkeursvariant in het 
algemeen is er per onderdeel in kaart gebracht wat de 
voorkeuren zijn. Dit betreft functies (elementen, zitten, spelen, 
zelf doen) en uitstraling (ondergrond, randen en type groen).

2.1 Elementen 
Populaire elementen zijn de pergola, het kasje en de BBQ. 
Over de BBQ waren vraagtekens wat betreft onderhoud 
en opruimen. Wie is er verantwoordelijk en hoe wordt dat 
geregeld? Er was een wens om naast de grotere zitplekken 
ook zitplekken te maken waar je alleen of met z’n tweeën kan 
zitten.

2.2 Zitten
Wat betreft zitten was het lounge-zitelement het meest 
gekozen. Kort daaropvolgende zijn zitranden en de 
picknicktafel. Gezien de lounge vooral voorkomt in variant 
‘blokken’ zou dit een reden zijn om een vertaling te maken 
hiervan in de ‘ei-variant’. 

2.3 Spelen 
Voor spelen was over het algemeen weinig animo. De groep 
heeft zelf het onderdeel ‘sporthoek’ toegevoegd, wat ook 
gelijk het onderdeel werd waar het meest op is gestemd. 

2.4 Zelf doen 
Men is vooral bereid om zelf verantwoordelijk te zijn voor 
planten op eigen terras en balkon. Een (gezamenlijke) 
moestuin zou eventueel kunnen, maar de voorkeur ligt op 
planten in de eigen ruimte. 

2.5 Ondergrond 
Hout en vlonders zijn de meest populaire ondergrond, gevolgd 
door baksteen en tegels. Als reactie hierop werd tijdens de 
bespreking nog uitdrukkelijk de toegankelijkheid benadrukt 
voor bijvoorbeeld rolstoelen. Daar lenen niet alle materialen 
zich even goed voor. 

2.6 Randen 
Op het gebied van randen hebben weinig mensen een 
expliciete voorkeur uitgesproken. Er is een lichte voorkeur voor 
hout en/of beton. 

2.7 Groen 
(Wilde) bloemenmengsels zijn het sterkst vertegenwoordigd 
in de categorie ‘groen’. Ook tijdens de workshop kwam dit als 
terugkerend item naar voren in de verschillende groepen. Ook 
is er de wens geuit om verhoogde moestuintjes aan te leggen.

2. Materiaal en 
gebruik
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3. Aandachtspunten en 
extra wensen 
De resultaten in van de workshop zijn onder te verdelen in de drie categorieën: de meest 
verkozen ruimtelijke variant, geliefde functies voor gebruik en materialen die de voorkeur 
hebben. 

Naast het stemmen op de verschillende opties kwamen er ook concrete ideeën voort uit 
de workshop (zie afbeelding pagina 5): 

• In plaats van een gezamenlijke BBQ het faciliteren van BBQ’en op het dak door   
 ruimte te bieden voor het stallen van eigen eetgerei en een waterpunt 
• Toiletten met grijs water/waterhergebruik 
• Gebruik van pergola en boom als parasol/schommelplek 
• Voorkeur voor weelderige beplanting ten behoeve van insecten, bijen en vogels   
 (wilde bloemenweide e.a.) 
• Voldoende stopcontacten in de buitenruimte in de muren 
• Een (verhoogde) moestuin was gewenst, er waren ook potentiële bewoners die   
 deze willen beheren 
• Een BBQ is alleen gewenst op het dakterras en niet in de binnentuin.
• Er moeten genoeg faciliteiten zijn voor dieren, zoals bijvoorbeeld water voor   
 vogels 
• In plaats van of naast speelfuncties voor kinderen is er een sportfunctie voor   
 volwassen gewenst. 
• Spelen voor kinderen hoeft niet heel expliciet aanwezig te zijn, maar kan   
 bijvoorbeeld ook een schommel in een boom of een wat  lagergelegen kuil zijn 
• Graag een stilteplek
• Aangedragen functie is daarnaast nog een ‘zonneweide’
• Een kas(je) is het meest gewenst als functie op het dakterras; daar biedt het   
 bescherming tegen de wind, een ‘wintertuin’ om te zitten als het    
 buiten wat kouder is en kan groente/moestuin door wie willen op het dak   
 verbouwd worden 
• Werkkast voor gereedschap in de binnentuin 


