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Definitie Portiektuinen
Wat is een portiektuin?
We bedoelen met een portiektuin een tuin die hoort bij een specifiek portiek van een woongebouw.
Bijvoorbeeld: Er is een portiek waar een aantal woningen worden ontsloten. Alle woningen hebben in
het algemeen een berging op de begane grond; inpandig of op het binnenterrein.
•
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Definitie portiektuinen
Aanleiding en aanpak Agniesebuurt gemeente Rotterdam
Portiektuinen in beeld

•

De inpandige berging (meerdere bergingen aan een gangpad) heeft vaak een deur naar een tuin
die van niemand is. Deze tuin noemen we portiektuin, omdat deze buitenruimte officiëel een
gemeenschappelijke buitenruimte is behorende bij de woningen van het portiek.
Bij bergingen op een binnenterrein hebben alle bewoners van de bijbehorende woningen toegang
tot het binnenterrein waarop de bergingen staan. Het komt voor dat er bij deze bergingen nog
extra buitenruimte is die officiëel een gemeenschappelijke buitenruimte is behorende bij de
woningen van het portiek.
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De portiektuinen hebben veel variabele aspecten die per situatie anders zijn. Maar er zijn ook veel
aspecten waar we bij elke situatie mee te maken hebben. Dit maakt het mogelijk om een aanpak te
maken die toepasbaar is op iedere portiektuin.
Bovenstaande illustratie geeft weer welke aspecten er bij de portiektuinen spelen. Niet elk aspect
komt overal voor, maar de illustratie geeft een indruk van de thema’s die over het algemeen bij de
verschillende portiektuinen aan de orde komen.
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Aanleiding
Aanleiding
De aanleiding voor het project ´Portiektuinen Klimaatadaptief´ in de Agniesebuurt is tweeledig:
1. Havensteder heeft afgelopen jaar verschillende portiekgesprekken gevoerd met bewoners. Per
portiek werd door de wijkbeheerder (Benjamin Dijkhuizen) een afspraak gemaakt om met elkaar
te praten over het reilen en zeilen rondom het portiek. Deze portiekgesprekken bleken succesvol;
bewoners leerden elkaar kennen en er kwamen issues boven water die konden worden opgelost.
Eén van deze issues was de portiektuin. Veel portieken hebben gemeenschappelijke bergingen waar
een buitenruimte bij hoort. Het was onduidelijk of deze buitenruimte, ofwel portiektuin, ook gebruikt
mocht worden. Nu is afgesproken dat bewoners deze buitenruimte gezamenlijk mogen gebruiken.
Bij ongeveer 7 portieken is er potentie om deze portiektuin te transformeren van een stenige
anonieme plek, naar een plek die op een goede manier gebruikt wordt door bewoners.

Portiektuinen in beeld
Potentiële portiektuinen
Onderstaand kaartje geeft aan welke portiektuinen klimaatadaptief kunnen worden. De twee
portiektuinen die in het blauw zijn aangegeven liggen in de planning om in 2017 aan te pakken.
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2. Zowel de bewoners, de gemeente Rotterdam, als Havensteder hebben er baat bij dat de
Agniesebuurt klimaatadaptief wordt. Het is een stenige wijk en er is weinig ruimte voor groen.
Daarbij kampt de wijk met wateroverlast. Door toenemende hevige regenbuien kan het riool de
hemelwaterafvoer bijna niet aan. De portiektuinen kunnen ingezet worden om deze situatie te
verbeteren.
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Havensteder heeft de intentie om in 2017 twee portiektuinen aan te pakken.
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Aanpak Agniesebuurt gemeente Rotterdam
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De komende jaren past de gemeente de riolering in de Agniesebuurt aan, op een
klimaatbestendige manier. Het riool kan grote hoosbuien niet meer aan en stroomt nu al af
en toe over. In de toekomst worden alleen maar meer van dergelijke hoosbuien verwacht dus
grijpt de gemeente Rotterdam nu in. Het nieuwe riool heeft ook gevolgen voor huiseigenaren:
1.

2.

De verwachting is dat het grondwater 20 cm zal gaan stijgen. Op dit moment is het 		
grondwaterpeil 2,40 meter onder N.A.P., maar na rioolvervanging kan dit stijgen 		
naar 2,20 meter onder N.A.P.. Veel binnenterreinen zijn verzakt en liggen nog amper
boven het huidige grondwaterniveau. Het komt vaak voor dat het maaiveld op 		
binnenterreinen 2,20 meter onder N.A.P. ligt.
Een ander gevolg van de aanleg van de nieuwe riolering is dat de HWA’s op het 		
binnenterrein niet meer aangesloten worden op het openbare riool, wat nu wel het 		
geval is. De gemeente Rotterdam wil dat al het hemelwater dat op de binnenterreinen
terecht komt ook daar wordt opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem.
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Agniesestraat 36 - 44
Herlaerstraat 15 - 27b
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Agniesestraat 86a-88d
Weteringhestraat 15a-17d
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Agniesestraat 72a-e

3

Agniesestraat 135-153

Na rioolvervanging in de Agniesebuurt zal er dus een groot probleem ontstaan met
het hemelwater op de binnenterreinen.
De gemeente Rotterdam spoort eigenaren van binnenterreinen of privétuinen alvast aan om
hun grond op te hogen en voorzieningen te treffen om hemelwater zo lang mogelijk op te
slaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op groene daken, in tuinen en in regentonnen.
Alle betrokken partijen: de gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap, eigenaren en
coöperaties zullen moeten samenwerken om tot een goede oplossing te komen voor dit
gemeenschappelijke probleem.

Heemsteestraat 24-36
Agniesestraat 89b-91d
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Bergweg 318-320

Stichting Tussentuin denkt hier graag over mee, aangezien wij jarenlange ervaring hebben
op het gebied van transformatie van binnenterreinen. Sinds een aantal jaren werken wij ook
aan oplossingen voor waterberging op binnenterreinen.
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Heemsteestraat 25 -117
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Heemsteestraat 46-56
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Portiektuin Agniesestraat 42

‘Hardware’ en ‘Software’

Bewonersparticipatie

Gegeven situatie - ‘Hardware’:

Bij dit portiek bleek tijdens het portiekgesprek dat er een welwillende groep mensen woont die zich
samen wil inzetten om de portiektuin aan te pakken. Daarom is dit portiek gekozen als pilot. Op 7
september heeft er een tuinworkshop plaats gevonden, georganiseerd door Stichting Tussentuin.

Gebouwde omgeving
• de portiektuin is een stenige tuin
• de oriëntatie is gunstig: de tuin ligt op het zuid-westen
• de tuin heeft een heldere rechthoekige vorm
• begrenzing door houten schuttingen en stalen gaashekwerken
• er zijn regenpijpen aanwezig die afgekoppeld kunnen worden van het
riool

tegel eruit, groen erin

Groen
• de twee tuinen die horen bij de huurwoningen zijn verwaarloosd en
staan vol berenklauw
• op het schoolterrein stonden bomen, deze zijn onlangs gekapt tot
ongenoegen van bewoners

Programma van eisen
Met de input van bewoners en na een gesprek met Havensteder is het volgende programma van
eisen samengesteld:
Gebouwde omgeving
• HWA afkoppelen
• regenwater opvangen
• minder stoeptegels
• 1 prullenbak (Havensteder wil dit 1 jaar uitproberen, bij verkeerd gebruik wordt deze verwijderd)
Groen
• grasveldje
• eetbare wand in zakken aan de schutting
• kleurrijke bloemen
• makkelijke moestuin
• kasje
• kleine boom (iets waar vogels op afkomen of kleine fruitbomen)
Sociaal
• verschillende zitplekken / picknicktafels
• een plek voor alle bewoners samen
• bewoners participeren in het onderhoud
Onderhoud
• onderhoudsarm
• grasmaaien (één bewoner geeft aan dit te willen doen)
• bewoners willen zelf prullenbakken legen
N.B. De groene elementen kunnen alleen aangebracht worden als er ondersteuning komt
bij het onderhoud. Stichting Tussentuin kan hiervoor een jaarrond programma aanbieden.
Wij adviseren om de eerste 3 jaar ondersteuning en educatie aan te bieden aan bewoners
voor het onderhoud.
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Sociaal
• er zijn verschillende aangrenzende buren: opslagruimte, bedrijfsruimte,
tuinen behorende bij huurwoningen van Havensteder en een school
• bewoners aan de Agniesestraat kijken vanuit hun balkon op de tuin; er
is dus een goede sociale controle mogelijk
• er is een centrale ingang vanuit de bergingsgang, alleen bewoners die
daar een berging hebben, hebben een sleutel
• naast de centrale entree is er toegang vanuit 2 woningen en 2
bedrijfsruimten
• er zijn geen ernstig verstoorde relaties met buren bekend
Onderhoud
• op dit moment wordt er geen onderhoud gepleegd

geen berenklauw,
maar siertuin

bewoners staan eigen
tuin af voor collectief

Veranderlijke elementen - ‘Software’:
Gebouwde omgeving
• stoeptegels eruit, groen of waterdoorlatend materiaal erin
• ruimtelijk: de portiektuin kan worden vergroot doordat bewoners
aangeven dat hun eigen privétuin onderdeel mag worden van het
collectieve gedeelte
• HWA kan worden opgevangen in regetonnen, of gelijkwaardige bovengrondse opvangelementen, en gebruikt voor bewatering van de tuin
• HWA wordt afgekoppeld van het riool door toepassen infiltratiekratten

anonieme plek wordt
ontmoetingsruimte

Groen
• verzachten oppervlak door siertuin en gazon met boom
• verticaal groen tegen verhitting, door klimplanten en leifruit
• verbinding van bewoners door eetbare wand en kweekbakken
Sociaal
• betrekken bewoners in de planvorming in de aanleg
• commitment van bewoners voor het onderhoud

infiltratiekratten ontlasten riool

Onderhoud
• ondersteuning in het onderhoud door een tuincoach
• groeneducatie gericht op zelfbeheer bewoners
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Ontwerpschets Portiektuin Agniesestraat
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Vasthouden regenwater
Quickscan: berekening dakoppervlak

Infiltratiekratten en
Rainwinner

Er is een grove benadering gedaan van het dakoppervlak waarvan de HWA’s afgekoppeld kunnen
worden van het riool. Volgens onderstaande tekening komt dit neer op 357 m2. Er wordt op dit
moment per regenpijp gekeken met de afdeling technisch onderhoud van Havensteder of dit
oppervlak eenvoudig af te koppelen is van het riool.
Opties
Wanneer er veel waterberging op het binnenterrein mogelijk is, is het de moeite waard om uit te
zoeken of naastgelegen gebouwen ook aangesloten kunnen worden aan de infiltratiekratten. Panden
die zich hiervoor lenen zijn:
• de naastgelegen panden in de Agniesestraat
• de school aan de vijverhofstraat

Infiltratiekratten
Onder het ontmoetingsterras komen de infiltratiekratten. Er wordt een berekening gemaakt van
de nodige capaciteit. Op dit moment kunnen 6 HWA’s afgekoppeld worden van het riool. Op de
voorgaande pagina is te zien om hoeveel m2 dakoppervlak het gaat. In het ontwerp is ongeveer 50
m2 aangewezen om ondergrondse infilatratiekratten toe te passen.
Op dit moment wordt door Havensteder onderzocht of de bodemsamenstelling en het grondwaterpeil
geschikt zijn voor ondergrondse waterberging.
Rainwinner
Zowel de aan te leggen tuin als de wens van bewoners voor eetbaar
groen hebben water nodig. Het ligt dus voor de hand om hierbij
gebruik te maken van hemelwater. Hiervoor wordt de Rainwinner
toegepast. Dit systeem kan water opslaan voor bewatering van de tuin.
Een omschrijving van dit systeem is te vinden op:
http://www.rainwinner.nl/
Slimme regenton Bas Sala
Een alternatief voor de Rainwinner is de slimme regenton van
ontwerper Bas Sala. De mogelijkeden hiervoor worden onderzocht. Hoe
dit systeem werkt is te lezen op:
http://www.bassala.com/slimme-regenton
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Planning

Indicatieve Budgetverdeling

Samenwerking

Begroting in hoofdlijnen

2016
Op dit moment voert Stichting Tussentuin gesprekken met:
• Bewoners
• Havensteder
• Gemeente Rotterdam (Noord)
• Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard

Voor de aanpak portiektuin Agniesestraat 42 zijn we al in contact met de direct betrokken partijen.
Deze portiektuin wordt gezien als Pilotproject.
Het totale benodigde budget voor 2017 voor de portiektuin Agniesestraat 42:

Aan deze partijen wil Stichting Tussentuin in 2017 toevoegen:
• Watersensitive
• Buurtorganisaties
• School
• Hofbogen BV
Planning
Onderstaande planning is een globale weergave van de te nemen stappen om de portiektuinen
gezamenlijk aan te pakken.
Najaar 2016
•
•
•

Opschonen binnenterrein / grondwerkzaamheden / verharding en schuttingen
/ ontwerp en projectleiding								
Waterbergings-systemen								
Losse inrichtingselementen								
Onderhoud en Educatie								
Totaal:											

:
:
:
:
:

Voorstel voor de benodigde fincanciering en de budgetverdeling
1. Stichting Havensteder (toegekend, deels geïnvesteerd in 2016):		
2. De gemeente Rotterdam (via bewonersinitiatief, in gesprek):		
3. Het Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard (in gesprek):		

€25.000,€8.000,€15.000,-

€8.000; 17%

Planvorming (gedaan)
Eerste bewonersbijeenkomsten / portiekgesprekken (gedaan)
Ontwerp Portiektuin Agniesestraat (gedaan)

€25.000,€16.000,€3.000,€4.000,€48.000,-

€25.000; 52%

1. Stichting Havensteder
2. De gemeente Rotterdam

Voorjaar 2017
•
•
•
•

Bij elkaar brengen belanghebbende partijen, t.b.v. samenwerking en financiering
Technische uitwerking ontwerp Portiektuin Agniesestraat
Uitvoering Portiektuin Agniesestraat
Onderhouds- en Educatietraject Portiektuin Agniesestraat

•

Synchroon: Uitwerking PvA Portiektuinen Klimaatadaptief met belanghebbende partijen.

Zomer 2017
•
•
•
•

Bewonersbijeenkomsten volgende Portiektuin: Banierstraat
Ontwerp en uitvoering Portiektuin Banierstraat
Vervolg aanpak portiektuinen bij instemming diverse belanghebbende partijen en de daarbij
behorende financiële middelen.
Synchroon: Einddocument Aanpak Portiektuinen Klimaatadaptief met belanghebbende partijen.

2018 / 2019
•
•

Aanpak verdere portiektuinen: workshops, ontwerp en uitvoering
Onderhouds- en Educatietrajecten portiektuinen door Stichting Tussentuin

€15.000; 31%

3. Het Hoogheemraadschap
Schieland Krimpenerwaard

Zie bijlage 1: Indicatieve Kosten t.b.v. projectplan Portiektuin Agniesestraat 42
Klimaatadaptief
Daarnaast bestaat er een aantal partijen dat de klimaatadaptieve stad hoog in het vaandel heeft
staan en mogelijk een bijdrage kan leveren op het gebied van onderzoek, uitwerking aanpak
portiektuinen, communicatie en educatie. Onderstaande grafiek geeft een beeld van de mogelijke
gemeenschappelijke financiering die nodig is om het Pilotproject om te zetten in een uitgewerkt
plan van aanpak voor portiektuinen in het algemeen, waarbij de 8 genoemde portiektuinen in de
Agniesebuurt in aanmerking komen voor toepassing van de aanpak.
1. Stichting Havensteder
2. De gemeente Rotterdam, gebiedsinitiatief
3. Het Hoogheemraadschap
4. Watersensitive
5. Ministerie van I&M
6. Sociale organisatie

12

Aanpak Portiektuinen Klimaatadaptief - Stichting Tussentuin - december 2016

13

Aanpak Portiektuinen Klimaatadaptief - Stichting Tussentuin - december 2016

VOORUITBLIK: GRID

GRID-kaarten workshops met bewoners
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Onderdeel van de aanpak portiektuinen is dat bewoners meedenken in de planvorming. Hiervoor
organiseert Stichting Tussentuin workshops met de portiekbewoners. Door middel van kaarten worden
de verschillende thema’s besproken. De thema’s zijn onderverdeeld in 4 kleuren:
• Blauw		
: Hardware - Gebouwde situatie
• Mosgroen		
: Software - Groen & Inrichting
• Roze		
: Sociaal - Betrokkenheid bewoners
• Helder groen
: Onderhoud - Participatie in beheer
Elk hoofdthema heeft 2 tinten:
• de donkere variant geeft de huidige situatie aan
• de lichte variant geeft de nieuwe situatie aan

Nieuwe situatie Portiektuin Agniesestraat 42
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toezicht
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Nieuwe elementen Portiektuin Agniesestraat 42
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De subthema’s vormen vierkante kaartjes die als een GRID aan elkaar gelegd kunnen worden, als
een spel dat door en met bewoners gespeeld kan worden. Stichting Tussentuin wil dit GRID graag
verder ontwikkelen door de mogelijkheden voor alle potentiële portiektuinen in de Agniesebuurt
per onderdeeel vast te leggen op een kaartje. Op die manier kunnen de komende workshops met
bewoners veel efficiënter worden gehouden. Daarbij maken de kaarten het onderwerp waterberging
en klimaatadaptief voor de bewoners veel beter inzichtelijk.
Hierbij worden op specifieke kaarten ook de kosten vermeld in euro’s. Dit willen we doen bij:
• De inrichtingselementen, zodat bewoners de prijsklasse kunnen zien van de elementen die zij
wensen in hun portiektuin.
• De onderhoudsprijs per jaar per m2 / m1, zodat bewoners vooraf kunnen inschatten wat de
doorberekende kosten zullen zijn wanneer het onderhoud uitbesteed moet worden aan een
hovenier.

Aanpak Portiektuinen Klimaatadaptief - Stichting Tussentuin - december 2016

15

VOORUITBLIK:
PARTICIPATIE ONDERHOUD
Onderhoud Portiektuin
Stichting Tussentuin biedt verschillende onderhoudspakketten, samen te stellen uit verschillende
‘bouwstenen, elementen uit het GRID.
Daarbij zijn twee trajecten mogelijk:
1. Zelfstandig onderhoud door hovenier
2. Begeleidend onderhoud met participatie van bewoners
Verder zijn de bouwstenen afhankelijk van de toegepaste inrichtingselementen. Sommige daarvan
zijn bewerkelijker dan andere (zo is bijvoorbeeld een een gazon bewerkelijker dan vaste beplanting).
Inrichtingselementen met bijpassend onderhoud kunnen onder andere zijn:
Borderbeplanting
Bomen/heesters
Hagen
Gazon
(Moestuin)
(Verticale groene wand)
etc.
In het geval van de Agniesestraat is het advies een participatietraject met bewoners. Hierbij worden
de bewoners begeleid in het aanpakken van het onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld door middel van
workshops of begeleide werksessies. Zo’n traject kan gedurende 3 jaar afgebouwd worden met als
doel de tuin geheel in eigen beheer van bewoners te brengen, die deze in de toekomst zelfstandig

VOORUITBLIK:
EDUCATIE KLIMAATADAPTIEF
onderhouden. Met een dergelijk participatietraject wordt het budget dat normaal besteed zou
worden aan zelfstandig onderhoud door een hovenier, geïnvesteerd in het vergroten van actieve
burgerparticipatie in het stedelijk groen.
Daarnaast bevordert actieve deelname aan het onderhoud ook de sociale cohesie onder bewoners.
Zelf en samen met elkaar bezig zijn versterkt de onderlinge burenband, stimuleert betrokkenheid
bij de tuin en daarmee een ‘sense of ownership’. Dit is belangrijk voor het gevoel van veiligheid bij
bewoners, maar werkt ook activerend. Bezig zijn in en met groen werkt positief op het gebied van
ons mentale en fysieke welzijn. Kortom: we worden er gelukkiger van en voelen ons beter.
Een traject kan, afhankelijk van de wensen, intensief of minder intensief ingestoken worden:
bijvoorbeeld 2, 4 of 6 keer per jaar. Idealiter worden de verschillende seizoenen zoveel mogelijk
aangehouden. Zo worden bewoners meteen meegenomen in seizoensbeleving en dat stimuleert ook
weer betrokkenheid en motivatie.
Educatie klimaatadaptief
De participatietrajecten draaien niet alleen om de praktische kant van het onderhouden van een
tuin, maar spelen ook in op bewustwording rondom de tuin en natuur in het algemeen. Bewustzijn
creëert interesse, vanuit interesse ontstaat binding en die binding werkt activerend.
Het gaat hierbij ook om bewustwording van milieu en klimaat-issues, aandacht voor je omgeving
en het verbeteren daarvan. Bewoners zijn over het algemeen niet bezig met het begrip
‘klimaatadaptief’. Door dit begrip tijdens de educatie-sessies regelmatig uit te leggen, zal er meer
bewustzijn ontstaan. Het gemeenschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel kan hierdoor worden
aangewakkerd. De gevolgen van de toename van hevige stortbuien is niet iets wat de overheid of de
verhuurder voor bewoners kan oplossen. Bewoners zullen zelf ook een steentje moeten bijdragen.
De positieve effecten van de gemeenschappelijke tuin werken weer door op een breder niveau, zoals
bewust en actief burgerschap (participatie, afvalverwerking, schone straten etc.).
Thema’s die aan bod kunnen komen tijdens sessies zijn onder andere:
Wat gebeurt er in de natuur?
Wat doet ‘groen’ met je?
Dieren in de tuin
Je tuin als onderdeel van het grotere geheel: biodiversiteit, infiltratie, hemelwater, luchtkwaliteit,
etc.
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