
Corporatie vernietigt groene tuin 
Een groene tuin werd door toedoen van woningcorporatie Eigen Haard een 
dorre vlakte. Na verontwaardigde tweets belooft de corporatie beterschap. 

Stichting Steenbreek ziet de aandacht van verhuurders voor groene tuinen 
groeien. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                      Tegeltuin met onkruid  

 
Er ontstond een heuse Twitter-storm na een bericht van beeldend 

kunstenaar Jeltje van Houten over de tuin van haar Amstelveense buren: 
‘Wat een schrik! Vandaag is de hele tuin leeggehaald, want nieuwe 

huurders gaan er komen. Betrof mooie tuin, in 45 jaar opgekweekt door 
mijn vorige buren. Dit is wat er telkens gebeurd. Stond veel moois. Jaren 

gekoesterd, weg. Kan dit anders?’ 

Overwoekerd 

Ja, dat kan anders, antwoordt woningcorporatie Eigen Haard. Sterker nog: 

het had nooit mogen gebeuren. Zoals gebruikelijk noteerde een 
medewerker tijdens de zogenoemde voorinspectie hoe de woning en de 

tuin moesten worden opgeleverd. Standaardpunten bij een dergelijke 
inspectie: de tuin mag niet volledig overwoekerd zijn; dode planten en 

struiken moeten eruit; en onveilige situaties moeten worden aangepakt. 

Betreurd 

Dat in dit geval door een externe aannemer de hele tuin is leeggehaald, 
berust volgens Eigen Haard op een misverstand: ‘Dat was niet nodig en 

dat betreuren we.’ Na vergelijkbare voorbeelden van leeggehaalde tuinen 

elders belooft de corporatie beterschap:  



‘De reacties zijn een stimulans voor ons om nog meer aandacht te 
besteden aan het behoud en ontwikkelen van zoveel mogelijk groen in de 

wijken waar we actief zijn. We kijken nog eens kritisch naar ons eigen 

beleid om te zien waar we het kunnen verbeteren.’ 

Meer groen 

Stichting Steenbreek, die zich inzet voor groene tuinen, ziet steeds meer 
verhuurders hun leven beteren. ‘Tot enkele jaren terug was het haast een 

vanzelfsprekendheid dat woningcorporaties de tuin helemaal leeg trokken 
na het vertrek van de oude bewoners ‘, zegt stichtingsdirecteur Roel van 

Dijk. ‘Gelukkig komt het steeds minder voor dat bij een huurderswissel 
wordt gekozen voor zo'n onderhoudsarme, versteende tuin. Langzaam 

maar zeker is iedereen doordrongen geraakt van het belang van meer 

groen.’ 

Biodiversiteit 
De vrijwilligers die via Stichting Steenbreek de vele tegeltuinen in heel 

Nederland bestrijden, vinden steeds vaker de woningcorporaties aan hun 
zijde. De voordelen van groene in plaats van stenen tuinen zijn groot. 

Wanneer tegels worden vervangen door planten kan de bodem 

eenvoudiger het regenwater opnemen, waardoor riolen minder snel 
overbelast raken. Bovendien kan een groene tuin de zomerwarmte beter 

geleiden dan het hete steen. Bovenal benadrukt Roel van Dijk graag een 

hoger doel: 'Zelfs het kleinste tuintje versterkt al de biodiversiteit.' 

Ledenpeiling over groen in de buurt 
De Woonbond ledenpeiling van deze zomer gaat over groen in je buurt. 

Huurwijzer, het Woonbondmagazine voor huurders, schrijft dit najaar over 
de uitkomst daarvan.  Ben je lid van de Woonbond en heb je nog geen 

uitnodiging ontvangen om aan deze peiling mee te doen? Log in en vink 
onder 'Mijn nieuwsbrieven' de optie 'Ledenpanel' aan. Dan ontvang je 

alsnog een uitnodiging én houden we je per mail op de hoogte over 
nieuwe ledenpeilingen (4 x per jaar). 
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