
Buurttuin Oud Zuid

Groene oase voor ontmoeting

Een openbare buurtbinnentuin met gezellige zitjes voor ontmoeting op het
schoolplein aan de Dufaystraat 19.

Fennande van der Meulen 24 juni 2020 10:30
Supergoed idee dat er meer aandacht en ruimte komt voor groen, groente en 

kruiden kweken en leuk om dat samen te doen! Verbinding met elkaar en 
vergroening is precies wat er nodig is.
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Initiatiefnemers Buurttuin  

Al 7 jaar zijn ruim 500 Oud- Zuid buurtbewoners actief om in de buurt bewoners te 
verbinden (Stadsdorp Vondeldorp). Zij stimuleren op vele manieren de ontmoeting 
met elkaar. In leesgroepen, wandelclub, kookgroepen, eten bij elkaar aan de 
thuistafels, borrels in binnen buurten, koffieochtenden etc. In 2020-2021 komt er een 
buurtkamer als uitvalsbasis in de Paulusschool op de hoek Dufaystraat 19 en De 
Lairessestraat. De oude gymzaal heeft grote openslaande deuren naar het oude 
schoolplein. Dat schoolplein (175-200 m2) ligt op de zuidkant met vele uren zon. 
Daar realiseren wij graag een mooie Buurttuin.

Bibi Rijken 1 juli 2020 10:2
Ik ben hier blij mee. Groen verbindt, maakt mensen vrolijk, vogels, bijen en andere 
insecten houden ervan, het vangt fijnstof op. Minder hitte in de zomer. Zitjes nodigt 
uit om samen te zitten en buurtgenoten te leren kennen.

Groen doen verbindt mensen

Van het schoolplein tot een groene oase. Dat is een fantastisch project voor een 
groep bewoners uit de buurt. Dat stimuleert de buurtsamenhang en bevordert vitaal, 
veilig, gelukkig, gezellig en gezond wonen in de buurt. Vondeldorp staatgarant voor 
de coördinatie van de uitvoering.

Cathy Klinkhamer 5 juli 2020 20:23
Goed voor jong en oud en hoe groener hoe beter. We moeten al doen met zoveel 
gif dat we inademen.

Schoolplein wordt Buurttuin

Een openbare binnentuin met de gezellige zitjes voor ontmoeting van het 
Buurtkamerterras. Terwijl andere buurtbewoners samen tuinieren, kan je genieten 
van een glaasje, lunch of kop koffie. Een moestuin, een vlinder en insecten 
vriendelijke tuin, een pluktuin met kruiden en/of bloemen. Er is van alles mogelijk ook
voor educatieve (groen)lessen van basisscholen.



Samen de spade in de grond

Wij nodigen alle buurtbewoners uit zich aan te sluiten en de handen uit de mouwen 
te steken. Najaar 2021 kan de spade echt de grond in. Vanaf begin 2021 starten de 
voorbereidende activiteiten.

Een brede buurtactie

We richten de buurtwerkgroep ‘Van schoolplein naar Buurttuin’ op.
We zoeken steun bij partners in de buurt zoals ondernemers, de Zuidermarkt, 
tuincentra, basisscholen en buurtgroepen om.
De werkgroep ontwerpt de tuin en maakt een inrichtingsplan.
De werkgroep maakt werkt de conceptbegroting en het financieringsplan verder uit.
De werkgroep verkent aanvullende subsidiemogelijkheden.
De werkgroep bundelt buurtbewoners met groene vingers voor de aanleg en het 
onderhoud van de tuin.

Muck ter Stege 14 juli 2020 11:11
Mooie ontmoetingsplek voor meer kennismaking en kontakten en een rustige plek
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Waar budget voor nodig is
Het afvoeren van de tegels en de onvruchtbare zandlaag.
Het opbrengen van goede tuinaarde.
Het inrichten van de structuur van de tuin in deeltuinen.
De aanschaf van tuinmaterialen om de tuin aan te leggen en te onderhouden.
De aanschaf van planten en struiken voor de tuin.
De aanschaf van tuinmeubilair voor veilige zitplekken

Professionele begeleiding van tuinexperts bij het gehele proces.

Wat wij zelf kunnen met de buurt doen wij zelf. We zoeken samenwerking met 
tuincentra, hoveniers, Zuidermarkt en buurtondernemers. Een stimulerings- en 
startsubsidie uit het Buurtbudget Oud-Zuid van € 10.000, - tot 15.000 zou 'n mooie 
eerste stap zijn.

Uitvoering

Stadsdorp Vondeldorp coördineert dit project met buurtbewoners, buurtondernemers,
Combiwel, Zuidermarkt, scholen en tuincentra. Vondeldorp in initiator van de aan de 
tuin grenzende Buurtkamer.

Peter IDENBURG 30 juni 2020 11:22
Ik ben hier erg voor. Het plan draagt alles in zich wat we als stadsbewoners en 
speciaal bewoners van Amsterdam-Zuid nodig hebben: een toegankelijke plek 
waar jong en oud elkaar treffen kunnen en met elkaar werkzaam kunnen zijn en die
tegelijk een substantiële vergroening van het stadsdeel Zuid oplevert. Stadsdorp 
Vondelbuurt is een goed georganiseerde vereniging die genoeg vrijwilligers (en 
kenners van zaken) als leden heeft om dit project tot een succes te maken van 
langere duur.

De initiatiefgroep: bewoners Oud-Zuid, leden en bestuursleden Vondeldorp.
Paul Heerink, Jaap van Kampen, Margriet Idenburg, Ineke Heising, Koos van der 
Vorm, Dineke ten Hoorn Boer, Jan Steen, Michael Ferron, Peter Idenburg, Tjeerd 
Hulsman

360 likes en 39 enthousiaste quotes van buurtbewoners

Begroting op hoofdlijnen

Het afvoeren tegels en onvruchtbare zandlaag: €  3.000 – 5.000
Het opbrengen van tuinaarde: €  5.000 – 8.000
Het inrichten van de structuur van de tuin: €  3.000 – 5.000
De aanschaf van tuinmaterialen (aanleg en onderhoud): €  1.000 – 1.500
De aanschaf van planten en struiken: €  5.000 – 10.000
De aanschaf van tuinmeubilair voor gezellige zitplekken: €  3.000 – 4.000
Begeleiding van tuinexperts bij het gehele proces. €  1.000 – 2.000
Totaal geschat benodigd budget € 21.000 – 35.500
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