
17 december 2018
SAVE THE DATE! 

Slotbijeenkomst Onderzoek 
Wereldtuinen in Nederland 

Onderwerp 
Presentatie van onderzoek en discussie 
over pilotproject 

Wanneer?   
Maandag 17 december 2018
Hoe laat?   
19.30 – 21:00 uur (inloop vanaf 18.30) 
Waar?    
ImpactHub Rottedam
1e Middellandstraat 103
Rotterdam



Onderzoek Wereldtuinen in Nederland 
In 2017 zijn we gestart met een onderzoek naar Wereldtuinen in Nederland. We hebben de vraag 
gesteld op welke manier een Wereldtuin kan bijdragen aan de ruimtelijke en sociale integratie 
van een AZC met haar omgeving.  Met het onderzoek willen we de ervaringen van verschillende 
tuinen die met vluchtelingen werken verzamelen en toegankelijk maken voor elkaar en mensen die 
mogelijkerwijs een Wereldtuin willen organiseren. 

We hebben acht verschillende initiatieven gekozen om in het onderzoek te belichten, het gaat om 
tuinen in Heerhugowaard, Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Hardenberg en Eindhoven. 
Daarnaast zijn we vooral aan het werk geweest om de tuin op het AZC in de Beverwaard op te zetten 
en ervaring op te doen. 

Eén van de conclusies van het onderzoek is dat een Wereldtuin op het terrein van het AZC, binnen de 
huidige politieke en maatschappelijke context, wel bijdraagt aan het welzijn van de bewoners maar 
geen mogelijkheden biedt voor sociale en ruimtelijke integratie met de omgeving. Wereldtuinen 
buiten een AZC kunnen wel bijdragen aan de sociale integratie van statushouders en integratie in 
de stedelijke (of dorpse) omgeving geeft een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
omgeving.

We hebben ook geconstateerd dat het realiseren van een Wereldtuin een vorm van social design is 
waarmee door samenwerking van verschillende disciplines een succesvolle oplossing kan worden 
gerealiseerd voor complexe maatschappelijke problemen. Met deze benadering hebben we een 
voorstel gedaan voor een pilot waarbij we een Wereldboerderij (een AZC in de vorm van een 
boerderij) koppelen aan Wereldtuinen in de stedelijke omgeving. 

In de bijeenkomst van 17 december willen we deze opgave graag verder verkennen in de vorm van 
een presentatie van het onderzoek en een discussie over de resultaten. 

Wil je deelnemen aan de avond, graag voor 1 december aanmelden via mail: post@volhoudbaar.nl.  

Hartelijke groet!   
Jan Hendrik Bos, Annemiek Bongers, Rense Frommé en Anke Welten 

Programma 
18:30  Ontvangst met soep en broodjes 
19.30   Presentatie resultaten onderzoek 
19.50   Korte presentatie van commentaren experts  
20.30   Discussie 
21:30   Afsluiting  


