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Onder het motto ‘groen moet je doen’ probeert de gemeente Utrecht haar 

burgers te motiveren om door middel van zelfbeheer een stukje groen of 

een speelplekje te onderhouden. Volgens de website

zorgen bewoners bij zelfbeheer zelf voor een stukje van hun omgeving, 

onder de voorwaarde dat het stukje wel voor iedereen toegankelijk blijft. 

Dat kan groen zijn, zoals het onderhouden van een stuk park of het 

aanleggen van een geveltuintje. Maar ook voor pleintjes of speelplaatsjes 

bestaan er zelfbeheerafspraken. De gemeente Utrecht helpt de 

zelfbeheerders hierbij, met tips voor onderhoud, maar ook door materiaal 

en gereedschap beschikbaar te stellen. Als ik dit lees, dan vraag ik me met 

gezonde achterdocht af of de gemeente Utrecht aan het zelfbeheer een 

doelstelling heeft verbonden. Met andere woorden: wat is het addertje 

onder het gras?

Zo nu en dan neem ik de tijd om mij te voet te verplaatsen. Uiteraard moet 

de zon dan wel schijnen. Ik loop dan met veel plezier door de straten en 

bekijk de voortuintjes en het gemeentelijk groen. Ik word dan heel vrolijk 

van de diversiteit aan toegepaste beplanting en verharding. Gelukkig zijn de 

kattenbaktuintjes op hun retour, althans in mijn omgeving. Dakplatanen en 

Japanse wilgjes verdwijnen langzaam van het toneel. Ook heeft de natuur 

ons met twee flinke winters verlost van de exoten, zoals palmen, olijven en 

bananen (overigens wel goed voor de handel). Over het algemeen zien de 

door mij bekeken voortuinen er goed uit en is de liefde van de eigenaar 

voor zijn postzegeltje goed waarneembaar. Is dit een trend? Ik hoop het. 

Mijn mini-excursies leveren ook wel eens leuke tafereeltjes op. Een tijdje 

terug liep ik met een stagiaire door een straatje toen mijn oog viel op een 

leuk verzorgd tuintje. Ik werd ergens door getriggerd – ik weet niet meer 

waardoor – en we bleven even kijken. Een oudere man, type tuinman 

uit een Engelse dramaserie, vroeg: ‘Zoekt u iets?’ Ik zei: ‘Nou, eh nee, 

we kijken alleen maar naar de mooie tuinen in deze buurt.’ ‘Ja, mooie 

tuintjes, hè’, zei de grijsaard. Door dat woordje ‘mooi’ veranderde de man 

van een te assertieve AOW’er in een vriendelijke opa. Even later werd de 

man vergezeld door een oudere vrouw, van wie ik meteen aannam dat 

ze zijn echtgenote moest zijn. ‘Rustig maar, hoor lieverd, het is niets’, zei 

de man zacht tegen de vrouw. Daarna stelden we ons netjes aan elkaar 

voor en vertelde ik dat we voor de gemeente werkten. De vrouw leek 

daarna opgelucht en nam gelijk het woord. Ze vertelde ons dat zij al jaren 

met toestemming van de voorman het gemeenteperk voor hun deur 

onderhouden. ‘Jaren geleden wou de voorman de rozen eruit gooien; 

te veel werk, zei hij. Wij hebben toen gevraagd of wij de rozen mochten 

bijhouden en dat mocht. Het was rozen of gras en wij wilden rozen, dus 

moesten we het zelf bijhouden. Moet u eens zien hoe mooi de rozen zijn.’ 

We liepen langzaam naar het rozenperk en inderdaad, de rozen zagen 

er prachtig uit. Omdat onze pauze bijna om was, probeerden we ons te 

onttrekken aan het enthousiasme van de vrouw. Het kostte ons moeite, 

maar dankzij de smoes dat we een belangrijke afspraak hadden, liet de 

vrouw ons toch gaan. ‘Doet u de voorman de groeten van ons.’ ‘Dat doen 

we’, zei ik vluchtig en de stagiaire en ik liepen snel naar het gemeentehuis.

Eigenlijk is het bovenstaande een voorbeeld van zelfbeheer dat werkt. De 

gemeente voorziet in groen op basisniveau; als de bewoner meer wil, moet 

hij of zij dat zelf onderhouden. Is dit goedkoper? Ik denk het niet. Geeft 

dit meer voldoening bij bewoners? Ik denk het wel. Bewoners die iets extra 

willen, kunnen hier dan zelf voor zorgen. Het levert in ieder geval een 

hogere kwaliteit van de openbare ruimte op. Maarten van Rossum kan beter 

slapen. Ik wens de gemeente Utrecht veel succes en ben benieuwd naar de 

ervaringen.

Groet,

Chris Winter
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