
 
 
 
 

 

PERSBERICHT 
 
 
 
 
 

Koningstraat 38 • Postbus 5465 • 6802 EL ARNHEM 
Telefoon 0900 - 1809 • Fax 0900 - 3774830 

DIENST 
FACILITAIRE DIENST   

 
 
 
 
 
 
‘Reizende Tuinen’- concept  wegens succes verlengd  
 
 
Zeven ‘Reizende Tuinen’ zijn er de afgelopen drie jaar ingericht in Arnhem. Stuk voor stuk 
ontworpen in nauwe samenwerking met buurtbewoners. De tuinen hebben de leefbaarheid van de 

buurt verbeterd. De waardering van de betrokken bewoners is dan ook hoog. Het college van 

burgemeester en wethouders heeft besloten het project Reizende Tuinen voor nog minimaal één 
jaar voort te zetten. Daarbij wordt nadrukkelijk ook samenwerking gezocht met het bedrijfsleven en 

de creatieve sector.  

 
Reizende Tuinen zijn tijdelijk van aard en speciaal bedacht om braakliggende terreinen te verfraaien. Tot 
nu toe heeft de gemeente Arnhem alleen Reizende Tuinen aangelegd in de openbare ruimte. Echter, door 
de crisis is het aantal particuliere braakliggende terreinen in Arnhem toegenomen, bijvoorbeeld door het 
vertragen van bouwprojecten. De gemeente zoekt nu nadrukkelijk de samenwerking met het bedrijfsleven 
om te komen tot een gezamenlijke aanpak van braakliggende terreinen. Op deze manier kan de 
leefbaarheid van de stad een positieve impuls krijgen.  
 
Meedenken 
Uit een evaluatie van het project blijkt dat buurtbewoners waarderen dat zij kunnen meedenken over de 
inrichting van de braakliggende terreinen. Het college handhaaft de bewonersparticipatie en wil het nog 
meer maatwerk maken. Het project beschikte tot nu toe over € 50.000,- per jaar. Dat geld is besteed aan 
het ontwerpen, inrichten, beheren en opruimen van tijdelijke tuinen, alsmede de kosten van de benodigde 
communicatie.  
 
Creativiteit 
Het is de kunst om met beperkte middelen een aangename omgeving te creëren die op steun van de 
bewoners kan rekenen. De gemeente wil hierbij graag de bestaande creativiteit in de stad benutten, 
bijvoorbeeld door samen te werken met kunstenaars en architecten. Een organisaties als DTO 
(Departement Tijdelijke Ordening, een samenwerking tussen architecten en landschapsarchitecten 
Gelderland) heeft een goed netwerk en creatieve ideeen voor de tijdelijke inrichting van de braakliggende 
terreinen en kan de gemeente helpen dit vraagstuk op te lossen.  
 
Gieter 
Behalve zeven Reizende Tuinen zijn er de afgelopen drie jaar ook zeven “verfraaiingen” aangelegd: 
kleinere  stukken openbare ruimte die met beperkte middelen zijn opgeknapt. Hierbij valt te denken aan 
het inzaaien van gras of bloemen. Voor de herkenbaarheid van de Reizende Tuinen zijn 2 grote groene 
gieters op rupsbanden aangekocht. De gieters staan symbool voor de betrokkenheid van de bewoners en 
de rupsbanden verwijzen naar het tijdelijke karakter van de tuin. De rupsbanden fungeren tegelijkertijd als 
bankjes.  
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