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positionering visie
Gedurende de opleiding kwam de term “duizendpoot” wel eens voorbij. Dit hield in dat de designer 
zich verdiept in meerdere vormen van media en deze verschillende vormen kan inzetten en com-
bineren om tot een sterk ontwerp te komen. Deze term resoneerde erg met mij, aangezien ik deze 
mindset deelde. Tijdens de opleiding, en hiervoor overigens ook al, verdiepte ik mij telkens in vele 
verschillende vormen van media. Zo leerde ik programmeren in onder andere html, css, c#, sql, 
javascript en php, grafisch design in photoshop en illustrator, video editing in premiere en after 
effects, 3d design in blender en cinema4d, product design, immersive storytelling en performance 
tijdens mijn minor en nog veel meer. 
Ze interesseerden me stuk voor stuk allemaal en in mijn gedachte zou ik door ze allemaal te leren 
op elke ontwerpvraag een antwoord hebben. Daarom identificeer ik mij nu als ontwerper als een 
duizendpoot. Met deze mindset ben ik dus ook aan dit project begonnen.

Mijn interesse voor dit project komt eigenlijk voornamelijk vanuit mijn jeugd. Met twee afges-
tudeerd biologen als ouders die mij altijd veel over de natuur bijbrachten kreeg ik al snel een 
enorme interesse voor de natuur en het milieu. Veel van mijn kennis kwam uit wandelingen door de 
natuur of nieuwsgierigheid als kind als ik een beestje had gevonden wat ik vervolgens zou opzoe-
ken in de vele boeken die mijn ouders in de kast hadden staan. Maar een heel groot deel van mijn 
interesse kwam ook vanuit de groene tuin die ik eigenlijk heel mijn leven tot mijn beschikking had, 
waardoor ik continu de natuur binnen handbereik had en waarin ik vaak genoeg op zoek was naar 
beestjes of leerde welke planten en vruchtjes ik kon eten. 
Hiernaast was er ook nog mijn oma, die eigenlijk altijd wel in haar enorme tuin te vinden was. Haar 
tuin was altijd zo mooi en goed verzorgd en ik heb er vaak genoeg verstoppertje gespeeld tussen 
de bomen en bosjes en wederom mezelf verwonderd over al het leven in de tuin, maar ook mijn 
oma geholpen met de tuintaken, zoals onkruid wieden, de boom snoeien, het gras maaien of de 
vijver schoonmaken. 
Al met al heb ik altijd vele mooie herinneringen gemaakt in tuinen en hier elke keer weer meer ge-
leerd over de natuur waardoor mijn interesse hierin steeds weer werd aangesterkt.
Dit brengt ons naar vandaag de dag, waar het nu duidelijk is dat de natuur en het milieu hard ach-
teruit gaan. Elke keer als ik weer slecht nieuws hoor met betrekking tot de natuur, zoals enorme 
bosbranden in Australië, het vergaan van koraalriffen en enorme stukken regenwoud die worden 
omgehakt trek ik mij dit zeer aan. 
Daarom besloot ik voor mijn afstudeerproject dat ik een ontwerpuitdaging aan wilde gaan die de 
natuur en het milieu op een bepaalde manier helpt. Hiernaast had ik wat achtergrondinformatie 
over de problemen met betegelde tuinen, en vanwege mijn voorliefde voor groene tuinen besloot ik 
dat ik hiermee aan de slag zou gaan.

De visie van dit onderzoek was om een manier te vinden om meer van de Nederlandse tuinen om 
te zetten naar groene tuinen. Deze gaan namelijk water- en hitteoverlast tegen en zorgen voor 
meer biodiversiteit. 
Hiernaast hebben ze ook nog andere voordelen, zoals het verminderen van de CO2-voetafdruk van 
een huishouden, positieve effecten op de mentale gezondheid en ze zijn zeer gunstig in de opvoed-
ing van kinderen met onder andere velen educatieve doeleinden. 
Al deze informatie komt voornamelijk vanuit mijn desk research, maar ook vanuit een aantal case 
studies, contact met stakeholders en interviews met experts.
Naast deze voordelen hoop ik natuurlijk ook dat als ik de visie tot realiteit weet om te zetten, de 
vermeerdering van de groene tuinen een toekomstige generatie op laat groeien die net als ik leert 
houden van natuur en milieu dankzij hun groene tuin.
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samenvatting
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inleiDing
Waarom groene tuinen? Laten we hier eens mee beginnen. Het klimaat verandert, 
dit is een feit. Het weer overal ter wereld wordt langzaam aan steeds extremer door de opwarming 
van de aarde. Dit houdt in zwaardere regenval, en meer lange periodes van extreme hitte.
Door verstening op vele plekken in Nederland veroorzaakt dit extreme weer veel problemen met 
water- en hitteoverlast. Hier komt ook nog eens bij dat de verstening ervoor zorgt dat fauna en bi-
odiversiteit steeds meer verminderen. Zo is de insectenpopulatie in Nederland in de afgelopen 30 
jaar al met 75% afgenomen, met rampzalige gevolgen voor het ecosysteem van dien. Inmiddels is 
ruim 7 procent van Nederland versteend, dat is ver boven het Europees gemiddelde van 2 procent 
en zet ons op de tweede plek in Europa.
Gelukkig wordt er door gemeentes en overheidsinstanties al redelijk veel ingegrepen op verstening 
door op veel plekken te vergroenen en vermindert dit fenomeen langzaam. Echter is er een plek 
waar het percentage bestrating versus groen nog altijd toeneemt. Dit zijn namelijk de tuinen.
Uit onderzoek blijkt dat tegenwoordig al een derde tot de helft van alle tuinen in Nederland zoge-
naamde “Betegelde tuinen” zijn. Het gemiddelde percentage per gemeente betreft inmiddels 40 
procent. Dit fenomeen word nu door media zelfs al gedoopt tot de befaamde “tegel terreur”. Deze 
tuinen zorgen net als alle andere vormen van verstening voor water- een hitteoverlast en vermin-
deren de biodiversiteit. Het ergste is nog dat er een toename van betegelde tuinen wordt gecon-
stateerd. Zo is het aantal betegelde tuinen gemiddeld in Nederland met 5 procent toegenomen in 
10 jaar en ik sommige gebieden was dit zelfs 20%.

ik zeg Dus, hier moet Wat aan geDaan 
WorDen!

relevantie
Alle bronnen waar ik mee in contact ben geweest bevestigen de relevantie van het onderwerp. Zo 
zijn er om te beginnen al vele studies geweest met betrekking tot dit onderwerp die overlast van 
betegelde tuinen bevestigen. 
Wat betreft stakeholders zijn er vele gemeentes en andere regeringsinstanties die al met het 
onderwerp bezig zijn en hier ook acties voor uitvoeren, zoals het uitdelen van subsidies en het op-
zetten van grootschalige campagnes.
Vanuit contact met deze stakeholders wordt bevestigd dat het om een groot probleem gaat wat 
iedereen in Nederland aangaat. Zo zijn er alleen al steeds meer instanties van wateroverlast in 
zwaar betegelde streken, waar bijvoorbeeld putten overstromen, straten blank staan en zelfs hu-
izen vol lopen met water bij zware regenval. Om nog niet te spreken over de steeds grotere proble-
men van hitteoverlast, zoals flauwvallende mensen, gefaalde oogsten en smeltend asfalt.
De verminderde biodiversiteit vanwege verstening die zorgt voor een verslechtering van ons eco-
systeem moet er dan ook nog bij komen.
Het feit dat groene tuinen deze drie problemen direct kunnen verzachten maakt ze zeer belangrijk 
in deze tijden. Hieraan wordt ook nog eens toegevoegd dat wij meer planten zullen moeten gaan 
neerzetten om meer CO2 op te slaan en hiermee het broeikaseffect te vertragen en uiteindelijk 
zelfs op te lossen wanneer we eindelijk CO2 neutraal geworden zijn als land.
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Om de visie van dit onderzoek werkelijkheid te maken moest eerst goed gekeken worden naar de 
doelgroep om hier een focus en positionering in te vinden, maar ook om het uiteindelijke proof of 
concept te onderscheiden van reeds bestaande initiatieven. De doelgroep en zijn voornaamste 
obstakels werden bepaald aan de hand van kwalitatief onderzoek beschreven in de exploratie.
 
De initiële doelgroep is tuinbezitters. Hierin kan men op twee onderwerpen onderscheid maken:

- Tuinbezitters met een groene of betegelde tuin.
- Tuinbezitters met gepland of automatisch gedrag.

De positionering van het eerste onderwerp is al snel duidelijk. Om meer groene tuinen te realiseren, 
zal men moeten focussen op tuinbezitters met een betegelde tuin. Het uiteindelijke concept gaat 
dus ook niet om de preventie van meer betegelde tuinen.
Wat betreft het tweede onderwerp ligt het iets genuanceerder. Wat men bedoeld met tuinbezitters 
met gepland gedrag is mensen die op het punt staan te investeren in hun tuin, zij het door meer 
vergroening aan te brengen of verder te bestraten. Deze doelgroep is elk jaar vrij klein in vergeli-
jking, is heel tijdsgevoelig en reeds geactiveerd in het nadenken over hun tuin. Daarbij is uit het 
onderzoek gebleken dat dit de voornaamste doelgroep die bestaande initiatieven reeds proberen 
aan te spreken met weinig resultaat.
Wat men bedoeld met tuinbezitter met automatisch gedrag is mensen met een tuin die deze laten 
zoals hij is en hier geen plannen voor hebben of maken. Dit is een zeer grote doelgroep die dus 
geactiveerd moet worden in het nadenken over hun tuin.
Als laatste moest nog gedefinieerd worden dat het om Nederlandse tuinbezitters ging. In Neder-
land is het hebben van een groene tuin heel sustainable en goed voor het milieu en de natuur, in 
het Midden Oosten is dit echter heel ander verhaal en kan een groene tuin juist heel veel CO2 uits-
toten en het ecosysteem verstoren. Hierom dus specifiek Nederland en niet globaal. 

Zo komen we dus bij de doelgroep: 

neDerlanDse tuinBezitters met een 
BetegelDe tuin Die automatisch 
geDrag vertonen. 
Deze doelgroep heeft dus een betegelde tuin en is niet direct van plan hier verandering in te bren-
gen. Door op deze doelgroep te focussen is het mogelijk om de visie om meer van de Nederlandse 
tuinen om te zetten naar groene tuinen tot stand te brengen en een doelstelling met bijgaande 
ontwerpvraag op te zetten waarna aan de hand van de doelgroep dan weer ontwerpeisen gesteld 
kunnen worden.

Doelgroep Doelstelling
Het activeren en dus veranderen van automatisch gedrag van een groep mensen door middel van 
design is een zeer moeilijke opgave, zeker als het gaat over veranderen van de eigen leefomgeving.
Het ontwerp zal zich dus niet focussen op activeren tot verandering van de tuin zelf, maar het 
aansporen tot verandering van de gedachtegang. Dit zorgt ervoor dat het ontwerp een laagdrem-
pelige insteek kan hebben die wel een nut heeft binnen de doelgroep. Het veranderen van de 
gedachtegang heeft het mogelijke effect om activatie te inspireren, maar zal voornamelijk focus-
sen op het veranderen van de gedachtegang in betrekking tot groene tuinen naar een positieve 
gedachtegang om zo het toekomstig gepland gedrag te beïnvloeden.
Zo zal er als het ware een zaadje geplant worden in de mensen hun gedachten, waardoor zij bij een 
toekomstige verandering van hun tuin aangespoord worden om na te denken over vergroening in 
een positief en geïnformeerd licht.
Aan de hand van deze eisen en de doelgroep werd vervolgens de uiteindelijke ontwerpvraag 
neergezet:

Aan de hand van deze eisen en de doelgroep werd er vervolgens een ontwerpvraag neergezet:

Om dit doel te kunnen bereiken werden er aan de hand van deskresearch, interviews, enquêtes, 
testen en prototypes een aantal ontwerpeisen opgesteld voor een effectief concept:

- Het concept moet de positieve emoties die een groene tuin (en tuinieren) bij veel mensen oproept 
beleefbaar maken.
- De grootste zorg over groene tuinen moet worden weggenomen. (Groene tuin is onderhoudsrijk.)
- Het concept moet de meerwaarde van een groene tuin op een persoonlijk level beleefbaar mak-
en. (Moet geven aan de gebruiker.)
- Het concept moet zo veel mogelijk obstakels en verplichtingen vermijden. (Het moet zoveel mo-
gelijk vrijblijvend zijn.)
- Het concept moet zich in de directe leefomgeving van de gebruiker begeven om interactie aan te 
sporen. (Al is het alleen ernaar kijken.)

hoe kan ik Bij BetegelDe tuinBezitters Die automatisch 
geDrag vertonen De geDachtegang BetreffenDe groene 
tuinen activeren en veranDeren met als gevolg Dat Deze 
geDachtegang positief WorDt tegenover groene tuin-
en, zoDat zij mogelijk WorDen aangezet tot actie en Bij 
een toekomstige veranDering van De tuin aangespoorD 
WorDen om na te Denken over vergroening met een gein-
formeerD en positief oorDeel over groene tuinen?
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kill your 
Darlings

Alvorens ik op deze ontwerpvraag en het hierop volgende proof of concept uit zou komen, waren 
er nog een paar voorgaande ideeën en prototypes die om verschillende redenen niet verder uitgew-
erkt zouden worden. Zo had ik een aantal case studies uitgevoerd om mijn kennis te verbreden en 
inspiratie op te doen. Aan de hand van deze case studies kwam ik op mijn filmidee. Dit idee hield in 
dat ik zou inspelen emotionele kanten en intrinsieke motivatie door mensen de schoonheid van de 
natuur in een tuin te laten zien ten gelijke aan bekende natuurdocumentaires. En alhoewel dit zeker 
een interessant idee was naar mijn idee bleken er naar mate mijn onderzoek vorderde een aantal 
knelpunten te zijn, waar ik in mijn exploratie dieper op in ga, waardoor dit idee en het gemaakte 
prototype dat hieraan was bevestigd al vrij vroeg in het proces geschrapt zou worden en alleen nog 
zou dienen als mogelijke relevante informatiebron en iteratieslag.

Hiernaast werd er ook gekeken naar een mogelijk transmedia concept. Dit concept was voor-
namelijk gebaseerd op een case study over het zogenaamde “Rietjeseffect” en had als doel om de 
consensus te veranderen tegenover groene tuinen door viraliteit en mensen te informeren over de 
sociale meerwaarde van de groene tuin. Omdat dit idee zeer ambitieus was werd dit uiteindelijk 
uitgewerkt tot het idee voor een informerende website samengevoegd met een creative marketing 
idee. Echter werd hier de focus heel erg gelegd op de geplande doelgroep. Wat later dus de ver-
keerde doelgroep bleek. Hiernaast werd er gefocust op de sociale meerwaarde van de groene tuin 
in plaats van de persoonlijke meerwaarde. Er waren nog meer obstakels binnen dit ontwerp, maar 
dit waren de voornaamste en zorgde er uiteindelijk voor dat dit ver uitgewerkte concept geschrapt 
werd.
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proof of 
concept

Het concept kwam voornamelijk tot stand vanuit de doelgroep en de betreffende ontwerpeisen die 
op hun beurt voortkwamen uit het uitgevoerde vooronderzoek. Vanuit een voorgaande versie van 
deze ontwerpeisen werd eerst het Framblij prototype gerealiseerd. Hierbij werden eventuele ob-
stakels geëxploreerd en waar mogelijk geëlimineerd. Vervolgens werd dit prototype ook getest bij 
een aantal mensen om de werking ervan te bevestigen. Dit leverde een aantal interessante bevin-
dingen op die werden meegenomen in het ontwerp van het uiteindelijke concept. 

Om het concept verder te realiseren werden de ontwerpeisen verder aangescherpt op basis van de 
gevonden resultaten van het prototype, nieuwe gevonden obstakels en een terugblik op het onder-
zoek en de doelgroep. 
Op basis van deze nieuwe ontwerpeisen werd er vervolgens een nieuwe ontwerpvraag gereali-
seerd. Deze ontwerpvraag werd de basis voor het uiteindelijke concept. Aan de hand van deze 
ontwerpvraag en ontwerpeisen, maar ook aan de hand van verder relevant onderzoek zouden vele 
beslissingen gemaakt worden omtrent het uiteindelijk gerealiseerde concept. Zo werd er planten 
geselecteerd aan de hand van de ontwerpeisen, materiaal- en vormkeuzes gemaakt, met schetsen 
werd het ontwerp geëxploreerd en paper prototypes en photoshop mockups voor de website gere-
aliseerd etc.

Het uiteindelijk gerealiseerde concept is een mini-tuin die via gemeentelijke instellingen en/of 
aangestelde organisaties aangeboden wordt aan betegelde tuinbezitters die automatisch gedrag 
vertonen. De zogenaamde Proeftuin zal vervolgens gedurende zo’n half jaar in de tuin of op het 
balkon gezet worden en zich dus in de directe leefomgeving van de gebruiker bevinden. De Proef-
tuin zal door middel van interactie met de tuin zelf en een website met informatie de meerwaarde 
van een groene tuin op een persoonlijk level duidelijk maken aan de gebruiker, de belangrijkste 
zorgen over een groene tuin wegnemen en de positieve emoties die een groene tuin (en tuinieren) 
bij veel mensen oproept beleefbaar maken. Hierdoor zal zijn/haar gedachtegang ten opzichte van 
groene tuinen veranderen, waardoor hij/zij mogelijk wordt aangespoord tot actie en bij een toe-
komstige verandering van de tuin aangespoord wordt om na te denken over vergroening.
Dit zal vervolgens hopelijk leiden tot de realisatie van de gestelde visie waarin er meer groene tuin-
en zullen worden gerealiseerd in Nederland. 
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conclusie
Aan de hand van relevant onderzoek, experimenten en prototypen heb ik verschillende 
aspecten van de doelgroep en het onderwerp verkend en aan de hand hiervan verschil-
lende conclusies getrokken. Deze conclusies werden uiteindelijk omgezet naar een 
duidelijke doelstelling, een gefocuste doelgroep, een ontwerpvraag en verschillende 
ontwerpeisen.
Vervolgens werd aan de hand hiervan een het concept “De Proeftuin” ontworpen, wat 
een antwoord gaf op de gestelde ontwerpvraag, voldeed aan de ontwerpeisen en de 
doelstelling en mogelijk mijn visie kan waarmaken.
Dit proof of concept kan nu worden gerealiseerd tot een werkend prototype, waarbij 
verschillende aspecten nog uitgebreid zullen worden getest om te zien of het proto-
type in de praktijk ook daadwerkelijk nog steeds de gewenste resultaten oplevert. 
Is dit het geval dan kan het worden voorgelegd aan verschillende stakeholders, zoals 
gemeenten en aangestelde organisaties die het idee zouden willen subsidiëren of 
overnemen voor verdere ontwikkeling en infrastructuur zouden willen voorzien voor 
het uitzetten van “De Proeftuin”.
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exploratie

Exploratie | Marijn van der Sanden Exploratie | Marijn van der Sanden 18 19



afBakening van 
termen
inleiDing:
Tijdens het onderzoek en door dit verslag heen zijn er een aantal belangrijke termen die wat toeli-
chten en afbakening vereisen in hun betekenis en context binnen het onderzoek wanneer deze 
gebruikt worden. 

Wat is een groene tuin?
Een groene tuin, of ook wel duurzame tuin, is een tuin die voornamelijk uit beplanting bestaat, 
helpt tegen water- en hitteoverlast, een habitat vormt voor verschillende diersoorten en effectief 
bijdraagt aan de vermindering van CO2 belasting. 
Over het algemeen betekent dit in Nederland dat je een groene tuin hebt als meer dan 50% van de 
tuin beplant is.
Met deze bepaling is bijvoorbeeld een akker van een boer of een tropische vlindertuin dus geen 
groene tuin, omdat deze vormen van tuin over het algemeen bijdragen aan CO2 belasting en dus 
niet voldoen aan de eisen.

Wat is een BetegelDe tuin?
Een betegelde tuin is in principe het omgekeerde van een groene tuin. Dit zou dus betekenen dat 
als meer dan 50% van de tuin bestraat is, men spreekt van een betegelde tuin. Echter wordt in de 
context van het uiteindelijk gemaakt proof of concept in dit project een tuin pas als betegelde tuin 
gezien waar iets aan moet worden gedaan wanneer deze voor meer dan 70% betegeld is.

Wat is automatisch geDrag?
Automatisch gedrag wordt soms ook wel eens automatisme genoemd. Deze vorm van gedrag 
wordt bestempeld als gedrag waar niet over wordt nagedacht en waar geen intentie of een duideli-
jk doel ten grondslag ligt. Dit houdt gedragingen in, zoals het licht uitdoen voordat je de kamer 
uitloopt, het toilet doortrekken, je telefoon pakken als je je verveelt. Maar hieronder valt ook het 
statisch houden van je leefomgeving, zoals die eettafel die al jaren op dezelfde plek staat of dat 
flikkerende lampje onder de trapruimte wat je nooit vervangt. Dit gedrag is in de praktijk heel moe-
ilijk om te sturen aangezien mensen bij dit gedrag niet bezig zijn met wat ze doen. Dit houd ook in, 
het hebben van een betegelde tuin. Hier denken vele mensen niet over na, ze zijn hier niet bewust 
mee bezig. 
Automatisch gedrag wordt zelfs vaak als een grondlegger neergezet voor het verslechteren van 
het milieu.
 

Wat is geplanD geDrag?
De theorie van gepland gedrag is een theorie die stelt dat intentie de belangrijkste factor is voor 
gepland gedrag en dat die intentie weer volgt uit drie factoren; het belang dat aan het gedrag en 
het effect daarvan wordt gehecht, hoe de omgeving over dat gedrag denkt en de ingeschatte vaar-
digheid.
Het model beschrijft hoe gepland gedrag (bijvoorbeeld mensen met een handicap helpen bij het 
oversteken) voortkomt uit de intentie tot dat gedrag (als ik iemand zie die moeite heeft een drukke 
weg over te steken, dan help ik haar).
Om het simpel uit te leggen, iemand staat bij vertoning van deze vorm van gedrag op het punt om 
iets te gaan doen.
Een voorbeeld zou zijn dat je naar de winkel gaat, hier is vaak uitgebreid over nagedacht door een 
winkellijstje te maken. Maar een ander voorbeeld is dat je naar de wc toe gaat, dit kwam vanuit het 
feit dat je de neiging voelde om te plassen en heeft dus een doordacht doel in het afkomen van die 
neiging.
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inleiDing:
Door het project heen werden er aan de hand van het onderzoek, prototypes en meer veranderin-
gen aan de doelstelling gebracht en nuances toegevoegd aan de doelgroep. Uiteindelijk zou er 
teruggegrepen worden naar deze twee elementen om hier met alle kennis een volledige focus aan 
te leggen binnen deze twee elementen die uiteindelijk leidde tot het huidige proof of concept.

De Doelgroep:
Om de visie van dit onderzoek werkelijkheid te maken moest eerst goed gekeken worden naar de 
doelgroep om hier een focus en positionering in te vinden, maar ook om het uiteindelijke proof of 
concept te onderscheiden van reeds bestaande initiatieven. De doelgroep en zijn voornaamste 
obstakels werden bepaald aan de hand van kwalitatief onderzoek beschreven in de exploratie.
 
De initiële doelgroep is tuinbezitters. Hierin kan men op twee onderwerpen onderscheid maken:

- Tuinbezitters met een groene of betegelde tuin.
- Tuinbezitters met gepland of automatisch gedrag.

De positionering van het eerste onderwerp is al snel duidelijk. Om meer groene tuinen te realiseren, 
zal men moeten focussen op tuinbezitters met een betegelde tuin. Het uiteindelijke concept gaat 
dus ook niet om de preventie van meer betegelde tuinen.
Wat betreft het tweede onderwerp ligt het iets genuanceerder. Wat men bedoeld met tuinbezitters 
met gepland gedrag is mensen die op het punt staan te investeren in hun tuin, zij het door meer 
vergroening aan te brengen of verder te bestraten. Deze doelgroep is elk jaar vrij klein in vergeli-
jking, is heel tijdsgevoelig en reeds geactiveerd in het nadenken over hun tuin. Daarbij is uit het 
onderzoek gebleken dat dit de voornaamste doelgroep die bestaande initiatieven reeds proberen 
aan te spreken met weinig resultaat.
Wat men bedoeld met tuinbezitter met automatisch gedrag is mensen met een tuin die deze laten 
zoals hij is en hier geen plannen voor hebben of maken. Dit is een zeer grote doelgroep die dus 
geactiveerd moet worden in het nadenken over hun tuin.
Als laatste moest nog gedefinieerd worden dat het om Nederlandse tuinbezitters ging. In Neder-
land is het hebben van een groene tuin heel sustainable en goed voor het milieu en de natuur, in 
het Midden Oosten is dit echter heel ander verhaal en kan een groene tuin juist heel veel CO2 uits-
toten en het ecosysteem verstoren. Hierom dus specifiek Nederland en niet globaal. 
Zo komen we dus bij de doelgroep: 

Doelgroep &
Doelstelling

neDerlanDse tuinBezitters met een 
BetegelDe tuin Die automatisch 
geDrag vertonen. 
Deze doelgroep heeft dus een betegelde tuin en is niet direct van plan hier verandering in te bren-
gen. Door op deze doelgroep te focussen is het mogelijk om de visie om meer van de Nederlandse 
tuinen om te zetten naar groene tuinen tot stand te brengen en een doelstelling met bijgaande 
ontwerpvraag op te zetten waarna aan de hand van de doelgroep dan weer ontwerpeisen gesteld 
kunnen worden.

Doelgroep &
Doelstelling
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De ontWerpvraag en Doelstelling:
De vrij ambitieuze overkoepelende visie met dit project was om uiteindelijk te zorgen dat er meer 
groene tuinen in Nederland zouden komen.
Mijn uiteindelijke geformuleerde ontwerpvraag die voortkwam uit deze overkoepelende doelstel-
ling is door vele iteraties en versies gegaan alvorens aan te komen bij de huidige. Zo ben ik begon-
nen met een onderzoeksvraag die als volgt luidde:

hoe kan ik De achteruitgang van groene tuinen in het Bezit van huiseigenaren 
stoppen en mogelijk omkeren Door miDDel van intrinsieke motivatie?

Deze onderzoeksvraag bleek een hele kluif en al gauw kwam ik naar redelijk wat desk research 
op een nieuwe onderzoeksvraag die wat specifieker zou zijn en niet per sé de achteruitgang wilde 
stoppen maar liever de tuinbezitters wilde informeren over de voordelen van de groene tuin, daarbij 
zou ik intrinsieke motivatie laten vallen aangezien dit een te vaag begrip bleek en mij restricties 
gaf:

hoe kan ik tuinBezitters in neDerlanD De meerWaarDe van een groene tuin ver-
sus een BetegelDe tuin laten zien, om zo mogelijk De verDere achteruitgang 
van groene tuinen te voorkomen?

Deze onderzoeksvraag zou uiteindelijk wederom veranderd worden met mijn eerste idee voor een 
proof of concept. Er zou een nieuw stuk over hulp toegevoegd worden en de doelgroep zou worden 
uitgebreid om ook toekomstige tuineigenaren te betreffen. Hiernaast zou de onderzoeksvraag een 
ontwerpvraag worden en wilde ik een duidelijk middel neerzetten dat ik wilde gebruiken voor mijn 
proof of concept:

hoe kan ik neDerlanDers BeWust maken over De meerWaarDe van groene tuinen 
en hen hulp BieDen Bij het aanleggen van groene tuinen Door miDDel van trans-
meDia?

Toen ik het transmedia idee liet vallen, omdat dit te uitgebreid bleek en verder ging met een nieuw 
prototype werd de ontwerpvraag wederom verandert:

hoe kan ik neDerlanDers BeWust maken van De meerWaarDe van groene tuinen 
en ze vervolgens opties en hulpmiDDelen BieDen voor het plannen en aanleg-
gen van een groene tuin Die voor hen geschikt is?

Dit was de de ontwerpvraag waarop ik mijn eerste proof of concept uiteindelijk heb gebaseerd. Ik 
beperkte mij niet meer tot transmedia in deze vraag en voegde het één en ander toe om de vraag 
persoonlijker te maken. Zo zou er rekening worden gehouden met de wensen van de tuinbezitter 
door meerdere opties aan te bieden waaruit gekozen kon worden een werd directe hulp omgezet 
tot hulpmiddelen. Er werd met deze vraag duidelijk gemaakt dat de tuinbezitter zelf het werk zou 
verrichten, maar dat het gemaakte ontwerp voor de inspiratie zou zorgen.

Doelgroep &
Doelstelling

Echter bleek dat ik bij het opstellen van deze vraag niet het hele plaatje had bekeken. Ik had de 
doelgroep en de daarop volgende doelstelling niet goed doorgenomen en sloeg met deze vraag 
en proof of concept de plank eigenlijk helemaal mis. Ik besloot hierom terug te duiken in mijn 
onderzoek en aan de hand hiervan opnieuw de doelgroep beter te definiëren om vervolgens ook de 
doelstelling aan de hand hiervan en het verrichte onderzoek opnieuw op te stellen. 
Het activeren en dus veranderen van automatisch gedrag van een groep mensen door middel van 
design is een zeer moeilijke opgave, zeker als het gaat over veranderen van de eigen leefomgeving.
Het ontwerp zal zich dus niet focussen op activeren tot verandering van de tuin zelf, maar het 
aansporen tot verandering van de gedachtegang. Dit zorgt ervoor dat het ontwerp een laagdrem-
pelige insteek kan hebben die wel een nut heeft binnen de doelgroep. Het veranderen van de 
gedachtegang heeft het mogelijke effect om activatie te inspireren, maar zal voornamelijk focus-
sen op het veranderen van de gedachtegang in betrekking tot groene tuinen naar een positieve 
gedachtegang om zo het toekomstig gepland gedrag te beïnvloeden.
Zo zal er als het ware een zaadje geplant worden in de mensen hun gedachten, waardoor zij bij een 
toekomstige verandering van hun tuin aangespoord worden om na te denken over vergroening in 
een positief en geïnformeerd licht.
Aan de hand van deze eisen en de doelgroep werd vervolgens de uiteindelijke ontwerpvraag 
neergezet:

hoe kan ik Bij BetegelDe tuinBezitters Die automatisch geDrag 
vertonen De geDachtegang BetreffenDe groene tuinen activer-
en en veranDeren met als gevolg Dat Deze geDachtegang posi-
tief WorDt tegenover groene tuinen, zoDat zij mogelijk WorDen 
aangezet tot actie en Bij een toekomstige veranDering van De 
tuin aangespoorD WorDen om na te Denken over vergroening met 
een geinformeerD en positief oorDeel over groene tuinen?

Om dit doel te kunnen bereiken werden er aan de hand van deskresearch, interviews, enquêtes, 
testen en prototypes een aantal ontwerpeisen opgesteld voor een effectief concept:

- Het concept moet de positieve emoties die een groene tuin (en tuinieren) bij veel mensen oproept 
beleefbaar maken.
- De grootste zorg over groene tuinen moet worden weggenomen. (Groene tuin is onderhoudsrijk.)
- Het concept moet de meerwaarde van een groene tuin op een persoonlijk level beleefbaar mak-
en. (Moet geven aan de gebruiker.)
- Het concept moet zo veel mogelijk obstakels en verplichtingen vermijden. (Het moet zoveel mo-
gelijk vrijblijvend zijn.)
- Het concept moet zich in de directe leefomgeving van de gebruiker begeven om interactie aan te 
sporen. (Al is het alleen ernaar kijken.)

Het uiteindelijke gemaakte proof of concept zou zich moeten houden aan deze ontwerpeisen om 
de gestelde ontwerpvraag te kunnen beantwoorden en de doelstelling te kunnen bereiken.
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Doelgroep &
Doelstelling

conclusie:
Door het project heen is er, met kijk op de visie, vaak van doelgroep en doelstelling ve-
randert in kleine stappen op basis van verkregen informatie door de vele onderzoeken 
heen.
Deze verschillende doelstellingen vormden telkens de grote lijn die werd gevolgd door 
de rest van het onderzoek en die mijn keuzes voor het uitvoeren van verschillende ex-
perimenten, prototypes en andere vormen van onderzoek verantwoorde om zo relevante 
informatie te verzamelen die uiteindelijk weer leidde tot nieuwe bevindingen en soms 
een nieuwe doelstelling en/of veranderende nuances binnen de doelgroep.
Uiteindelijk werd er met een kritische blik op al het uitgevoerde onderzoek een doelstel-
ling en doelgroep opgesteld die bleef staan en de volledige focus kreeg. Aan de hand 
hiervan werden er ontwerpeisen opgesteld en in combinatie met de doelgroep, doelstel-
ling en voorgaande onderzoek leidde dit mij naar het uiteindelijk gerealiseerde proof of 
concept. 
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Wat is er al?
inleiDing:
Om in kaart te krijgen welke relevante initiatieven er al bestonden en hier de good and bad practic-
es methode op los te laten was ik op een zoektocht gegaan naar allerlei acties of gemeentelijke 
initiatieven die in dat moment of recentelijk werden georganiseerd. Omdat uit mijn vooronderzoek 
bleek dat het aantal betegelde tuinen nog altijd toenemend was had ik van te voren al de hypoth-
ese gesteld dat er hoogstwaarschijnlijk iets niet goed ging binnen deze acties. Hier ging ik dus ook 
voornamelijk naar op zoek.

acties:
Om te beginnen ben ik op dit gebied gaan zoeken naar een aantal acties die betrekking hadden tot 
het hebben van een groene tuin. Deze waren echter, zeker in het begin, nogal lastig te vinden. Zo 
vond ik in het begin voornamelijk subsidies voor het verwijderen van tegels voor groen vanuit ver-
schillende gemeente. Of een actie uit een bepaalde gemeente waarbij men een tegel kon omruilen 
voor een tuinplant bij een tuincentrum.

nk tegelWippen:
Later kwam er nog een grote landelijke actie genaamd het NK tegelwippen, waarbij men in bep-
aalde gemeentes tegoedbonnen voor tuincentra kan winnen. Hiernaast zou de gemeente met het 
hoogste TPI (gewipte Tegels per Inwoner) de Gouden Tegel winnen. Op deze manier wilde men 
zorgen dat er meer groene tuinen werden aangelegd. Echter tot nu toe zijn er landelijk op moment 
van schrijven nog maar 220.000 tegels gewipt over een periode van bijna 2 maanden. Dat klinkt 
als veel maar komt uiteindelijk uit op ongeveer 630 tegels per gemeente en maar zo’n 4000 tegels 
per dag. Zelfs als we hierbij uitgaan van grote tegels (50x50 cm) en de gemiddelde grootte van een 
achtertuin in Nederland als 100 vierkante meter pakken. Dan komen we met 630 tegels in de prak-
tijk maar uit op ongeveer anderhalve tuin per gemeente, 4000 tegels op ongeveer 10 tuinen per 
dag en 220.000 tegels op 550 tuinen in totaal. Dit klinkt nog steeds als redelijk wat en als een goe-
ie actie, wat het ook zeker is, maar is heel weinig als je je bedenkt dat er 6,6 miljoen achtertuinen in 
Nederland zijn. Neem hiermee ook nog het feit dat de social media kanalen die het NK tegelwippen 
heeft opgezet niet eens de 1000 volgers aantikken en de actie lijkt hiermee niet echt succesvol of 
in de mogelijkheid om een consensus te veranderen.

social meDia:
In eerste instantie wilde ik een prototype gaan uitvoeren betreffende Social Media als Instagram, 
Twitter, Youtube etc. Echter is een following opbouwen op social media geen makkelijke taak en 
zeker geen taak om in een paar weken of zelfs maanden te doen. Hierom ben ik gaan kijken naar 
relevante social media kanalen op het gebied van tuin van bijvoorbeeld stakeholders maar ook van 
tuincentra en zelfs een parodie account. Ik wilde deze analyseren om te zien waarin ze succesvol 
waren en welke strategieën ze gebruikten om hun doelgroep te bereiken. Vervolgens heb ik een 
kort stukje geschreven over mijn bevindingen gecombineerd met screenshots van desbetreffende 
accounts.
Hieruit kwam vooral naar voren dat bedrijven en acties met een directe connectie tot het onderw-
erp over het algemeen weinig tot geen following hebben. Tuincentra hebben hier meer geluk mee 
maar deze hebben wel weer heel weinig interactie. Hierbij komt dat er ook geen overkoepelend 
geheel is. Elke actie, stichting etc. heeft weer een eigen Instagram of Twitter etc. Dit wordt wel heel 
veel om te volgen en ook heel verwarrend en rommelig. 
Als laatste komt hier nog bij dat alles heel bedrijf achtig wordt neergezet. Er is weinig tot geen in-
teractie met het publiek een de social media kanalen worden meer gebruikt als een soort blogpost 
om te laten zien wat er nu weer is bereikt of nu weer is gedaan. Hier een daar wordt er een actuele, 
interessante post gedaan maar dit gebeurt weinig.
Vervolgens komt hier dan het account onderhoudsarmoe. Een particulier die het op zich heeft 
genomen om before en afters te laten zien van groene tuinen die zijn verandert in grijze oases. Hij 
voegt hier zeer sarcastische teksten bij en zet op deze manier deze mensen als het ware bekijks 
op het hele internet.
Hij heeft inmiddels meer dan 13.000 volgers op Instagram weten te bemachtigen en is al meerdere 
keren benoemt in nieuwsartikelen. 
Ik was op zoek gegaan naar de aantrek van dit account en kwam tot de conclusie dat het voor-
namelijk komt door het feit dat mensen zichzelf goed kunnen voelen over hun eigen groene tuin, 
maar ook door de grappige toon waarmee alles wordt neergezet. Het is persoonlijker en contro-
versieel op een bepaalde manier. Het lijkt een idee waarin mensen zich kunnen verplaatsen, het 
belachelijk maken van grijze tuinen.
Naar mijn idee kan een actie zeker een goede social media aanwezigheid ontwikkelen wanneer 
er meer persoonlijk wordt omgegaan met het account. Er moet hiernaast ook een meerwaarde 
worden gecreëerd met het account zoals grappige posts of interessante feiten, in plaats van dat 
het gebruikt wordt als een blog post. Men kan dit natuurlijk doen maar hiermee wordt Social Media 
meer een extensie en een soort status tracker van het product en geen sterk marketing middel wat 
meer mensen naar de actie toe trekt.
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W
at is er al?

gevonDen proBlemen:
Er waren nog een aantal andere acties die wederom niet echt in staat waren om echt een grote ver-
andering teweeg te brengen. Het is een soort opboksen tegen een grote vijand door er zandkorrels 
naar te gooien. Het zal wel irriteren en misschien een klein beetje teweeg brengen maar uiteindelijk 
zal het niks doen. Er lijkt hier dus een marketingprobleem te liggen. Het lijkt mij dat er geen budget 
is voor marketing en wat ik zag was dat er vooral werd gerekend op lokaal nieuws om het meren-
deel van de marketing te doen. De acties zelf zijn namelijk vaak vrij creatief en soms zelf redelijk 
interactief en interessant, ze bereiken alleen heel weinig mensen.
Nog iets anders wat mij opviel was dat er alleen meerwaarde werd gecreëerd voor de mensen 
die meededen in de vorm van monetaire middelen. Subsidies, gratis planten, gratis regenton, een 
tegoedbon, een geldprijs etc.
Er werd vaak wel geïnformeerd over de voordelen van een groene tuin, maar altijd meer 
maatschappelijk terwijl het vergroenen van een tuin ook voor de persoon zelf veel voordelen kan 
hebben. 
Als laatste was het voor mij heel erg zoeken naar acties, zeker acties bij mij in de buurt. Behalve 
het NK tegelwippen, wat landelijk was, waren de meeste acties alleen in een bepaalde gemeente. 
Dit, gecombineerd met het feit dat de acties nogal obscuur bleken, zorgde ervoor dat alle acties 
zeer moeilijk te vinden waren.

conclusie:

De acties en initiatieven die al in plaats waren blijken niet genoeg marketing, following en 
structuur met zich mee te dragen om echt iets voor elkaar te krijgen. Sommige initiatieven 
zijn wel interessant en creatief en hebben ook toegevoegde waarde voor degene die eraan 
mee doet, maar ze lijken gewoonweg niet goed mensen te kunnen bereiken.
De acties slagen er overigens voornamelijk alleen in om monetaire obstakels te verwijderen, 
zoals wordt gedaan met subsidies. Of mensen te motiveren door middel van een competitief 
element. Echter mist er vaak een component met het uitleggen van de toegevoegde waarde 
van een groene tuin versus een betegelde tuin. 
Al met al zijn hier een aantal knelpunten die aanknopingspunten kunnen vormen voor een 
proof of concept. 
Aangezien de acties zeer moeilijk te vinden waren en veel verspreid kreeg ik hier het idee om 
een soort hub te creëren waar men alle acties bij hem of haar in de buurt zou kunnen vinden 
om hieraan deel te nemen of gebruik van te maken. Dit was nu het 2e idee voor een pro-
ject naast het documentaire idee dat ik had en een uitbreiding hierop gebasseerd op verder 
onderzoek zou uiteindelijk het sterkere en betere idee blijken.
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stakeholDers
inleiDing:
Tijdens het vooronderzoek ben ik ook op zoek gegaan naar stakeholders. Zowel om mijn redengev-
ing voor het uitvoeren van dit onderzoek en ontwerp te onderbouwen maar ook om hen vragen te 
stellen over bijvoorbeeld good and bad practices, discussie te voeren over het onderwerp, vragen 
te stellen aan experts, vragen om mening met betrekking tot mijn project etc.
Ik had al snel een hele waslijst aan stakeholders waar ik contact mee op kon nemen, natuurlijk heb 
ik ze niet allemaal gecontacteerd maar ik heb ze wel allemaal bijgehouden:

- Ons Water, enorme overkoepelende organisatie, indirect contact gehad
- Verschillende gemeentes
 - Gemeente Breda, contact gehad
 - Gemeente Tilburg, contact gehad
 - Gemeente Rotterdam, indirect contact gehad 
 - Gemeente Amsterdam, contact gezocht
 - Gemeente Leiden, contact gezocht
 - En meer gemeenten
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, indirect contact gehad
- Rotterdams WeerWoord, contact gehad
- Amsterdam Rainproof, contact gezocht
- Frank Lee Amsterdam, Activatiebureau NK Tegelwippen, indirect contact gehad
- Dus Wat Gaan Wij Doen?, Collectief van Groene Doeners, indirect contact gehad
- Huisje, Boompje, Beter, contact gezocht
- Guerrilla Gardening, geen contact
- IVN Natuureducatie, geen contact

Een hele lijst dus, en dit zijn alleen de meest relevante stakeholders. Zoals ook te zien is heb ik bij 
velen organisaties contact gehad of gezocht. Niet alle organisaties hadden helaas gereageerd, of 
zaten blijkbaar niet te wachten op een student met wat vragen. Hieronder volgt een korte uitleg 
over elke organisatie waarmee ik wel contact heb weten te leggen en waarin zij mij verder ge-
holpen helpen of wat ze mij te vertellen hadden.

gemeente BreDa:
We beginnen met de gemeente Breda, dit betreft mijn directe omgeving en ik had ontdekt dat zij 
subsidies gaven aan mensen die een groene tuin wilde aanleggen tot wel maximaal 50% van de 
aanlegkosten. Ik wilde hier graag wat meer informatie over hebben en besloot contact op te ne-
men via mail en uiteindelijk via Zoom. Tijdens dit contact kreeg ik van de gemeente Breda te horen 
dat zij deze subsidies weggaven omdat ze, zoals verwacht, wateroverlast tegen wilden gaan. Dit 
bleek de voornaamste reden bij de meeste stakeholders te zijn. Nederland is natuurlijk een water-
staat en het water wordt dus sterk in de gaten gehouden blijkt wel. Na doorvragen of er nog andere 
redenen waren werden ook hitteoverlast, luchtkwaliteit, biodiversiteit en verassend voor mij ook 
geluidsoverlast genoemd.
Na hier wat antwoorden te hebben gekregen werd mij gevraagd wat het project was waar ik aan 
werkte. Ik legde hierbij uit dat ik graag iets wilde designen om te zorgen dat mensen meer groene 
tuinen zouden aanleggen maar nog in mijn onderzoeksfase zat en dus nog niet veel kon laten zien. 
Dit werd gewaardeerd en ze hoorde er graag meer over als ik verder was gekomen. Vervolgens 
werd ik nog gewezen op een komende actie genaamd NK tegelwippen die samen met Tilburg en 
uiteindelijk vele andere gemeenten zou worden georganiseerd. Ik nam dit op en bedacht mij om 
ook met Tilburg een gesprek aan te gaan.

gemeente tilBurg:
De volgende stakeholder betrof dus Tilburg. Wederom kreeg ik hier via de mail contact en kon ik ie-
mand vervolgens via Zoom spreken. Het viel mij op dat er wat andere regels gelden bij de subsidie 
van Tilburg. Onder andere dat er ongeveer 15% minder subsidie werd uitgekeerd. Er werd uitgelegd 
dat dit kwam door het beleid van de gemeente en dat er dit jaar wat minder geld naar dit soort 
subsidies zou gaan. Daarentegen deed Tilburg dan wel zelf meer. Zij zouden dit jaar onder andere 
gratis geveltuintjes gaan aanleggen bij mensen zonder voortuin om hitteoverlast te voorkomen. Ze 
waren ook trots op het feit dat ze tot een bijvriendelijke gemeente waren uitgeroepen door Ned-
erland Zoemt. Ze hadden hier de afgelopen jaren al bomen, planten en bloemen voor geplant. Dit 
waren ze nog steeds aan het doen. Al met al werd er veel werk gestoken in het groen maken van 
de stad vanuit de gemeente zelf en hier hadden ze veel over te vertellen. Wederom hier kreeg ik 
positieve opmerkingen over het project dat ik aan het verrichten was.
Na het gesprek zocht ik ook nog even op hoe Breda ervoor stond als bijvriendelijke gemeente. 
Zij hadden dit blijkbaar nog niet bereikt en voor zover ik kon zien waren ze hier ook nog niet mee 
bezig. Wel hebben ze voor de komende drie jaar geld beschikbaar gesteld voor het installeren van 
nestkasten om biodiversiteit onder vogels te promoten.
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rotterDams WeerWoorD:
Een hele tijd heb ik vervolgens geen contact gezocht met stakeholders. Ze hadden mij nog niet ex-
treem veel waarde opgeleverd en ik had nog niet echt iets wat ik ze kon laten zien, totdat Breda en 
Tilburg als eerste begonnen met het NK Tegelwippen. Hierin bleek dat het Rotterdams WeerWoord 
hier een hand in had. En ik kende toevallig iemand die contacten had binnen dit bedrijf. Ik kreeg via 
deze persoon contact met Rotterdams WeerWoord en vervolgens ook met een aantal andere bedri-
jven die nauw met hen samenwerkte. Dit betrof Ons Water, een enorme overkoepelende organisa-
tie die vele kleinere organisaties aanstuurt en subsidieert zoals Rotterdams WeerWoord en zelfs 
provincies en gemeentes. Ministerie van Infrastructuur en waterstaat die in contact stond met Ons 
Water en elkaar als het ware aansturen. En de gemeente Rotterdam waar Rotterdams Weerwoord 
onder viel.
Rotterdams WeerWoord had eigenlijk een beetje hetzelfde te zeggen als de gemeentes. Ze hadden 
wel duidelijkere doelen, zoals hun overkoepelende doel, klimaatbestendig Rotterdam in 2025. Ze 
waren enthousiast over mijn ideeën die ik tot nog toe had en hadden er wel het één en ander over 
te zeggen. Blijkbaar kunnen zij ideeën ook voortzetten naar bijvoorbeeld Ons Water. Iets wat was 
gedaan met het NK Tegelwippen, gemaakt door Frank Lee Amsterdam en Dus Wat Gaan Wij Doen? 
Waar ik ook kort contact mee heb gehad. Ze wilden bij Rotterdams WeerWoord echter voornameli-
jk van mij horen. Aangezien ik vooral nog ideeën had en nog niet veel kon laten zien werd er af-
gesproken dat ik richting het einde van mijn project meer van mezelf zou laten horen om verder te 
werken aan het project met behulp van co-creatie. We spraken wel wat over Good-bad practices. 
Hierbij leerde ik dat het nog een obstakel voor ze was om echt goed mensen te bereiken. De mar-
keting was er nog niet helemaal. We hadden het er ook nog even over hoe ze een soort overkoepe-
lend portaal vormden en dat ik hier ook nog ideeën mee had gehad maar dan landelijk, om een hub 
te creëren waarop verschillende acties en tuinideeën te vinden waren. Dit leek ze een goed idee, 
maar niet iets waar zij wat mee konden aangezien zij vooral te maken hadden met Rotterdam. Dit 
zou het beste kunnen worden doorgespeeld aan Ons Water. Als laatste had ik het nog over het 
idee om mensen enthousiast te krijgen over natuur in de tuin door middel van film. Hier waren ze 
enthousiast over, maar ze wisten niet in hoeverre dit mensen ging daadwerkelijk ging motiveren en, 
nog belangrijker, ging helpen een groene tuin aan te leggen. Daarbij was het niet gegarandeerd dat 
de film de mensen met betegelde tuinen zou bereiken. Dit had ik ook al te horen gekregen van een 
aantal medestudenten en begeleiders en ik besloot met deze feedback van een 3e partij om het 
idee om alleen een documentaire te maken op te schorten.

Toen ik een redelijk idee had wat ik voor het proof of concept wilde gaan neerleggen ben ik nog-
maals teruggegaan naar Rotterdams WeerWoord om te vragen wat zei van het idee vonden. 
Tijdens de meeting was er ook toevallig iemand blijven hangen van een vorige meeting met het 
bedrijf Dus Wat Gaan Wij Doen? Toen ik het idee had uitgelegd was er redelijk wat enthousiasme. 
Ze vonden het een heel goed inzicht dat er geen goede overkoepeling was binnen de acties voor 
groene tuinen en dat alle acties veel verspreid lagen en vaak ietwat moeilijk te vinden. Dat de 
marketing nogal slapjes leek deed wel pijn maar ze waren het er tot op zeker punt wel mee eens. 
Daarom vonden ze het originele marketingidee dat ik voorlegde een heel goed plan. Hier waren ze 
eigenlijk nog wel het meest enthousiast over.
Als laatste wilde de heer van Dus Wat Gaan Wij Doen nog graag wat horen over mijn idee voor een 
documentaire. Dit had ik inmiddels gedropt maar ik gaf hem een korte synopsis en voegde hieraan 
toe dat het een mogelijke uitbreiding kon zijn voor een landelijke campagne. Hij vertelde mij dat hij 
het concept van het filmen van een tuin en de processen hierin zeker een interessant idee vond. 
Zijn bedrijf had al wat ervaring met hete maken van documentaires over duurzaamheid in de vorm 
van een korte serie voor YouTube in opdracht voor KRO, maar hadden hier destijds geen verdere 
campagne aan verbonden. Hij zou dit idee nog in zijn achterhoofd houden.
De reactie was dus vooral, ga zo door. Ik vroeg nog om wat designtips voor de website. De feed-
back was echter vrij generiek. Korte teksten, interactie proberen toe te voegen, beeldend werken 
etc. Hierna ben ik vol aan de slag gegaan met het proof of concept.

StakeholderS
guerrilla garDening:
Guerrilla Gardening was een stakeholder die wat later relevant werd voor mij en waar ik geen 
contact heb gehad. Toch was deze organisatie een grote inspiratie voor het uiteindelijke proof of 
concept.
Guerrilla Gardening is een organisatie die zich niet direct bezig houdt met tuinen maar meer met 
het beplanten van de openbare ruimte. Niet volledig legaal worden er door deze organisatie bi-
jvoorbeeld stoeptegels uit de grond gehaald op plekken waar ze niet nodig zijn en plantsoentjes 
met bloemen en planten aangelegd door vrijwilligers. De organisatie zelf draait op donaties en 
door spullen voor de doeleinden van Guerrilla Gardening te verkopen in hun webwinkel aan particu-
lieren die mee willen doen. Hiernaast is de organisatie ook nog in te huren voor workshops, pitch-
es, lezingen, inspiratiesessies en meer. Hierbij gaan ze met groepen bijvoorbeeld stukken beplant-
en die de groep zelf uitkiest.

conclusie:
Er zijn zeer veel stakeholders begaand met het doel om groene tuinen in Nederland te vermeerder-
en. Dit laat goed zien dat het onderwerp zeer relevant is op het moment. Veel van deze stakehold-
ers zijn regeringsinstanties en hierin lijkt een rommelige hiërarchie te zitten met Ons Water aan het 
hoofd.
Ik heb vanuit de stakeholders inspiratie getapt, extra relevante informatie verkregen en feedback 
ontvangen. Daarnaast ben ik van plan om, wanneer ik een werkend prototype heb gerealiseerd, dit 
voor te leggen aan een aantal betrokken stakeholders om te kijken of ze hierin zijn geïnteresseerd.
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case stuDies
inleiDing:
Om een beter en vooral breder beeld te krijgen van het onderwerp groene tuinen en ook om inspi-
ratie op te doen voor een mogelijk proof of concept en te helpen met het formuleren van een nieu-
we doelstelling heb ik verschillende case studies uitgevoerd. Sommige hiervan hadden relevantie 
voor mij om tot een mogelijke oplossing of prototype te komen en anderen waren meer relevant tot 
het opdoen van algemene en bredere kennis

het laatste kinD in het Bos:
Om te beginnen heb ik het boek “Het laatste kind in het bos” gelezen en hier vervolgens een korte 
case study van gemaakt. Hiermee verkreeg ik nieuwe inzichten aan de kant van ouders met stenen 
tuinen en de mogelijke positieve invloed van natuur op kinderen en de mogelijke negatieve invloed 
wanneer deze afwezig was in de opvoeding. Hier zou ik gebruik van kunnen maken als bijvoor-
beeld een vorm van invloed, om de doelgroep ouders te overtuigen om een tuin aan te leggen voor 
hun kinderen. Dit was een hoek die ik later nog verder zou exploreren en uiteindelijk in kleine maten 
nog terugkwam in het uiteindelijke design.
Naast een nieuwe interessante aanvalshoek verkreeg ik ook meer informatie met betrekking tot 
de voordelen van een tuin voor het groeiende brein van een kind. Er werden een aantal dingen 
beweerd in het boek waar ik in mijn desk research vervolgens verder op in ben gegaan, zoals links 
met ADD, depressie, meer stress, minder goeie motorvaardigheden etc. Hiernaast begon ik ook de 
educatieve voordelen meer te onderzoeken.
Het boek heeft me die een nieuwe aanvalshoek gegeven maar ook nog onderbouwing waarom 
groene tuinen zo belangrijk zijn.

a life on our planet:
Ietwat later in het onderzoek werd ik geïnspireerd door de film “A Life on our Planet” van sir David 
Attenborough. Na het zien van de film voelde ik me gemotiveerd om wat te doen voor het behoud 
van onze planeet en tegen klimaatverandering. Zo was ik mede door deze film een aantal dagen in 
de week vegetarisch gaan eten. Dit intrigeerde mij, aangezien deze film mij had aangezet tot een 
verandering in mijn leven. Ik besloot hierom een tweede case study te maken van deze film en hoe 
deze mij en, zo ondervond ik later, vele anderen tot actie aan had kunnen zetten. 
Het aanzetten tot actie intrigeerde mij, omdat ik dit uiteindelijk misschien ook zou willen bereiken 
met mijn project als dit mogelijk bleek. Ik begreep dat dit zeer moeilijk zou zijn, omdat het inhield 
dat ik mensen zou moeten overhalen en inbreuk zou doen op hun levensstijl door hen te vragen 
deze te veranderen. Uit eigen ervaring en vanuit feitelijk onderzoek wist ik dat dit geen makkelijke 
opgave zou zijn. 
De case study hielp me hiermee door mij in te laten zien welke elementen hier werden ingezet om 
iemand van gedachten te veranderen. Zo leerde ik dat empathie zeer belangrijk bleek. In dit geval 
was dit empathie voor natuur en dier, maar ook empathie voor de man, David Attenbourough, zelf. 
David Attenbourough zet zichzelf neer als een betrouwbare, vriendelijke, oude man die heel wat 
heeft meegemaakt. Hierdoor zien mensen hem niet alleen als een expert die je verteld om iets te 
doen maar vormt hij een soort parasociale relatie met mensen. Hij wordt een soort vriend die je ad-
vies geeft. Dit bereikt hij onder andere ook door een herkenbare anekdote te vertellen uit zijn jeugd. 
David Attenbourough gooit vervolgens veel emotie in zijn woorden, gecombineerd met muziek en 
emotionele beelden die vervolgens emoties oproepen bij de kijkers. Deze emoties kunnen vervol-
gens omgezet worden in actie en verandering.
Deze film was een grote inspiratiebron voor een tijdje en zorgde voor het idee om een inspirerende 
en tot actie aanzettende documentaire film te maken over groene/duurzame tuinen.
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kiss the grounD:
Na mijn laatste case study werd ik door meerdere mensen verwezen naar een nieuwe documen-
taire genaam “Kiss the Ground”. Uiteindelijk besloot ik deze documentaire dus ook maar te kijken 
en deze was zo interessant dat ik er ook een case study van maakte. Kiss the Ground gaat meer 
over de agricultuur van vandaag en op welke manier dit eigenlijk superslecht is voor het milieu en 
zorgt voor “desertification”, het veranderen van onze aardbol in een woestijn. Echter kon ik zeer 
veel verbanden leggen met mijn onderzoek, in dat deze documentaire een optie gaf in het opslaan 
van CO2. 
De documentaire liet me realiseren dat het hebben van een groene tuin nog veel belangrijker is 
om de opwarming van de aarde te keren als wij eenmaal CO2 neutraal geworden zijn, om zo onze 
“CO2-legacy” te neutraliseren. Dit wordt de “Drawdown” genoemd en is mogelijk met behulp van 
planten.
Planten kunnen CO2 opslaan in de grond en hierdoor zal CO2 langzaam afnemen. Hoe meer plant-
en hoe beter. De documentaire liet me dus realiseren hoeveel belangrijker groene tuinen nog wel 
zijn en versterkte opnieuw mijn redenen om dit onderzoek uit te voeren.
Naast deze realisatie ben ik ook gaan kijken hoe deze documentaire te werk ging. Wat voor mij 
interessant was, was dat er hele zware onderwerpen werden aangekaart maar alles goed te be-
grijpen bleef en de toon van de documentaire op meerdere punten zelfs redelijk luchtig was. In de 
documentaire werd gebruik gemaakt van een aantal wetenschappers maar ook een aantal bero-
emdheden als Woody Harrelson, Jason Mraz en Tom Brady. Dit was waarschijnlijk gedaan om een 
bepaalde herkenbaarheid en persoonlijk tintje te geven aan de documentaire om zo aandacht te 
versterken, maar ook om de appeal van de film te versterken en meer publiciteit te creëren. 
Er werd ook gebruik gemaakt van heel veel feitelijke informatie. Er werden eigenlijk constant feiten 
op je af gegooid. Soms waren de feiten schokkend, andere keren weer hoopvol. 
Als laatste was het heel interessant voor mij dat de documentaire vooral heel inspirerend en opti-
mistisch was. Het was echt een call to action en niet allemaal doom en gloom. Dit gold ook voor 
de film A Life on Our Planet, waar oplossingen geboden werden voor de kijker. Maar hier was men 
een stuk minder optimistisch. Het optimisme bracht me heel veel blijdschap en zorgde ervoor dat 
ik ook echt met dit onderwerp aan de slag wilde.
De optimistische toon, gecombineerd met een call to action was dus een hele goeie manier om mij 
over te halen om iets te gaan doen. Waar ik bij mijn vorige case study erachter kwam dat emoties 
omgezet konden worden in actie en verandering, kwam ik er hier achter dat je hier het beste posi-
tieve emoties voor kan gebruiken.
Met deze film groeide mijn inspiratie voor een documentaire film ook nog meer.

Ca
se

 s
tu

di
eshet rietjeseffect:

Hierna kwam er een case study aan de hand van een bepaald effect wat ik uiteindelijk “Het Riet-
jeseffect” heb gedoopt. Dit effect houdt in dat je een bepaalde consensus viraal laat gaan die tot 
positieve verandering met betrekking tot het milieu leidt. In dit geval was dit het viraal gaan van 
het feit dat plastic rietjes slecht zijn, leidende tot grote bedrijven als fastfoodketen McDonald’s die 
overgingen op papieren rietjes en de albekende beweging #savetheturtles.
Hieruit kon ik concluderen dat echte grootschalige verandering pas komt wanneer de consensus 
verandert wordt. Een consensus kan men zien als “verandert” wanneer een meerderheid van de 
bevolking een nieuwe mening vormt over een bepaald onderwerp wat leidt tot uiteindelijke sociale 
of praktische verandering in de gemeenschap. 
Dit is destijds gebeurt met rietjes, waarbij filmpjes van schildpadden met rietjes in hun neus leid-
den tot de virale movement “Save the Turtles”. Hiermee werden er ineens veel minder plastic riet-
jes verkocht en kwam de handel in wasbare, metalen rietjes naar boven. Daarbij werden fastfood-
ketens geboycot over hun gebruik van plastic rietjes etc.
Een ander voorbeeld hiervan zou kunnen zijn als een grote meerderheid van de bevolking in Neder-
land hun vleesconsumptie halveert. Dit zou leiden tot een verandering in prijzen in supermarkten, 
verandering van agricultuur in Nederland, verandering van fastfoodketens, verandering van de 
gehele vleesindustrie etc.
Zo ook zou de consensus van het hebben van een betegelde versus een groene tuin veranderd 
kunnen worden. Echter blijkt uit deze case study dat dit zeer moeilijk is, omdat om de consensus 
te veranderen in dit geval een trend viraal moest gaan voor redelijke tijd. Alleen al iets viraal laten 
gaan is erg moeilijk te forceren en wordt al jaren geprobeerd door grote bedrijven. Dit is dus een 
optie maar een vrij onmogelijke optie.

conclusie:
Uiteindelijk hebben de case studies mij geholpen om te itereren door als inspiratiebronnen te 
dienen voor ideeën voor een proof of concept. Daarbij heb ik met de case studies nieuwe aspect-
en kunnen verkennen die relevant waren aan het onderwerp en hebben zij mijn kennis en relevant 
onderzoek weten te versterken.
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enquetes
inleiDing:
Met de uitgevoerde enquêtes hoopte ik meer inzicht te krijgen in verschillende aspecten door 
middel van kwantitatieve informatie. Hiernaast was het idee dat de enquête een aantal hypothe-
ses zou bevestigen of ontkrachten. Aan de hand hiervan zou ik vervolgens een aantal conclusies 
kunnen trekken die zouden kunnen leiden tot nieuwe doelstellingen en een uiteindelijk proof of 
concept. 

enquete 1:
Enquête 1 betrof een soort test enquête, waarbij ik specifiek focuste op mensen met een voor 
of achtertuin. Ik merkte dat er ook mensen waren zonder achtertuin die wel een achtertuinwens 
hadden en besloot na een aantal resultaten de Enquête te sluiten om deze te verbeteren om deze 
groep ook een kans te geven hun zegje te laten doen om zo nog meer informatie te kunnen ver-
zamelen. De weinige resultaten sloeg ik echter wel op, maar de mensen die deze enquête hadden 
ingevuld hadden uiteindelijk ook de andere, verbeterde enquête gemaakt.

enquete 2:
Enquête 2 was niet alleen een verbeterde versie maar ook meteen een stuk succesvoller. Met 125 
antwoorden had ik een flinke sample group en heel veel informatie binnen grafieken en gegeven 
antwoorden. In de enquête kwamen ook een aantal vragen voor die uiteindelijk niet veel relevan-
tie hadden maar het idee was om zoveel mogelijk informatie te verzamelen die waarschijnlijk wel 
ergens gebruikt kon worden.
Nadat er niet echt meer antwoorden binnen kwamen heb ik de enquête gesloten en een analyse 
gemaakt. Hierbij ben ik op zoek gegaan naar bepaalde trends die ik kon vinden binnen de enquête. 
Wat al gelijk opviel en interessant was, was dat de verhouding betegelde versus groene achtertuin 
vrij goed overeen kwam met mijn bevindingen uit het vooronderzoek. De uiteindelijke verhouding 
met 109 antwoorden voor de vraag: “Zou u uw achtertuin groen of betegeld noemen?” Kwam uit 
op 56,9% groen en 43,1% betegeld. Dit maakte dat de enquête al een stuk vertrouwbaarheid tot zijn 
naam kreeg aangezien het dus overeenkomsten zag met voorgaande gecheckte wetenschappeli-
jke onderzoeken.
Een aantal interessante conclusies met directe betrekking tot het onderzoek die uit de enquête 
getrokken konden worden.

Zo werd om te beginnen al snel duidelijk dat er veelal werd gekozen voor een betegelde tuin van-

wege onderhoudsgemak. Zo’n 90% van de betegelde 
tuineigenaren beantwoorde op de vraag “Waarom heeft 
u voor een betegelde achtertuin gekozen?” met een 
vorm van of alleen maar onderhoudsgemak. Dit zo ook 
bij voortuinen waar dit percentage iets daalde, omdat 
sommige mensen de voortuin gebruikte als parkeerpl-
ek.
Vervolgens kwam er ook uit het onderzoek dat bijna 
de helft van de mensen met een betegelde tuin een 
groene tuin overwogen en nog eens ruim 10% die 
dit onder bepaalde condities konden overwegen. Dit 
betekent dat zeker meer dan de helft van de betegelde 
tuinhebbers kon worden omgezet naar een groene tuin-
hebber. Veel van de mensen die niet overtuigd konden 
worden op dit aspect gaven hierbij als reden geldzak-
en en opnieuw onderhoudsgemak. Er werd ook een 
aantal keer gesproken over een stappenplan, consult 
of alternatieven. Hieruit kan men dus concluderen dat 
wanneer men duidelijk kan maken dat groene tuinen 
ook onderhoudsarm kunnen zijn en vervolgens hulp 
kan bieden om enige andere obstakels als geldzaken te 
doorbreken, vele tuineigenaren met een betegelde tuin 
zullen overstappen naar een groene tuin.

Wat ook opviel onder betegelde tuineigenaren was dat 
zij niet per sé minder begaand waren met natuur en 
milieu. In tegendeel zij waren soms juist zeer begaand 
hiermee. Dit was interessant, omdat men zou verwa-
chten dat dit niet het geval zou zijn. Verder was er ook 
geen verband gevonden met opleidingsniveau of ber-
oepsstatus. Het enige verband wat redelijk gelegd kon 
worden was de grootte van de tuin waarbij men zag 
dat wanneer de tuin groter werd er over het algemeen 
meer dan 50% van de tuin beplant werd. Ook kon men 
een soort van een verband leggen met locatie, waarbij 
er meer betegelde tuinen waren in drukkere gebieden 
alleen was dit niet met zekerheid te zeggen door de 
brede verspreiding binnen de enquête.

Een ander zeer belangrijk en doorslaggevend punt wat 
uit de enquête kwam was het feit dat wanneer men 
werd gevraagd over de sociale impact van betegelde 
tuinen versus groene tuinen slechts 34% deze vraag 
correct wist te beantwoorden. Ruim 90% van deze 34% 
wist hierbij ook alleen maar wateroverlast te benoe-
men. Alleen de rest wist ook andere problemen te 
benoemen als hitteoverlast en minder biodiversiteit.
Dit laat zien dat over het algemeen een overgroot deel 
van de Nederlandse bevolking niet weet wat de meer-
waarde is van een groene, duurzame tuin. Hier zal dus 
zeker iets aan gedaan moeten worden, aangezien het 
weten hiervan kan leiden tot de beslissing om een 
groene tuin aan te leggen.

Redenen voor betegelde tuin

Overweegt een groene tuin te nemen

Weet de sociale impact van een betegelde tuin te 
benoemen

Benoemde sociale impactonderwerpen per thema

Exploratie | Marijn van der Sanden Exploratie | Marijn van der Sanden 40 41



Vervolgens werden er ook nog vragen gesteld met betrekking tot kennis van initiatieven die groene 
tuinen promoten. Hierbij wist slechts 19% van de ondervraagden iets af van een initiatief dat 
groene tuinen promoot en nog erger, van deze 19% wist slechts 50% een initiatief te benoemen bij 
naam. De meest genoemde initiatieven waren hierbij de gemeente zelf en het NK Tegelwippen.
Hieruit kan men concluderen dat de ondernomen acties tot nu toe nog niet extreem veel bereik 
hebben gehad. Om meer resultaten te boeken met de acties zal dus beter gemarket moeten 
worden.

Wat ook interessant was om te zien in de enquête was dat de toekomstige generatie hoop biedt. 
In de enquête kon men om dit te testen ook vragen beantwoorden over je toekomstige tuin, mo-
cht je geen tuin hebben maar deze in de toekomst wel willen. Het overgrote deel van mensen die 
dit wilden waren van een jongere generatie, zoals studenten of nog in huis wonende etc. Bij deze 
groep ziet men in de enquête verassend genoeg ook een grotere begaandheid voor natuur en mi-
lieu en zij lijken zich ook beter bewust van de sociale impact van betegelde versus groene tuinen.
Uit de enquête bleek dat 92,9% van de mensen die een toekomstige achtertuin willen hun achtertu-
in groen willen maken. Bij de voortuin was dit 62,5%.

Als laatste gaf de enquete nog ietwat inzicht in de designkeuzes en tuintrends door te vragen wat 
er bij mensen in de tuin stond. Zo kon men bijvoorbeeld zien dat een grote meerderheid een tuinset 
in de tuin zette of vogelvoerders en vogelhuisjes. Hiernaast was ook een verassend hoog percent-
age aan bomen en planten te zien en een minder hoog percentage dan verwacht voor gras. Deze 
resultaten zou ik later in het proof of concept kunnen gebruiken om betere tuintips te creëren aan 
de hand van de behoeftes van mensen.

Kennis van initiatieven met betrekking tot groene tuinen

Toekomstige achtertuin betegeld of groen

Benoemde initiatieven met betrekking tot groene tuinen

Toekomstige voortuin betegeld of groen
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conclusie:
Uit de enquête kon men zeer veel informatie halen en een aantal interessante conclusies trekken 
waarop de doelstelling kon worden aangepast en die veel invloed hadden op het uiteindelijke proof 
of concept.
Zo leerde ik dat het overgrote gedeelte van de argumenten vóór betegelde tuinen bestond uit 
onderhoudsarmoede. Een argument dat niet op zou houden tegen het feit dat groene tuinen ook 
onderhoudsarm konden worden gemaakt.
Hiernaast leerde ik dat ruimde helft van deze betegelde tuinen een hoge potentie hebben om te 
worden omgezet naar een groene tuin.
Vervolgens kon ik concluderen dat de Nederlandse bevolking over het algemeen een beperkte 
kennis heeft van de sociale impact van een betegelde tuin en de meerwaarde van een groene tuin. 
Hierbij kon men ook uit de enquête halen dat de kennis van bestaande initiatieven vrij laag was. 
Een mogelijk deel van de oplossing zou dus zijn om deze aspecten aan te kaarten.
Als laatste bracht de enquête goede hoop door te laten zien dat de jongere generatie over het alge-
meen liever een groene tuin dan een betegelde aanlegt.
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intervieWs
normale intervieWs:
Om wat meer inzicht te vergaren in het onderwerp ben ik mensen gaan interviewen over hun tu-
inkeuzes en waarom ze wel of niet voor een groene tuin hebben gekozen. Na deze interviews heb 
ik mijn notities geraadpleegd om te zoeken naar eventuele trends die van toepassing zouden kun-
nen zijn voor een toekomstig prototype.
Tijdens deze interviews heb ik voornamelijk veel geleerd over bepaalde keuzes die mensen maken 
in het designen van hun bestaande tuin. Mensen hebben zo vaak een hoofddoel voor hun tuin waar 
het design rekening mee moet houden. Groen past niet altijd bij dit hoofddoel voor verschillende 
mensen. Zo zijn er mensen die de tuin puur willen gebruiken om feestjes in te geven waardoor 
deze zoveel mogelijk gebruik moet maken van het beschikbare oppervlak waarbij tegels heel han-
dig zijn of mensen die de tuin zien als hun persoonlijke stukje bos om in tot rust te komen en hem 
volledig laten begroeien of weer andere mensen die de tuin als werkplaats gebruiken en daarom 
de tuin volledig betegelen. Deze mensen met een specifiek doel voor ogen voor hun tuin zullen 
vaak zeer moeilijk te overtuigen zijn wat betreft 
Hiernaast merkte ik dat voor mensen met tegels de tuin vaak geen prioriteit is in hun leven. Ze 
willen hierom dan graag een onderhoudsarme tuin waar ze niet al te veel tijd aan hoeven te spen-
deren, in hun ogen zijn tegels dan de beste optie. Echter een onderhoudsarme tuin kan ook bereikt 
worden met een groene tuin en niet alleen met tegels. Deze mensen zouden hierover dus geïn-
formeerd moeten worden op een bepaalde manier.
Vervolgens waren er nog een aantal andere factoren die een rol speelden over het design van 
iemand z’n huis. Zo leek leeftijd hierin ook een rol te spelen. Jongeren leken vaak erg ambitieus en 
wilden vaker wel graag een groene tuin neerzetten, ouderen waren ook wel enthousiast over een 
groene tuin maar konden deze vaak niet onderhouden en dan was er nog de tussengroep, tussen 
ongeveer de 35 en 55, die het liefst tegels leken te hebben. Hoewel deze interviews wel een kleine 
voorbeeldgroep betrof kwam ik dit feit wederom tegen in artikelen over het Nationaal Tuinonderzo-
ek. Een enquete ingevuld door 43.942 mensen die een grote bron voor informatie voor mij bleek en 
waar ik een aantal van mijn gevonden inzichten vaak mee kon vergelijken om potentiële overeen-
komsten te vinden in mijn onderzoek en een landelijke enquête. 
Een andere factor die een rol speelde in iemands beslissingen was de invloed van kinderen. Het 
was interessant hoe mensen bepaalde beslissingen maakten over de invulling van hun tuin wan-
neer kinderen in het plaatje kwamen. Zo waren er ouders die hun tuin groener maakten om de 
kinderen te kunnen laten spelen in de tuin op zacht gras en zodat ze met de natuur in aanraking 
konden komen in een veilige omgeving. Andere anders vonden steen weer praktischer, omdat hen 
dit veiliger leek. Het zorgde voor een goed overzicht voor de ouders en gaf kinderen een groot 
en veilig speelvlak. Dit leek mij nogal tegenstrijdig, omdat naar mijn idee gras hiervoor een beter 
medium zou zijn dan tegels. Echter is gras nogal zwaar in onderhoud en daarbij is er hier ook een 
grote invloedfactor te vinden, namelijk schoolpleinen. De plek waar kinderen tegenwoordig vaak 
een groot deel van hun buitenspeeltijd spenderen is over het algemeen volledig betegeld. Hierin 
zouden groene schoolpleinen, die langzaam in opkomst zijn, al een ander beeld kunnen vormen. 
Hiernaast zou het goed zijn om te laten zien aan mensen die tegels plaatsen voor hun kinderen 
wat dagelijkse aanraking met natuur voor voordelen heeft voor de ontwikkeling van een kind. Zo 
zou de term NDD van Richard Louv hierin een grote rol kunnen spelen.
Een andere grote invloed op het gebied van tuinieren betrof de trends in het tuinieren. Zo is er 

tegenwoordig een grote trend vanuit Amerika die binnen-buiten leven heel erg vooraan zet. Wan-
neer werd gevraagd wat mensen zouden willen veranderen aan hun tuin werd er vaak geantwoord 
met trends afkomstig hieruit, zoals een loungeset in plaats van een simpele tafel met stoelen 
of een barbecue setup of zelfs een buitenkeuken. Vooral jongeren leken zeer begaan met deze 
trends.
Als laatste heb ik wat geleerd over waar mensen hun inspiratie voor hun tuinen vandaan halen. 
Veel jongeren halen dit van het internet, waarbij ze sites als Pinterest of Instagram gebruiken als 
inspiratiebron of zelfs YouTube housetours van bekendheden of grote, dure huizen. Weer ander-
en halen hun inspiratie van tuinbladen of gewoon door rechtstreeks het tuincentrum in te lopen 
en eens rond te kijken. Verassend genoeg waren er ook veel die tuinprogramma’s keken als een 
directe bron van inspiratie maar een groot merendeel had het erover dat een indirecte bron van 
inspiratie, namelijk tuinen op televisie uit andere programma’s ze heel erg inspireerde. Dit houdt in 
dat tuinen uit films, series etc. die gebruikt worden als sets vaak een inspiratiebron vormen. 

expert intervieWs:
Tijdens de expert interviews heb ik een gesprekken gehad met een aantal stakeholders over bep-
aalde cijfers en statistieken. Zo hadden we het over de invloeden die zij hadden en wat ze vonden 
van bepaalde cijfers wanneer deze in context werden gebracht. Zo had ik het met Rotterdams 
WeerWoord gehad over de vrij kleine invloed die het NK Tegelwippen eigenlijk maar heeft als de 
cijfers in context werden gezet. “Alle beetjes helpen” kreeg ik hier dan mee terug. En dat klopt ze-
ker, zo werd mij verteld dat de gemiddelde boom per jaar al zo’n 20kg CO2-uitstoot uit de lucht kan 
opnemen en in de grond kan opslaan. Over het leven van een boom, gemiddeld zo’n 100-200 jaar, 
kan dit 2000 tot 4000 kg CO2 worden die hij opslaat in de grond. Alleen een boom in de tuin kan 
dus al heel veel doen. Niet alleen tegen CO2 overigens, maar ook zeker tegen water- en al helemaal 
hitteoverlast. Andere beplanting, hoewel niet zo lang levend, slaan op dezelfde manier CO2 op en 
gaan wederom water- en hitteoverlast tegen. Alle beetjes helpen is dus zeker een groot ding hier 
en iets wat we zeker in gedachten moeten houden. Hiernaast heb ik later nog wat feedback mogen 
ontvangen van Rotterdams WeerWoord betreffende mijn proof of concept die mij hielpen met het 
maken van bepaalde beslissingen, zoals welk idee uiteindelijk het sterkst bleek.

Ik heb bij deze interviews ook veel gesproken met Bas van der Sanden. Hij is een leidinggevende 
en leraar natuur en milieueducatie bij stichting Natuurstad.
Bas heeft mij vooral geholpen met een aantal brainstormsessies waarbij ik ideeën en hem 
voorlegde en hij mij hier feedback op gaf. Daarnaast hielp hij mij ook erg met informatieverwerking 
en fungeerde hij af en toe als brug tussen mij en Rotterdams Weerwoord. Zo had ik vaak contact 
met hem om nieuwe bevindingen die ik te bespreken had waar vervolgens dan weer ideeën uit 
voortvloeide waar hij dan weer feedback op gaf. 
Vooral als er sprake was van educatieve doeleinden was Bas enthousiast. Zo vond hij het zeer 
interessant hoe ik mensen met mijn proof of concept uiteindelijk bewuster wilde maken van de 
meerwaarde van groene tuinen. Hij heeft mij daarin dan ook zeer geholpen.
Ik heb Bas uiteraard ook verschillende vragen gesteld over de voordelen van tuinen, voornameli-
jk in het begin van het onderzoek waarbij ik een zee aan informatie, resources en meer van hem 
kreeg betreffende de meerwaarde van een groene tuin en de educatieve doeleinden waar deze 
voor kon worden gebruikt.
Uiteindelijk heeft Bas mij ook nog zeer goed geholpen in het tot stand brengen van mijn uiteindeli-
jke proof of concept. Zo kwam het idee van de Framblij tot stand tijdens een brainstormsessie met 
hem waarin ik mijn nieuw gefocuste doelgroep en doelstelling met hem besprak. Hiernaast hielp 
hij mij veel met de verantwoording betreffende sommige genomen ontwerpbeslissingen door kri-
tische vragen te stellen en hierin richting aan te brengen.
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gesprekken:
Voor dit onderzoek werd ik geadviseerd om eens in gesprek te gaan met mensen die bijvoorbeeld 
aan het tuinieren waren in de voortuin. Geen interview, maar gewoon een normaal gesprek. Eerst 
dacht ik niet gelijk dat dit mij zou helpen maar ik wilde het toch eens proberen. Ik vroeg een aantal 
dingen over de werkwijze en waarom ze bepaalde dingen deden. Velen waren trots op hun voortuin 
en zagen het een beetje als statussymbool. Ze hadden vaak vanzelf al veel te vertellen wanneer 
ze een beetje waren opgewarmd. Echter waren er ook een frustraties die interessant genoeg wel 
een naar boven kwamen. Zo had ik ook iemand die zijn voortuin had betegeld en hier nu onkruid 
aan het plukken was en over de stenen heen ging met een hoge drukspuit om ze schoon te krijgen. 
Toen ik hem direct de vraag stelde waarom hij had gekozen voor een betegelde voortuin was het 
aarzelende antwoord, zoals velen voor hem, onderhoudsvriendelijkheid. Echter zag hij zelf al redeli-
jk snel in dat dit dus zeker niet het geval was, maar het was zogenaamd nog steeds minder onder-
houd dan een groene voortuin en het leggen van de tegels had hem veel geld gekost dus hij wilde 
het niet veranderen.
Uiteindelijk waren er een aantal kennissen die hun achtertuin gingen betegelen. Ik ging bij hen op 
bezoek en in gesprek over de betegeling. Dit werd gedaan, omdat de man van het koppel een her-
nia had gekregen en niet langer in staat was om de tuin bij te houden. Zijn vrouw had hier blijkbaar 
geen zin in om dit over te nemen. Samen met de man gingen we over een aantal opties om zijn 
tuin toch te vergroenen, zo zouden er plantenbakken komen te staan met makkelijk bij te houden 
planten en zouden er aan de omheining verschillende plantenbakken gehangen worden waarvoor 
hij niet zou hoeven bukken. Er werden ook nog ideeën geopperd over een houten vlonder en water-
doorlatende betegeling, maar de tegels waren helaas al besteld.
De gesprekken bevestigde dus uiteindelijk een aantal hypotheses maar lieten mij ook inzien dat 
mensen vaak niet al te lang nadenken over alternatieven maar deze wel in staat zijn aan te nemen 
wanneer ze voor hen worden neergelegd.

iDeale tuin intervieWs:
Deze interviews waren zeer interessant en gaven vele nieuwe inzichten op bepaalde gebieden 
maar versterkte ook een aantal oudere inzichten.
Het voornaamste wat ik heb geleerd tijdens deze interviews was waar mensen aan denken wan-
neer zij hun tuin inrichten. Om te beginnen hebben ze toch altijd wel een bepaald doel voor hun 
tuin. Of dit nou een werkplaats is, een ruimte om in tot rust te komen, om buurtfeestjes te geven of 
om in de zomer lekker in te kunnen eten met vrienden en familie.
Hiernaast leerde ik wanneer er voor planten, tegels of tuinmeubels gekozen werd. Zo speelden tijd 
en geld een zeer grote rol, maar ook overzicht werd vaak genoemd als een reden voor een strakke 
betegelde tuin. Er was ook iemand die zwoor bij kunstgras vanwege het feit dat ze normaal gras 
simpelweg niet meer kon bijhouden met haar rug. Menselijke restricties spelen dus ook een rol. 
Van mijn voorgaande gesprekken en samenwerken met mensen in de tuin had ik al wat ervaring 
met het zoeken naar alternatieven bij mensen. Zodoende probeerde ik mensen na het tekenen van 
hun tuin deze ook duurzamer te maken. Wat al snel bleek was dat veel mensen nooit de moeite 
hadden genomen om over bepaalde dingen na te denken. Wanneer ik voorstelde om een stenen 
vlonder te vervangen door een houten, waterdoorlatende vlonder werd er volmondig ja geroep-
en. Mensen zouden het hout ook mooier vinden en het zou niet zo heet worden in de zomer etc. 
Zo ook heb ik inmiddels verandering teweeg kunnen brengen in twee tuinen door de vrouw met 
slechte rug net als de man bij de gesprekken voor te stellen om planten in bakjes aan haar hek te 
hangen. Ze wilde heel graag bloemen maar kon dit niet meer vanwege haar rug, dus was ze gelijk 
enthousiast over het idee en later kreeg ik een foto doorgestuurd van plantenbakjes vol met bloe-
men die aan de omheining van haar tuin hingen en waar ze makkelijk bij kon om ze bij te houden, 
zonder last van haar rug. In
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sWat ook heel interessant was, was dat mensen toch heel erg gingen nadenken in tijd en geld en 
bepaalde restricties voor zichzelf neerzette ondanks het feit dat ik ze had gevraagd om hun “ideale 
tuin” te creëren. Ik moest ze af en toe weer even op dit feit wijzen, waardoor sommige beslissingen 
ook veranderden. Zo veranderde vaak de hoeveelheid groen wanneer restricties wegvielen. Deze 
hoeveelheid nam in dit geval telkens veel toe, er werd nog even een plant weggezet hier en daar 
voor de mooi.
Ook mensen met betegelde tuinen maakten groenere tuinen wanneer er geen restricties waren. 
Wanneer gevraagd werd waarom, was het antwoord elke keer onderhoudsgemak, vergelijkbaar 
met wat er in de enquêtes zeer veel benoemd werd.
Als laatste werd er veel gekeken naar inspiratievormen bij verschillende mensen. Er werd zo 
gevraagd aan mensen om hun gebruikelijke inspiratiebronnen op te zoeken om op basis hiervan 
aanpassingen te maken aan hun gemaakte ideale tuinen. Hier kwamen een aantal bronnen naar 
boven, zoals websites als Pinterest en ook Instagram kanalen. Hiernaast kwam er ook een groot 
patroon naar voren waarbij men inspiratie haalde uit televisieprogramma’s. Hierbij werd interes-
sant genoeg niet alleen gebruik gemaakt van alleen programma’s met een directe link, zoals tuin-
programma’s als eigen huis en tuin, maar ook werd er veel inspiratie getapt uit bijvoorbeeld tuinen 
uit reality shows en of andere series en films maar ook vanuit influencers. Veel van deze tuinen 
bleken gemaakt in de nieuwste trends die gegrond waren vanuit Amerika, zo als binnen-buiten lev-
en met bijvoorbeeld een buitenkeuken of een grote vlonder met overkapping. Zo bleek dus dat de 
televisie en popcultuur blijkbaar een grote impact had op de huidige trends binnen het tuinieren.

conclusies:
De verschillende, uitgevoerde interviews brachten mij dichter bij de mensen en gaven mij voor-
namelijk verschillende nieuwe inzichten in hun ontwerpproces van een tuin. Zo kwam wederom het 
begrip onderhoudsarm vele malen terug tijdens de interviews en leerde ik waar mensen allemaal 
precies hun inspiratie vandaan haalden met betrekking tot groene tuinen. 
Hiernaast werden verschillende restricties die mensen voor zichzelf hadden opgelegd in kaart 
gebracht en werd ook duidelijk dat deze restricties vaak te omzeilen bleken door middel van goed 
geplaatste tips en het zoeken van oplossingen door middel van co-creatie.
Ook heb ik veel feedback verkregen dat ik kon toepassen op verschillende aspecten in het onder-
zoek en ontwerp. 
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explorerenDe 
prototypen
inleiDing:
Via deze prototypen probeerde ik nieuwe inzichten te vergaren die betrekking hadden tot het 
onderzoek. Zeker de eerste twee van deze prototypen, de google earth analysis en garden gallery, 
waren meer experimenteel van aard en waren vroeg in het proces uitgevoerd toen er nog weinig 
duidelijke directie was. 

google earth analysis:
Met het prototype Google Earth Analysis probeerde ik een link te leggen met bepaalde wijken en 
de hoeveelheid betegeld versus groene tuinen. Tijdens dit onderzoek maakte ik screenshots van 
bepaalde wijken die onder bepaalde categorieën vielen. Zo had ik een aantal van de armere rijken, 
villawijken, nieuwbouwwijken, oude wijken, wijken in grote steden en meer. Wat mij heel erg opviel 
was dat er in veel nieuwbouw eigenlijk geen groene tuinen werden aangelegd. Aangezien deze 
huizen vanuit de gemeente worden gebouwd vind ik het raar dat hier niks mee word gedaan. Wel 
worden de meest recente nieuwbouwwoningen nu aangelegd met grondtuinen in plaats van tegel-
tuinen. Dit zorgt er in ieder geval al voor dat bij deze woning er eerder aanstalten zal worden ge-
maakt om groene tuinen aan te leggen dan tegeltuinen, omdat de grond er al ligt. 
Wat me nog meer opviel was dat rijkere wijken niet per se verschillen van arme wijken wat betreft 
de verhouding, groen versus betegeld. Wel hebben rijkere wijken vaak een mix, mede omdat ze ook 
gemiddeld grotere tuinen hebben.
Als laatste viel mij heel erg op dat wijken in grote steden als Rotterdam, Den Haag, Eindhoven 
en Amsterdam vaak meer betegeld waren dan kleinere steden en dorpen. Mijn hypothese is dat 
dit komt door de omgeving en de stressvolle en snel bewegende sfeer waarin men leeft in deze 
steden. Hierdoor voelt men al gauw een gevoel van tijdsnood waarin een groene tuin, met het idee 
dat deze veel onderhoud nodig heeft, niet past.

film prototype:
Dit prototype bouwt verder op een project dat ik eerder in deze studie had gemaakt als voorbereid-
ing op mijn afstuderen. Dit betrof een korte video die zou dienen als een soort pitch voor een doc-
umentaire betreffende groene versus betegelde tuinen. De video was geïnspireerd door natuurdoc-
umentaires, die inspelen op emotie door de schoonheid van de natuur de laten zien via het media 
film. Ze wekken verwondering op om vervolgens mensen bewust te maken van onze vernietigende 
kracht op al het mooi wat ze daarvoor lieten zien.
Dit prototype heeft ook connecties met “A Life on our Planet” en “Kiss the Ground” en was heel 
lang de directie die ik met mijn project wilde nemen. Het doel hiermee was om mensen over te ha-
len een groene tuin te creëren in plaats van een betegelde door ze te verwonderen met al het leven 
en moois in een groene tuin en dit in sterk contrast te zetten met een betegelde tuin. Dit effect heb 
ik proberen te creëren in de desbetreffende korte video. 
Om het prototype te testen heb ik de video voorgelegd aan verschillende mensen om hier vervol-
gens een aantal korte vragen aan te stellen. Zo wilde ik graag te weten komen wat de impact van 
deze initiële video was en of dit voor mij het gewenste effect had.
De meeste mensen begrepen al heel snel het contrast tussen de groene en betegelde tuin en velen 
vonden de videobeelden ook heel mooi en interessant alhoewel het verhaal achter alle beelden 
wel wat verloren ging. Zo snapten de meeste mensen niet dat de mieren de bladluizen melkten of 
dat het lieveheersbeestje langzaam van larve naar lieveheersbeestje veranderde, of dat de regen 
bij betegeling voor veel wateroverlast zorgde. Wel pakte mensen de droogte en wateroverlast op 
bij het shot van de betegelde achtertuin. Hieruit kon ik concluderen dat als dit de richting was die 
ik op wilde, ik zeker een vertellende stem onder de video zou moeten zetten net als in traditionele 
documentaires.
Na mensen te vragen of ze nu sneller geneigd waren om voor een groene tuin te gaan, was er een 
gemixte reactie. Sommige mensen gaven niks om de dieren en vonden ze maar vies en er waren er 
ook bij die het niet zoveel deed. Er waren er echter wel een paar die zich bewogen voelden om toch 
hun tuin wat meer te vergroenen, dit was natuurlijk een succes.
Wat de video wel voor effect bleek te hebben was dat mensen mij vertelde dat ze eens wat dich-
ter naar de natuur zouden kijken. Ze vertelde me dat de normale natuurdocumentaires vaak al-
leen maar fantastische beelden uit het buitenland lieten zien, iets wat ze nooit in Nederland mee 
konden maken waardoor het weinig herkenbaar was. Echter door het zo dichtbij te halen, naar een 
lokale achtertuin voelde ze wel een grotere appreciatie voor onze lokale natuur. Dit was natuurlijk 
ook een gewenst effect, aangezien het bewust maken van klimaat en natuur een onderliggende 
reden is voor dit project.
Er was echter één probleem met dit prototype en dat was dat er weinig tot geen bereik zou zijn wat 
betreft de bestemde doelgroep. Dit werd eerst aan mij kenbaar gemaakt waarna ik vervolgens ben 
gaan rondvragen of desbetreffende personen een documentaire als deze zouden kijken in hun vrije 
tijd. Er kwamen vervolgens voornamelijk ja antwoorden vanuit de natuurliefhebbers die vaak al een 
groene tuin hadden, vele van deze mensen hadden ook “A life on our Planet” en “Kiss the Ground” 
al een keer gekeken. Dit was echter niet het geval voor mensen met een stenen tuin, die vaker niet 
uit zichzelf een natuurdocumentaire als deze zouden gaan kijken. Er zou dus een hele hoop mar-
keting of initiële notoriteit achter de documentaire moeten zitten om deze doelgroep te bereiken.
Daarbij kon een documentaire alleen aansporen en niet helpen. Een documentaire kan geen rele-
vante acties aanbieden, tips geven over duurzaam en onderhoudsarm tuinieren etc. Het kan alleen 
emotie oproepen, verwonderen en aansporen tot verandering, maar niet per sé meerwaarde voor 
de persoon aantonen en hulp bieden. Het is een heel globaal middel, wat naar mijn idee beter 
bestemd is als een soort marketing tool. Ik zal nog wel op het video idee terug willen komen in 
mijn transmedia idee maar het zal nu niet van toepassing zijn op het uiteindelijke proof of concept 
en meer dienen als potentiële uitbreiding.
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transmeDia iDee:
Voor mijn midterms kwam het idee naar boven om te gaan voor een transmedia campagne die 
gebaseerd op mijn onderzoek naar het zogenaamde rietjeseffect, viraal moest gaan om zo de con-
sensus te veranderen.
Hiermee zou ik mensen langzaam via verschillende media vormen in de wereld van de groene tuin-
en onderdompelen en informeren over de sociale meerwaarde van een groene tuin.
Dit was een zeer uitgebreid idee dat gebruik maakte van transmedia in de breedste zin. Er zou een 
centrale website komen met alle informatie en hieromheen zouden alle vormen van media worden 
ingezet om hier verder op te bouwen. Het idee zou het meeste vergelijkbaar zijn met Kiss the 
Ground, waar de film zorgt voor marketing en het verspreiden van het idee maar waar men meer 
informatie kan krijgen op de website, cursussen kan krijgen met betrekking tot hun landbouwtech-
nieken, kan doneren, een voorstander worden voor de beweging etc. Alleen hier zou de website 
centraal staan maar marketing gedaan worden vanuit allerlei middelen, niet alleen film.
Het idee was om een volledige campagne op te zetten en door middel van verschillende techniek-
en als priming, herhaling en andere marketingtrucjes het onderwerp groene tuinen constant terug 
te laten komen bij mensen in verschillende vormen, totdat ze er niet meer omheen zouden kunnen.
Een aantal media die hieraan te pas moesten komen waren onder andere:

- Social Media, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube
-	Video	en	film,	korte	tutorials	op	YouTube,	inlichtingvideo’s,	documentaires
- Georganiseerde activiteiten, NK tegelwippen, inspiratie IVN, aansporen tot actie
-	Inzetten	van	influencers
-	Reclamespotjes,	posters,	flyers,	basis	marketing
- App, tuincoach, tuinhulp etc.
- Creatieve oplossing in het combineren van leasure en groen
- Producten voor een onderhoudsarme groene tuin
- Creative marketing
- Guerrilla gardening
- Tijdschrift

Al deze media zouden uiteindelijk in een bepaalde vorm verwijzen naar een overkoepelende or-
ganisatie en website waarop verdere informatie te vinden was, acties georganiseerd door derden, 
verwijzingen naar hulpmiddelen zoals subsidies, het laatste nieuws in de groene tuinen wereld etc. 
Het was de bedoeling dat alles overal zoveel terugkwam dat mensen er op een gegeven moment 
niet meer omheen konden. Het bereik moest beter, alles moest duidelijker en op één centrale plek 
uitkomen. Alles geoptimaliseerd om zoveel mogelijk mensen aan de kant van groen te krijgen.

De focus van het onderzoek bij dit idee lag nog in een hele andere hoek dan waar deze uiteindelijk 
eindigde. Zo werd er nog gefocust op het overbrengen van de sociale meerwaarde in plaats van de 
persoonlijke meerwaarde van de groene tuin en lag de doelgroep nog veel breder, omdat deze nog 
ongeraffineerd was. 
Zoals misschien ook wel te zien is dacht ik extreem groots met dit idee, veel te groots eigenlijk. En 
dit werd mij dan ook zeer duidelijk gemaakt tijdens mijn midterms. In de tijd die ik nog had was het 
simpelweg niet mogelijk om dit alles uit te voeren. Het zou een mooie uitbreiding zijn voor na het 
afstuderen maar nu was het advies dat ik mij moest focussen op één of twee dingen.

garDen gallery:
De garden gallery was een confronterend prototype waarbij ik mensen probeerde te confronteren 
met de tuincompositie in hun eigen straat. Het idee was om bepaalde mensen te confronteren met 
een collage van hun de voortuinen van hun eigen straat, om hierin een spectrum te creëren. Eerst 
wilde ik dit graag doen door bij mensen aan te bellen met de gemaakte collage en ze een aantal 
vragen te stellen maar vanwege Covid-19 werd ik hierin wat gelimiteerd. Hierom moest ik speci-
fieke mensen gaan vragen voor een online interview waardoor ik specifieke straten moest pakken, 
dus maakte ik gebruik van de techniek die ik ook bij Google Earth Analysis gebruikte en maakte ik 
foto’s gemaakt met Google Streetview. Hierna zette ik de verschillende tuinen in een soort collage 
waarbij ik een soort gradiënt vormde van meer betegeld naar meer groen.
Als eerste zou ik mensen de gradiënt van hun straat laten zien om vervolgens een aantal vragen te 
stellen aan de hand hiervan. Vervolgens zou ik ze nog confronteren met andere straten, zoals een 
meer betegelde straat en een groene straat en vragen wat ze hiervan vonden. Het bleek een goeie 
manier om een emotionele reactie bij mensen omhoog te halen. Ze zagen zo ook hun eigen tuin 
tussen de andere tuinen en zo werd iemand met een betegelde voortuin in een zee van groene tu-
inen toch wel in een ander daglicht neergezet. Er kwam ook frustratie naar boven van mensen met 
groene tuinen die zelfs wezen naar specifieke betegelde tuinen en dingen zeiden als: “Het is toch 
wel zonde” of “Dat ziet er toch niet uit.”
Wat ik uit dit experiment vooral naar boven kreeg was dat veel mensen best begaand zijn met 
andermans voortuin in hun directe omgeving. De voortuin werd een beetje als statussymbool 
gebruikt en mensen met een groene of strakke tuin waren hier wel vaker trots op en wezen vaak 
op andere mensen die ze een lelijkere voortuin vonden hebben. Hiernaast leerde ik ook dat veel 
mensen met een groene tuin een betegelde tuin over het algemeen heel lelijk vonden, terwijl dit an-
dersom over het algemeen niet het geval was. Er heerst dus wel een consensus aan beiden kanten 
dat een groene tuin mooi is.

overige iDeeen:
Ik had natuurlijk ook een aantal andere ideeën die niet verder kwamen dan exploratie en misschien 
een schets. Deze ideeën liet ik uiteindelijk vallen vanwege verschillende obstakels die ze opriepen 
of omdat ze niet paste met de doelgroep.
Zo had ik een idee om mensen een eigen tuin te laten bouwen met verschillende bouwblokken 
waarbij zij in real time de consequenties, zoals hitte, wateroverlast en biodiversiteit, zouden 
ervaren door middel van bepaalde technieken. Dit idee focuste echter alleen op de sociale meer-
waarde en daarbij zou het moeilijk aan de doelgroep te presenteren zijn aangezien zij hier geen in-
teresse voor zouden tonen en dus minder snel geneigd zouden zijn aan de installatie mee te doen.
Een ander idee was om mensen een keuze in twee terrassen te laten maken. Het ene terras zou 
volledig beplant zijn en het andere volledig betegeld. Mensen zouden onbewust een keuze maken 
tussen de twee terrassen, wat hun voorkeur voor een terras zou laten zien. Helaas was dit idee 
niet goed mogelijk om uit te voeren vanwege Covid-19. Daarbij was er ook weinig controle over 
het idee. Zo zou het mogelijk zijn dat beide terrassen vol zouden komen te zitten vanwege hoge 
drukte. Het enige wat men dan kan doen is kijken welk terras eerder vol zou zitten. Hiernaast zou 
het één van de terrassen benadelen en ook meer focussen op de caféeigenaren door hen te laten 
zien wat meer mensen trekt. Ik kon ook geen goede conclusie bedenken die de beoogde doelgroep 
wel zou aanspreken. Hierom werd dit idee wederom geschrapt.
Als laatste speelde ik nog met het idee om de tuin te personifiëren en hieromheen bijvoorbeeld een 
interactieve performance te creëren. Dit idee kwam van een eerder project wat ik had uitgevoerd 
tijdens mijn minor research in immersive storytelling, waarbij ik mensen in de performance in de 
huid van een tuinplant liet kruipen om onze scheve verhouding met natuur in de tuin te belichten. 
Echter had dit idee wederom het probleem dat het de beoogde doelgroep niet zou bereiken.
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informerenDe WeBsite:
Het idee voor de website was om een soort hub voor duurzame, onderhoudsarme groene tuinen te 
creëren.
De website zou om te beginnen globale en diepgaande informatie verstrekken over het belang van 
groene tuinen. Globale uitleg zou gedaan worden met tekst op de site zelf, terwijl diepgaand meer 
verwezen zou worden naar bronnen. 
Hiernaast zou er een verzameling van actueel nieuws betreffende groene tuinen op de website te 
vinden zijn, zodat mensen dit op één plek zouden kunnen vinden. 
Deze twee aspecten van de website zouden mensen verder moeten overhalen om aan een groene 
tuin te beginnen door middel van feiten net zoals gedaan werd in een aantal van mijn case stud-
ies. Hierbij wil ik proberen om de informatie hoopvol en licht te laten, net zoals was gedaan in de 
documentaire “Kiss the ground” maar ook zou fascineren hier een goed middel zijn zoals in “A life 
on our planet”. 
Vervolgens de twee belangrijkste aspecten van de website die mensen actief zouden moeten 
helpen bij het realiseren van hun groene tuin; De actiezoeker en Tuintips. 
De actiezoeker is een verzameling van acties door geheel Nederland. Het idee is dat men hier een 
postcode kan invoeren om acties te zien die bij hem/haar in de buurt gehouden worden. Op deze 
manier worden mogelijke subsidies, acties waaraan men mee kan doen en prijzen kan winnen, 
acties met gratis tuinmiddelen etc. gelijk inzichtelijk gemaakt op één plek. Dit zorgt er niet alleen 
voor dat het makkelijker is voor mensen om relevante acties te vinden maar brengt natuurlijk ook 
meer mensen naar deze acties om mee te doen, zodat deze een stuk succesvoller kunnen worden. 
Zo kan in principe één bron van marketing verspreid worden over vele verschillende acties om op 
deze manier veel meer rendement uit één marketing techniek te verkrijgen. Oftewel minder geld 
voor meer publiciteit en meer resultaten.
Als laatste hadden we dan de tuintips. Uit het onderzoek bleek namelijk dat veel mensen nog nooit 
hadden gehoord van bepaalde alternatieven. Zo gingen mensen bij het schetsen van hun ideale 
tuin vaak voor tegels bij een vlonder, maar wanneer er waterdoorlatende planken werden gesug-
gereerd werd er “oh ja” geroepen en werden deze vervangen. Dit soort tips en alternatieven kunnen 
er hopelijk voor zorgen dat mensen vaker voor dit alternatief kiezen. Hiernaast was er nog een 
knelpunt met betrekking tot het feit dat een groene tuin niet onderhoudsarm zou zijn. Dit blijkt uit 
mijn onderzoek en ook eigen ervaring zeker niet waar te zijn. Een groene tuin kan zeer goed onder-
houdsarm zijn en hier zal dus ook een focus op zijn binnen de tips. Er zal zo verwezen worden naar 
meerdere technieken met betrekking tot een onderhoudsarme groene tuin. Bij de tuintips wil ik ook 
graag een soort meetsysteem neerzetten dat voldoening geeft. Wat bereik je nou als je een bep-
aalde maatregel tussen deze tuintips toepast op je tuin? Ik wil dit graag duidelijk laten zien in drie 
verschillende categorieën en deze in het design meenemen. Deze categorieën betreffen:

- Minder wateroverlast
- Minder warmteoverlast
- Meer biodiversiteit

Uit mijn onderzoek werd duidelijk dat dit de drie aspecten zijn van een groene tuin waar het meeste 
op word gefocust door de partijen die hiermee begaan zijn.
Dit volledige idee werd vervolgens uitgewerkt met testen, prototypes en designs. Echter werd later 
duidelijk dat bij dit ontwerp er niet goed rekening was gehouden met verschillende obstakels bij de 
doelgroep. Daarbij terugkijken met de nieuwe, meer genuanceerde opgestelde doelgroep slaat dit 
design hierbij de plank aardig mis en focust het weinig tot niet op het veranderen van automatisch 
gedrag. Hierom werd dit idee uiteindelijk volledig geschrapt. Het zou echter wel een handige tool 
zijn voor mensen die al van plan zijn te vergroenen, maar niet voor de huidige doelgroep. Hiernaast 
werden een aantal design ideeën voor de website hergebruikt voor de website die gebruikt wordt in 
het nieuwe concept.
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creative marketing concept:
Om de hiervoor genoemde website bij mensen te brengen wilde ik een effectieve en creatieve mar-
keting campagne creëren. Hierbij had ik al gelijk een idee in de stijl van organisatie Guerilla Gar-
dening. Ik wilde graag inspiratie uit deze organisatie tappen door elementen van hun campagnes 
en acties te verbinden met een marketingcampagne voor de website.
Zo kwam ik op het idee om op verschillende plekken een stoeptegel uit de grond te halen en bep-
lanting te plaatsen op de plek waar deze stoeptegel had gestaan. De stoeptegel zou ik vervolgens 
naast de open plek met planten leggen en hierop zou een QR-code komen die naar de website 
leidt. Allereerst heb ik dit idee geschetst en vervolgens ook nog een mockup gemaakt met Photo-
shop om dit idee duidelijk voor te kunnen leggen aan geïnteresseerden.
Vervolgens ben ik het Creative Marketing idee gaan testen. In dit geval zonder de website maar 
wel met de tekst Tegels Eruit, Groen Erin op de verwijderde tegel. Dit deed ik op station Breda-Prin-
senbeek aangezien dit een kruispunt was in de buurt waar redelijk wat mensen langskwamen en 
waar ik zeker wist dat ik het goed kon opzetten. Mijn hoop was dat het destinatieverkeer toch even 
om zou kijken om te zien wat er op de tegel stond. Daarbij zou dit voetverkeer perfect zijn wanneer 
de website gerealiseerd is aangezien zij even door de website heen zouden kunnen browsen terwijl 
zij wachtten op de trein, de bus of een andere aansluiting en natuurlijk wanneer zij in het openbaar 
vervoer zelf zouden zitten.
Ik ben vervolgens gaan observeren wat de reacties waren en hierbij werd ik zeer blij met het re-
sultaat. Voor de meeste mensen waren de tegels opvallend genoeg om wat hoofden te doen keren 
voordat ze het station op gingen of richting de bus liepen. Een enkeling stopte zelfs om een foto te 
maken van het tafereel met zijn/haar mobieltje. Dit laat al interactie zien terwijl er nog geen QR-
code is om mee te interacteren.
Naar mijn idee was dit experiment dus een groot succes en met een grote QR-code hoop ik dat er 
nog meer mensen even stoppen en de website daarmee bezoeken. Wanneer dit op soortgelijke 
kruispunten door heel Nederland gedaan zou worden, zoals verschillende bushaltes, treinstations 
etc. verwacht ik dat dit een verassend goedkope maar toch succesvolle marketingmethode zou 
zijn gebaseerd op Guerrilla Gardening.
Dit marketing idee was gemaakt in relatie met de hierboven genoemde website en past helaas niet 
heel erg binnen het nieuwe concept. Hierom is het voor nu achterwege gelaten, echter gaf het wel 
wat interessante ideeën over hoe een marketing methode zou kunnen worden ingezet ten goede 
van de beoogde visie.

kanttekening creative marketing concept:
Tijdens het schrijven van dit verslag is de bouwmarktketen Hornbach uitge-
komen met een nieuwe campagne die vrij veel lijkt op bovenstaand idee maar 
op een enorme schaal. De campagne heet: Overal kan een tuin zijn. Voor de 
campagne heeft de Hornbach verschillende interessante plekken en objecten 
omgetoverd tot een tuin. Zo hebben ze een trap in een stap volledig groen ge-
maakt, een enorme gevel van een gebouw, een reclamebord en zelfs een oude 
auto en een fiets. In de video’s van de Hornbach laten deze tuinen vele hoofden 
keren en tot nu toe zijn reacties op de video’s positief. Er zijn zelfs mensen in de 
comments die de tuinen voor zichzelf willen gaan bekijken.
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conclusie:
Deze prototypen hebben mij uiteindelijk veel nieuwe inzichten kunnen brengen. Via google earth 
analysis kon ik een aantal rudimentaire conclusies en hypotheses vormen die mogelijke aanknop-
ingspunten konden vormen voor verder onderzoek. 
Bij de Garden Gallery wilde ik voornamelijk inspelen op de emotie en intrinsieke motivatie, omdat 
ik hier toen nog heel begaan mee was. Hier kwamen echter ook meer aanknopingspunten uit voor 
verder onderzoek. Dit prototype was ook een lead-in naar de gesprekken en confrontaties met 
mensen in de tuin. Ook leerde ik hier heel erg hoe de voortuin gezien kon worden als statussym-
bool en hoe groene tuinen over het algemeen worden gezien als goed, zelfs door de meeste 
mensen met een betegelde tuin, maar betegelde tuinen gezien worden als slecht en saai.
Het Film prototype gaf mij het inzicht dat ik niet verder wilde inzetten op het documentaire idee, 
omdat het de bestemde doelgroep vermoedelijk niet goed zou kunnen bereiken en ook geen hulp 
zou kunnen bieden of obstakels zou kunnen overwinnen zoals het uiteindelijk gerealiseerde proof 
of concept dat wel deed.
Als laatste gaven het transmedia idee en de daarop volgende informerende website en creative 
marketing idee gaven mij het inzicht dat ik geen duidelijke en correcte focus had ten opzichte van 
de doelgroep en zorgden voor de verscherping die uiteindelijk zou leiden tot het gerealiseerde 
proof of concept.
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framBlij
prototype
inleiDing:
Dit prototype was een soort voorganger van het uiteindelijke concept. Met dit prototype werden 
een aantal vormen van interactie getest en verschillende obstakels aan het licht gebracht en 
geëlimineerd. Ook wordt het bewijs van de werking van het uiteindelijke proof of concept met dit 
prototype bekrachtigd. 

framBlij iDee:
Het idee van de Framblij kwam tot stand aan de hand van nieuwe exploratie van de doelgroep, het 
onderzoek en de hierop gebaseerde doelstellingen. 
Het idee achter de Framblij was om betegelde tuinbezitters die automatisch gedrag vertonen een 
frambozenplant te geven die weinig tot geen onderhoud vergt en hen iets van waarde biedt, in dit 
geval in de vorm van vruchten.
Dit idee kwam tot stand aan de hand van de gestelde, niet complete, ontwerpdoelen die ik destijds 
had neergezet:
- De positieve emoties die tuinieren en een groene tuin bij veel mensen oproept beleefbaar maken. 
- De grootste zorg over groene tuinen, veel onderhoud, wegnemen.
- Langzaam informeren over de sociale voordelen van een groene tuin. 
 Zo zou om te beginnen de mentale gezondheid van de gebruiker verbetert worden door de aan-
wezigheid van een plant. Hiernaast zou de gebruiker de voldoening beleven die komt met het zien 
groeien van de plant. Als laatste zouden de te oogsten, zoete vruchten ook nog zorgen voor posi-
tieve emoties bij de gebruiker.
Om voor interactie te zorgen en de gebruiker het proces van verzorging voor de plant door te laten 
lopen zou er gebruik worden gemaakt van een online voortgangsvolger in de vorm van een app. 
Hierop zou men artikeltjes kunnen lezen en filmpjes kunnen zien over de verzorging van de plant, 
maar ook informatie krijgen over de sociale voordelen van de groene tuin. Deze voortgangsvolger 
zou ook belonend zijn door de voortgang inzichtelijk te maken en tussentijdse beloningen te ver-
zorgen. 
Met dit idee zouden destijds dus alle gestelde ontwerpdoelen aangekaart worden, dit werd mijn 
uitgangspunt en het idee werd omgewerkt naar een getekende user journey.

oBstakels WegWerken:
Aan de hand van de getekende user journey, onderzoek en feedback werden er mogelijke ob-
stakels voor de doelgroep bepaald. De voornaamste gevonden obstakels betroffen:
- Neemt men de framboos aan?
- Zet men de framboos in de tuin?
- Interacteert men met de instructies/app/voortgangsvolger?
- Kan men over langere tijd interesse behouden?

Om deze obstakels in ieder geval gedeeltelijk aan te kaarten werd er een beroep gedaan op de 
verantwoording van mensen door middel van storytelling.
De Framboosplant zou bij mensen bij de voordeur worden gezet waarna zou worden aangebeld. 
De gebruiker zou alleen de framboosplant aantreffen en een brief, hier zou het verhaal van het 
weesplantje beginnen. 
Door het framboosplantje neer te zetten als een weesje op zoek naar een huis die specifiek de 
gebruiker om hulp vraagt, zou men eerder geneigd worden om het plantje binnen te halen en te ver-
zorgen, te vergelijken met een vondeling of een gevonden straatkitten. Vanuit storytelling zouden 
de voornaamste obstakels dus worden aangekaart. 
Om wat zekerheid te scheppen in dit concept om de framboosplant een weesplantje te maken, 
deed ik een aantal interviews waarbij ik de doelgroep hierover interviewde. De geluiden waren pos-
itief. Er werd zelfs vaker al gezegd dat het wees verhaal niet eens nodig zou zijn vanwege het feit 
dat het een gratis plantje was, maar dat het wel wat toevoegt. 
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eframBlij prototype:
Voordat ik in het design verder ging en het ging uitbreiden wilde ik een test uitvoeren, dus ging ik 
aan de slag met het verzorgen van een prototype.
Echter besloot ik nog meer het obstakel te elimineren betreffende het installeren van de fram-
boos in de tuin. Dit deed ik door mensen de optie te geven om de plant ook in een pot te zetten in 
plaats van een tegel te verwijderen en door aan te bieden de plant voor ze in de grond te zetten. 
Op deze manier zou het plantje ook niet bijvoorbeeld op de vensterbank belanden. Het verhaal van 
het weesplantje zou blijven, echter zou er nu een soort verzorger aan vastgemaakt worden die het 
plantje in de gaten houdt met opdrachten.
Allereerst verwierf ik de planten voor de test. Er werden een aantal jonge frambozenplanten in 
potten klaargemaakt om aan te bieden. Om het idee van de voortgangsvolger tot zekere extensie 
te testen zou er een whatsappgroep gestart worden, waarin ik iedereen verschillende taken en tips 
zou kunnen geven. 
Ik zou een aantal mensen waarvan ik wist dat ze een betegelde tuin hadden benaderen om het 
prototype te testen. 

framBlij testen:
De test ging vrij goed en gaf een aantal nieuwe inzichten. Zo waren mensen al snel geneigd om ja 
te zeggen, zeker omdat het plantje gratis was en ik het voor ze installeerde. 
Alle planten werden helaas in een pot gezet. Het verwijderen van een tegel was nog een te grote 
stap.
Mensen waren blij met het plantje en hadden gelijk een aantal vragen over de verzorging. Deze 
zouden via de whatsappgroep verzonden worden dus ik probeerde zo veel mogelijk vragen on-
beantwoord te laten.
De interactie binnen de whatsapp groep gaf wat interessante resultaten. Mensen deden de op-
drachtjes en vonden de weetjes vaak best interessant. De opdrachtjes werden wel uitgevoerd in 
eigen tempo. Sommige mensen stelden ze bijvoorbeeld uit tot de volgende dag.
Het interessante wat gebeurde was dat de gebruikers aan elkaar vragen begonnen te stellen over 
de verzorging en uit zichzelf het plantje begonnen te verzorgen en er dingen over begonnen te del-
en met elkaar. Sommige gebruikers maakten zelfs een post op social media. De gebruikers werden 
echt persoonlijk gehecht aan het plantje en de groei ervan. 
Helaas was het plantje nog niet groot genoeg voor vruchten, dus dit aspect kon niet worden getest 
in dit geval. Maar het feit dat mensen al zo gehecht waren aan het plantje zonder er iets voor terug 
te krijgen was al zeer overtuigend dat dit prototype succesvol was.

conclusie:
De Framblij was een succesvol prototype waar goed op gebouwd kon worden, maar om meer 
interactie te bevorderen en behouden moest het worden uitgebreid. Ook moest er goed gekeken 
worden naar de manier waarop de verzorgtips en opdrachten werden gepresenteerd. 
Om dit te doen zouden er nieuwe ontwerpeisen worden opgesteld aan de hand van de doelgroep 
en het onderzoek. Hieruit zou onder andere blijken dat het uiteindelijke ontwerp nog laagdrem-
peliger zou moeten worden gemaakt. Deze nieuwe ontwerpeisen leidden samen met het Framblij 
prototype uiteindelijk naar het opgestelde proof of concept.
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inleiDing
Om het proof of concept te realiseren werd teruggekeken op alle gevonden inzicht-
en uit de verschillende onderzoeken en uitgevoerde prototypes. Op basis hiervan 
zou er een laatste focus worden aangelegd in de doelgroep en doelstelling. Aan de 
hand hiervan zouden er vervolgens ontwerpeisen opgesteld worden.
Het concept zou uiteindelijk gerealiseerd worden aan de hand van al deze eisen, 
de doelgroep, de doelstelling en gevonden inzichten uit het onderzoek en de proto-
types.
Tijdens het designproces zou er een user journey gerealiseerd en bijgehouden 
worden met updates wanneer nodig om eventuele obstakels die de gebruiker zou 
kunnen ervaren te elimineren.
Het framblij prototype zou een sterke basis en inspiratie vormen voor het uitein-
delijke proof of concept. 
Door deze stappen te volgen zou ik uiteindelijk uitkomen op een effectief proof of 
concept.
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Doelstelling
Het Framblij prototype bleek een goed uitgangspunt voor een uiteindelijk concept. Echter voel-
de dit prototype nog wat kaal en klein en waren er nog wat obstakels die overkomen moesten 
worden. Hierom werd er nog eens teruggekeken naar de doelgroep, doelstellingen en het gedane 
onderzoek. 
Wat hier voornamelijk uit naar voren kwam was dat het echt zaak was om zo veel mogelijk ob-
stakels te elimineren. De doelgroep was gedefinieerd als een groep die automatisch gedrag ver-
toont. Dit betekent dat de groep nog niet bezig is met het onderwerp en hier misschien ook niet op 
zit te wachten. Hierom moest het uiteindelijke ontwerp zo laagdrempelig en vrijblijvend zijn worden 
als mogelijk.
Het feit dat de doelgroep automatisch gedrag vertoont betekent natuurlijk ook dat het ontwerp 
naar de gebruiker toe zal moeten worden gebracht, aangezien de gebruiker waarschijnlijk niet va-
nuit zichzelf het ontwerp zal opzoeken.
Hiernaast werd de verandering van focus op de sociale meerwaarde van een groene tuin naar een 
focus op de persoonlijke meerwaarde van een groene tuin. Dit werd gedaan aan de hand van een 
her-analyse van de doelgroep en de interviews, gesprekken en enquêtes die met de doelgroep 
waren uitgevoerd waaruit naar voren kwam dat zij minder waarde hechten aan de sociale meer-
waarde van een groene tuin als de persoonlijke meerwaarde. De persoonlijke meerwaarde houdt in 
dit geval in dat het ontwerp iets aan de gebruiker terug moet geven en in principe zelfs meer terug 
moet geven dan het neemt. De persoonlijke meerwaarde heeft meer impact op het individu, en 
dit bleek al helemaal waar voor de doelgroep. De sociale meerwaarde is voornamelijk interessant 
voor de desbetreffende begaande groepen die zich met dit onderzoek bezighouden in verband met 
wateroverlast, hitteoverlast, biodiversiteit etc. zoals de gemeentes of instanties als Rotterdams 
Weerwoord.
Het activeren en dus veranderen van automatisch gedrag van een groep mensen door middel van 
design is een zeer moeilijke opgave, zeker als het gaat over veranderen van de eigen leefomgeving.
Het ontwerp zal zich dus niet focussen op activeren tot verandering van de tuin zelf, maar het 
aansporen tot verandering van de gedachtegang van de doelgroep. Dit heeft het mogelijke effect 
om activatie te inspireren, maar zal voornamelijk gefocust zijn op het veranderen van het toekom-
stig gepland gedrag.
Zo zal er dus met behulp van het ontwerp als het ware een zaadje geplant worden in de mensen 
hun gedachten, waardoor zij minstens bij een toekomstige verandering aan hun tuin aangespoord 
worden om na te denken over vergroening.
Om dit doel te bereiken werden er aan de hand van het vele onderzoek en analyseren van de doel-
groep en de obstakels bij het Framblij prototype een nieuwe ontwerpvraag opgesteld waar het 
concept aan moest voldoen:

hoe kan ik Bij BetegelDe tuinBezitters Die automatisch geDrag vertonen 
De geDachtegang BetreffenDe groene tuinen activeren en veranDeren met 
als gevolg Dat Deze geDachtegang positief WorDt tegenover groene tuinen, 
zoDat zij mogelijk WorDen aangezet tot actie en Bij een toekomstige veran-
Dering van De tuin aangespoorD WorDen om na te Denken over vergroening 
met een geinformeerD en positief oorDeel over groene tuinen?

Aan de hand van deze ontwerpvraag en met de resultaten verkregen uit het Framblij prototype 
werden uiteindelijk weer nieuwe ontwerpeisen opgesteld en het concept gerealiseerd:

- het concept moet De positieve emoties Die een groene tuin (en tuinier-
en) Bij veel mensen oproept BeleefBaar maken.

- De grootste zorg over groene tuinen moet WorDen Weggenomen. 
(groene tuin is onDerhouDsrijk.)

- het concept moet De meerWaarDe van een groene tuin op een persoon-
lijk level BeleefBaar maken. (moet geven aan De geBruiker.)

- het concept moet zo veel mogelijk oBstakels en verplichtingen ver-
mijDen. (het moet zoveel mogelijk vrijBlijvenD zijn.)

- het concept moet zich in De Directe leefomgeving van De geBruiker 
Begeven om interactie aan te sporen. (al is het alleen ernaar kijken.)
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De proeftuin
De proeftuin kan kort samengevat worden als een mobiele mini-tuin die aanspoort tot interactie via 
de planten en verschillende QR codes die leiden naar informatie op een website.
Het ontwerp bestaat uit een plantenbak op wielen, waarin verschillende nuttige, onderhoudsarme 
planten zijn geplant. Elk van deze planten heeft dus bijna tot geen onderhoud nodig, wat ervoor 
zorgt dat de proeftuin zeer laagdrempelig wordt in het onderhoud. Men zou, als er geen lange 
periodes van bijvoorbeeld droogte of kou zijn, de tuin volledig alleen kunnen laten zonder dat deze 
afsterft. Dit heeft als doel om de gebruiker in te laten zien dat een groene tuin niet onderhoudsrijk 
hoeft te zijn.
Daarbij geeft elk van deze planten, naast het vrolijke uiterlijk, ook een mogelijkheid om nuttig te zijn 
tot de gebruiker door bijvoorbeeld vruchten te werpen, eetbaar te zijn of doordat men de plant kan 
gebruiken om iets te creëren. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker de persoonlijke meerwaarde van 
een groene tuin heel direct kan beleven.
In het ontwerp worden ook een vogelhuis en bijenhuis toegevoegd om zo ook bevordering van bio-
diversiteit mee te nemen in het ontwerp.
Over de plantenbak verspreid vind men verschillende QR-codes voor elke plant die zich bevind in de 
proeftuin. Deze doen beroep op de nieuwsgierigheid van de gebruiker en wanneer men deze scant, 
wordt men verwezen naar een website met meer informatie over de plant en op welke nuttige 
manieren deze gebruikt zouden kunnen worden. Hierdoor wordt de persoonlijke meerwaarde van 
elke plant in de proeftuin duidelijk.
Op deze website is ook verdere, andere informatie te vinden mocht de gebruiker hier interesse in 
hebben zoals de sociale meerwaarde van een groene tuin. Een mogelijke toekomstige uitbreiding 
van de website zou een forum zijn waarop gebruikers vragen kunnen stellen en ervaringen met 
elkaar kunnen delen.
Door de proeftuin in de betegelde tuin van een gebruiker neer te zetten zal deze een stukje groen in 
zijn leefomgeving kunnen ervaren. Zelfs met basis interactie zal men volgens onderzoek al posi-
tieve ervaringen hebben op mentaal gebied. Het product zelf zal door zijn dynamische natuur via 
groeien, bloeien en vruchten werpen aansporen tot verdere interactie. Deze vergrote interactie zal 
dan op zijn beurt weer leiden tot meer positieve ervaringen.
Via de hashtag #proeftuin zal het mogelijk zijn voor gebruikers om hun ervaringen met de proeftuin 
met vele anderen te delen op social media. Hier bleek behoefte voor te zijn vanuit het Framblij pro-
totype. Hiernaast zou dit een goeie marketing bron kunnen zijn naast mogelijke nieuwsberichten of 
een mogelijke reclamecampagne.
Mensen die zich zouden willen opgeven voor een groene tuin kunnen dit doen via een formulier op 
de website waarna wordt bekeken of zij in aanmerking komen voor een proeftuin. Dit zal worden 
gedaan aan de hand van de hoeveelheid betegeling die men heeft in voor- en/of achtertuin.
De hoofdmanier van distributie zal echter worden gedaan vanuit instanties die baat hebben bij 
meer groene tuinen, zoals gemeentes en officieel aangestelde organisaties als Rotterdams Weer-
woord. Dit vanwege hun vertrouwelijkheid bij de gebruiker, die hiermee de drempel van het binnen-
halen van de proeftuin ietwat verkleint.
Wanneer een gebruiker geselecteerd wordt, zal deze hierover bericht krijgen. In dit bericht zal de 
proeftuin hem gratis aangeboden worden voor een proeftijd van ongeveer een half jaar. Omdat het 
ontwerp vrijblijvend moet zijn kan de gebruiker dit aanbod ook afslaan.
Accepteert de gebruiker de proeftuin, dan zal deze dus gratis aan hem geleverd worden en in de 
voortuin, achtertuin of het balkon worden weggezet. 
De gebruiker zal vervolgens gedurende meer dan een half jaar (begin lente tot eind herfst) de proef-
tuin in zijn leefomgeving hebben staan en volledig kunnen ervaren. Na deze periode zal de 

proeftuin weer worden opgehaald. De gebruiker krijgt dan echter wel de optie om de planten uit de 
plantenbak te behouden door deze om te ruilen voor een aantal tegels uit zijn/haar tuin en deze 
in de tuin te laten zetten. De bak zal dan opnieuw gevuld worden met nieuwe planten waarna hij 
opnieuw kan worden gebruikt. Zoniet, dan zal de gehele proeftuin meegenomen worden voor de 
overwintering, waarna hij bij een nieuw huishouden in de tuin zal worden gezet.
Aan het einde van het lang durende traject zal de gebruiker nieuwe inzichten hebben opgedaan 
tegenover groene tuinen. Zo zal hij de positieve emoties die een groene tuin (en tuinieren) bij veel 
mensen oproept hebben beleeft. Zal de grootste zorg onder betegelde tuinbezitters, namelijk dat 
een groene tuin onderhoudsrijk is, weggenomen zijn. En zal men de persoonlijke meerwaarde van 
een groene tuin hebben beleefd, zoals de mentale voordelen en de nuttigheid van de planten. 
Bijkomende voordelen zouden ook nog zijn, educatie over planten (zeker voor kinderen), een terug-
kerende connectie met de natuur en een terugkerende realisatie waar ons eten vandaan komt. 
Het ontwerp zal zich dus focussen op het aansporen tot verandering van de gedachtegang. Dit 
heeft het mogelijke doel om activatie te inspireren, maar zal voornamelijk focussen op het veran-
deren van het toekomstig gepland gedrag.
Zo zal er als het ware een zaadje geplant worden in de mensen hun gedachten, waardoor zij bij een 
toekomstige verandering van hun tuin aangespoord worden om na te denken over vergroening.
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proeftuin
ontWerpkeuzes
Om de proeftuin effectief te maken moesten er een aantal ontwerpkeuzes worden gemaakt. Zo be-
gon ik met het uitzoeken en het maken van een lijst met de potentiële planten die gebruikt konden 
worden in de proeftuin. Dit werd gedaan aan de hand van deskresearch, een expert en een bezoek 
aan buurttuin “Bij ons achter” waar men zelf vruchtjes, lavendel en meer mag oogsten. Met deze 
inspiratie kwam ik uiteindelijk op het volgende lijstje planten:

- Framboos
- Venkel
- Blauwe Bess
- Lavendel
- Munt
- Citroengras
- Bosaardbei
- Tijm

Deze planten zijn stuk voor stuk onderhoudsarm en passen goed bij elkaar qua benodigdheden, de 
manier waarop ze contrasteren met elkaar en qua groei wanneer ze samen in een bak staan. Ze 
hebben ook allemaal een nut, zo geven de framboos, blauwe bes en bosaardbei vruchten en kan 
men thee zetten van de munt, soep maken van de venkel (die ook mooie vlinders trekt), geurzakjes 
maken van de lavendel etc.
Dit zorgt voor een groot deel voor de beleefbaarheid van de meerwaarde van een groene tuin op 
een persoonlijk level.

Na de planten geselecteerd te hebben was het tijd voor de bak zelf. Zo werden er verschillende 
beslissingen gemaakt aan de hand van de geselecteerde planten. Zo werd er een trellis aan de pot 
toegevoegd om de framboos en blauwe bes te laten klimmen. Ook werd er rekening gehouden met 
het feit dat het ontwerp door een gemiddelde deur moest passen. Hiernaast werd er ook gekek-
en naar de materiaalkeuze voor de bak en hoe de QR codes op de bak geplaatst zouden kunnen 
worden. Dit alles werd voornamelijk geëxploreerd met schetsen.
Er werd ook nog even gekeken naar een mogelijk ontwerp met meer modulariteit. Zo zou de ge-
bruiker verschillende componenten van het ontwerp elders in de tuin kunnen plaatsen voor meer 
verspreiding. Dit werd echter gedropt, omdat na een analyse van deze optie bleek dat hier de na-
delen zwaarder wogen dan de nadelen. Zo zou het onder andere ten koste gaan van de duurzaam-
heid en zou de identiteit van de proeftuin verloren gaan, mensen zouden zich ook gelijk bezig gaan 
houden met inrichting van hun tuin, in plaats van eerst te focussen op groen.
Met de schetsen werd ook geëxperimenteerd met verschillende vormen, zoals rondingen, verschil-
lende vierkanten, een trapdesign etc.
Uiteindelijk kwam ik uit op een simpel en effectief design gemaakt van hout, dat de planten goed 
zou kunnen ondersteunen, een vogel- en bijenhuis zou kunnen integreren en goed zou passen bin-
nen de gemiddelde tuin.
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proeftuin user
journey
Aan de hand van het design idee en de ontwerpkeuzes werd er telkens een user journey uit-
geschreven waardoor kritisch kon worden gekeken naar eventuele obstakels die de gebruiker 
zou ondervinden met het proof of concept. Elke keer werden er oplossingen gevonden voor deze 
obstakels en de user journey hierop aangepast. Dit moest uiteindelijk leiden naar een zo laagdrem-
pelig mogelijk design. Hieronder is de uiteindelijke user journey uitgeschreven:

scenario 1, mail vanuit gemeente/organisatie:
- Gebruiker ontvangt een maand van tevoren een mail vanuit de gemeente over het feit dat er een 
proeftuin gratis bij hem/haar zal worden gebracht en geïnstalleerd, omdat hij/zij hiervoor in aan-
merking komt. Hierin staat ook een bepaalde datum wanneer dit zal gebeuren.
- Gebruiker leest de mail en bekijkt bijgevoegde informatie. Hierbij wordt de gebruiker geïn-
formeerd over wat de proeftuin, dat deze gratis is en dat de proeftuin op elk moment kan worden 
teruggegeven. Hiernaast wordt de gebruiker mogelijk verwezen naar Instagram posts en nieuwsar-
tikelen over de proeftuin.
- Wanneer de informatie is doorgenomen wordt duidelijk gemaakt dat de gebruiker mogelijkerwijs 
een verzoek kan indienen om niet mee te doen aan het programma. Hiernaast heeft de gebruiker 
ook de mogelijkheid confirmatie te sturen dat hij/zij wil meedoen aan het programma, dit is ech-
ter niet noodzakelijk. Hiernaast wordt duidelijk gemaakt dat de gebruiker de bepaalde datum van 
levering kan veranderen naar een beter geschikte datum.

scenario 2, geBruiker BestelD zelf een proeftuin:
- Gebruiker heeft gehoord van de proeftuin door bijvoorbeeld Instagram of nieuwsartikel (mogelijke 
reclame in toekomst) en heeft hierdoor interesse gekregen om de proeftuin zelf uit te proberen.
- Gebruiker kan de website bezoeken en hier een aanvraag doen voor een proeftuin door zijn/haar 
gegevens in te vullen. 
- Gemeente/organisatie zal kijken of gebruiker in aanmerking komt voor een proeftuin. Is dit het 
geval dan zal hij er zo snel mogelijk één ontvangen wanneer mogelijk.
- Gebruiker zal een bepaalde tijd van te voren ingelicht worden wanneer de proeftuin wordt ge-
leverd.

scenario 3, proeftuin WorDt geleverD:
- De proeftuin wordt aan de voordeur geleverd door installateur. 
- Wanneer blijkt dat gebruiker van niks weet wordt de situatie door de installateur uitgelegd aan de 
hand van een van te voren ingestudeerde sales pitch waarin hij uitlegt wat de proeftuin precies is. 
De gebruiker krijgt in dit geval ook de mogelijkheid om niet mee te doen aan het programma.
- Als de gebruiker weet wat het plan is of akkoord gaat met het plan wordt de proeftuin door de 
installateur naar binnen gebracht en in de tuin gezet.
- De installateur zal een laatste uitleg doen, waarin nog eens duidelijk wordt gemaakt dat de tuin in 
principe niks nodig heeft. Hiernaast wordt het basis idee van de QR codes uitgelegd.

scenario 4, interactie met concept:
Level 1, basisinteractie
- De proeftuin is aanwezig in de leefomgeving van de gebruiker. 
- De gebruiker ziet de proeftuin vaak. Het vaker zien van planten en het zien groeien van de planten 
zorgt voor betere mentale gezondheid bij de gebruiker. 
Level 2, verdere interactie
- De proeftuin wordt ietwat bijgehouden door de gebruiker. Zo geeft de gebruiker de planten een 
keer water in een periode van lange droogte.
- De gebruiker van de proeftuin ziet vruchten aan verschillende planten hangen. Dit leidt tot verdere 
interactie.
- Een aantal van de vruchten worden door de gebruiker geplukt en gegeten. Hiermee ziet de ge-
bruiker in dat de tuin hem van producten kan voorzien.
- De gebruiker deelt een keer iets op social media over de tuin.
Level 3, gemiddelde interactie
- De gebruiker is benieuwd naar de QR-codes en scant deze. Hij leest de informatie op de verschil-
lende pagina’s maar doet hier verder niks mee.
- Er wordt over het algemeen meer geïnteracteerd met de proeftuin. 
- De gebruiker deelt vaker iets op social media.
Level 4, Uitgebreide interactie 
- Planten worden hier en daar volledig verzorgd.
- Gebruiker interacteert met de informatie achter de QR codes en naast het plukken en eten van 
de vruchten maakt deze bijvoorbeeld ook muntthee of snoeit wat lavendel voor een geurtje in de 
badkamer.
- Gebruiker heeft het over de proeftuin met vrienden en familie naast delen op social media.
Level 5, volledige interactie
- Planten worden volledig verzorgd.
- Gebruiker maakt gebruik van alle producten die de planten produceren en maken een aantal pro-
ducten achter de QR codes, zoals frambozenjam en een lavendelkussentje.
- Gebruiker interacteert veel met social media, post hier zelf veel en praat vaak over de proeftuin 
met vrienden en familie.

scenario 5, proeftuin WorDt opgehaalD:
- De gebruiker krijgt van tevoren een reminder-mail dat zijn proeftuin binnenkort zal worden op-
gehaald. Hierin staat ook beschreven dat het mogelijk is om de planten in de proeftuin over te 
laten zetten naar zijn eigen tuin in ruil voor het uit de grond halen van een aantal stoeptegels. De 
gebruiker krijgt hier ook de mogelijkheid om van te voren te melden dat hij/zij dit graag wil en kan 
eventueel de datum van ophalen verzetten als deze niet uitkomt.
- De installateur komt de proeftuin ophalen op de afgesproken datum en tijd. Hier vraagt de instal-
lateur wederom of de gebruiker de planten in de proeftuin wil over laten zetten naar zijn eigen tuin 
in ruil voor het uit de grond halen van een aantal stoeptegels. Hij kan hier zelfs mee helpen door 
samen met de gebruiker te kijken waar de beste positie zou zijn.
- Als de gebruiker de planten graag wil houden, zal de installateur de tegels die de gebruiker wil 
verwijderen uit de grond halen en hier de planten neerzetten. Hierna zullen de bak van de proeftuin 
en de tegels met hem teruggaan. 
- Als de gebruiker de planten niet wil houden, zal de installateur de proeftuin inladen en meene-
men.
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Het kiezen van QR codes en een website als medium om informatie over te brengen was een door-
dachte keuze. Onder andere het gebruiken van een app en verschillende fysieke ideeën als een 
kalender, informatieboekje of integratie in het ontwerp zelf werden geëxploreerd. Deze oplossingen 
brachten echter verplichtingen met zich mee die obstakels opwierpen en hadden hiernaast ook 
enkele andere nadelen die meer wogen dan de voordelen.
Het design van de website leent in een aantal designaspecten van het voorgaande informerende 
website prototype, waarvan wireframes waren getest en photoshop mockups gemaakt waren.
Voor de website van dit concept werden er opnieuw paper prototypes getekend en photoshop 
mockups gecreëerd. Deze moeten het idee van de verschillende pagina’s overbrengen en het scan-
nen van de QR codes op de proeftuin beleefbaar maken. Hierom is het design op dit moment ook 
voornamelijk ontworpen vanuit het standpunt van een mobiele telefoon, aangezien men hiermee 
de QR codes zal scannen.

WeBsite
ontWerpkeuzes
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conclusie
Op basis van veel onderzoek in de vorm van deskresearch, interviews, enquetes en prototypes zijn 
er een aantal ontwerpeisen opgesteld om de gestelde doelstelling te bereiken. Aan de hand van 
deze ontwerpvraag zijn vervolgens een aantal ontwerpeisen opgezet. 
Het concept moest aan de ontwerpeisen voldoen en hiermee de ontwerpvraag beantwoorden en 
zo dus de doelstelling bereiken.
Het concept dat uiteindelijk is gerealiseerd, de proeftuin, voldoet aan deze eisen en beantwoord de 
gestelde ontwerpvraag. Het concept is vervolgens beleefbaar gemaakt in het verdere designpro-
ces via schetsen, paper prototyping, een uitgeschreven user journey en photoshop mockups van 
de website. 
Het is nu zaak om het concept om te zetten tot een volledig beleefbaar prototype.
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conclusie
Graag wil ik in deze conclusie om te beginnen teruggrijpen naar waar ik begon en vooral naar wat 
mijn ambitieuze visie was aan het begin van dit onderzoek. 
Deze ambitieuze visie was namelijk het stoppen en zelfs omkeren van de achteruitgang van 
groene tuinen in Nederland. Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat dit een zeer gecompli-
ceerd probleem was, waar redelijk veel partijen al een aantal jaar mee bezig zijn. 
Wat ik echter vond was dat deze partijen initiatieven inzette die de verkeerde doelgroep aanpakte 
en zo eigenlijk alleen zorgde voor preventie binnen een relatief kleine doelgroep en hiernaast voor-
namelijk de drempel verlaagden voor mensen die al over waren naar het idee van een groene tuin. 
Er werd niks gedaan om de grotere, en bediscussieerbaar belangrijkere, doelgroep aan te pakken, 
namelijk de groep die automatisch gedrag vertoond ten opzichte van hun betegelde tuin. Hier lag 
dus een aspect binnen dit onderwerp wat nog niet werd aangepakt.

Ik wilde dus focussen op deze doelgroep en deed onderzoek naar ze via interviews, enquêtes, 
gesprekken en meer. Hiermee kwam ik tot de conclusie dat het zeer moeilijk was om de doelgroep 
te activeren om gelijk een groene tuin aan te leggen, dit was vermoedelijk ook de reden waarom 
deze doelgroep nog niet was aangepakt. In plaats hiervan besloot ik te focussen op het veran-
deren van de gedachtegang van de doelgroep, zodat deze in de toekomst, wanneer deze gepland 
gedrag gaat vertonen, zou nadenken over vergroening in de tuin en hiernaartoe geneigd zal zijn. Er 
zou als het ware een zaadje geplant worden bij de doelgroep wat betreft een groene tuin.

Op basis hiervan en het voorgaande kwalitatieve onderzoek werden er vervolgens een ontwer-
pvraag en ontwerpeisen opgesteld. Hieruit kwam in eerste instantie het Framblij prototype en na 
testen en het opnieuw aanscherpen van de ontwervraag en de ontwerpeisen leidde dit uiteindelijk 
tot het huidige proof of concept, De Proeftuin.

De Proeftuin is een mini-tuin die via gemeentelijke instellingen en/of aangestelde organisaties 
aangeboden wordt aan betegelde tuinbezitters die automatisch gedrag vertonen. De proeftuin zal 
vervolgens gedurende zo’n half jaar in de tuin of op het balkon gezet worden en zich dus in de di-
recte leefomgeving van de gebruiker bevinden. De Proeftuin zal door middel van interactie met de 
tuin zelf en een website met informatie de persoonlijke meerwaarde van een groene tuin duidelijk 
maken aan de gebruiker, de belangrijkste zorgen over een groene tuin wegnemen en de positieve 
emoties die een groene tuin (en tuinieren) bij veel mensen oproept beleefbaar maken. Hierdoor 
zal zijn/haar gedachtegang ten opzichte van groene tuinen veranderen, waardoor hij/zij mogelijk 
wordt aangespoord tot actie en bij een toekomstige verandering van de tuin aangespoord wordt 
om na te denken over vergroening.

In de directe toekomst zal het proof of concept doorgezet worden van schetsen, wireframes en 
photoshop mockups naar een volledig ontworpen en beleefbaar working prototype. 
Om dit te doen zullen er nog enkele ontwerpbeslissingen gemaakt moeten worden, zo zal er onder 
andere nog gekeken worden naar verschillende design aspecten binnen de website en zullen er 
zeker een aantal ontwerpbeslissingen gemaakt moeten worden tijdens het bouwen van de proeftu-
in. Hier zullen ook nog enkele testen voor worden gedaan en feedback voor worden gevraagd aan 
derden om deze beslissingen goed te kunnen onderbouwen.

De laatste stap zou zijn om het working prototype voor te leggen aan stakeholders, beginnende bij 
stakeholder Rotterdams WeerWoord en via hen hopelijk ook aan stakeholder Ons Water om te vra-
gen wat deze vinden van het uitgewerkte idee en of zij het mogelijk zelfs zouden willen doorzetten 
of overnemen om het uit te kunnen werken tot een volledig gerealiseerd product.
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aanBeveling
Er zijn verschillende punten waar men in de toekomst rekening mee zal moeten houden en ver-
schillende mogelijke uitbreidingen die onder andere het bereik en de betrouwbaarheid van het 
proof of concept zouden kunnen vergroten.

Om te beginnen zal de website redelijkerwijs bijgehouden moeten worden om hem actueel te 
houden. Mocht er bijvoorbeeld nieuwe informatie aan het licht komen dan kan dit worden toe-
gevoegd. Of heeft men een nieuw idee met betrekking tot gebruik van de planten, dan kan dit ook 
toegevoegd worden met instructies.

Het proof of concept zou kunnen worden aangepast wat betreft branding om zo het bedrijf dat 
dit zou willen overnemen hiermee te laten identificeren of om mogelijk een sterkere brand neer te 
zetten. Zo zouden installateurs ook meer vertrouwen kunnen wekken met een bijpassend uniform 
en vervoersvoertuig. Het wekken van dit vertrouwen zou de drempel om de proeftuin aan te nemen 
verkleinen.

Het proof of concept is zeer herbruikbaar en het zou dus mogelijk zijn voor gemeentes en organi-
saties om zich het ene jaar op bepaalde districten te richten en het jaar daarna zich te richting op 
andere districten met dezelfde bakken. Het zou bijvoorbeeld ook mogelijk zijn dat het ene jaar de 
gemeente Breda de proeftuinen inzet om ze vervolgens het volgende jaar te laten hergebruiken 
door de gemeente Tilburg. Op deze manier zal er veel geld bespaart kunnen worden en komt de 
duurzaamheid van de proeftuin goed naar voren.

De website zou goed kunnen worden uitgebreid met social media kanalen, zeker in lijn met de 
hashtag die kan worden ingezet om bereik te vergroten. Wanneer dit gedaan wordt moeten de 
social media kanalen de meerwaarde van de site reflecteren om te zorgen dat mensen het account 
willen volgen. Zo zou men de verschillende tips en tricks en informatie betreffende de planten op 
het account neer kunnen zetten maar ook kunnen interacteren met de mensen die over de proef-
tuin posten. Men zou ook posts kunnen maken over bepaalde tijdsgebonden gebeurtenissen of 
ervaringen van gebruikers kunnen delen met een groter publiek.  Hiernaast is het aan te raden om 
verschillende posts met humoristisch tintje te plaatsen en het account een menselijk randje te 
geven. Dit zal de social media kanalen aantrekkelijker maken, zo blijkt uit mijn onderzoek.

Uit het Framblij concept bleek dat de testpersonen graag met elkaar communiceerden en dingen 
deelden over hun framboosplantje. Een toekomstige uitbreiding voor de website die kan toevoe-
gen aan de ervaring zou hierom een forum kunnen zijn waarop gebruikers, als zij dit willen, vragen 
zouden kunnen stellen en verschillende ervaringen met elkaar kunnen delen. Dit zou de potentie 
hebben om te kunnen leiden naar een verbeterde interactie met de proeftuin en meer positieve 
ervaringen voor de gebruiker.

Wil men het bereik van de tuin nog meer vergroten dan kan men dit doen met een marketing-
campagne. Denk hierbij aan de simpelere dingen als posters en flyers maar ook bijvoorbeeld een 
YouTube serie met tuintips die verwijst naar de proeftuin en waar men in de website ook weer naar 
kan verwijzen of simpelweg reclamevideo’s etc.

Als laatste zie ik mogelijk potentie om de proeftuin eventueel in te zetten voor scholen. Hierbij zou 
een klas een versie krijgen van de proeftuin met bijgevoegd lesmateriaal en leren hoe zij de planten 
uit de proeftuin kunnen gebruiken en eventueel verzorgen. Dit zou een toekomstige generatie kun-
nen voorbereiden om voor een groene tuin te kiezen en zeer leerzaam zijn. Dit is echter maar een 
vaag idee en zou nog veel verder moeten worden uitgewerkt.

Wanneer de aanbevelingen worden opgevolgd heeft het proof of concept de potentie om verder 
uit te groeien en hierbij bekendheid en een betrouwbare reputatie te vergaren. Dit zal zorgen dat de 
eerste drempel van het aannemen van de proeftuin verkleind wordt, omdat mensen er al eens van 
zullen hebben gehoord via een ander medium en ongeveer weten wat het inhoudt. Hiernaast zullen 
er meer mensen geneigd zijn om uit zichzelf een aanvraag te doen voor een eigen proeftuin.
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reflectie
In deze exploratie lijkt het proces naar het proof of concept redelijk lineair. In realiteit echter 
werd er vele malen teruggegrepen naar veranderen van de doelstelling en de ontwerpcriteria. Zo 
was het bijvoorbeeld eerst het idee om de focus te leggen op het duidelijk maken van de sociale 
meerwaarde van een groene tuin bij de doelgroep, maar na een teruggreep en her-analyse van de 
doelgroep werd dit verandert naar een focus op laagdrempeligheid en het duidelijk maken van een 
persoonlijke meerwaarde van een groene tuin. Of de verandering in focus van de doelstelling aan 
de hand van het onderzoek die verschoof van activeren om de tuin direct te veranderen naar het 
veranderen van de gedachtegang van de doelgroep om mogelijk de toekomstige verandering van 
de tuin te beïnvloeden. 
Het vinden van de correcte focus binnen dit project bleek best een opgave voor mij en dit zorgde 
dus ook voor vele verschillende prototypes en vormen van onderzoek die vaak wel tot bepaalde 
inzichten leidde maar na uitvoering weer terug in de kast belande, omdat ze de doelstelling niet 
konden bereiken vanwege bijvoorbeeld bepaalde obstakels of een verkeerde focus. Omdat ik 
mijzelf positioneer als designer als een soort duizendpoot en dus graag meerdere verschillende 
vormen van media wilde inzetten om mijn einddoel te bereiken bleef ik vaak vasthouden aan pro-
totypes en ideeën die niet gingen werken waardoor ik ook vaker de focus binnen het onderzoek en 
het project verloor. Het transmedia idee was hier een goed voorbeeld van. Dit idee had een ver-
keerde focus ten opzichte van de doelgroep en doelstelling en was veel te groot om uit te werken 
tot een beleefbaar concept. Hiernaast focuste ik vaak al te veel op oplossingen en kreeg ik hier 
een soort bias bij die niet kritisch keek naar de obstakels voor de doelgroep die voortkwamen uit 
deze oplossing.
Tijdens de herkansing greep ik hierom terug naar de doelgroep en doelstelling om de focus van 
het project hier volledig vast te leggen en aan de hand hiervan en voorgaand onderzoek concrete 
ontwerpcriteria neer te zetten. Hiernaast keek ik bij elk idee kritisch naar de customer journey en 
welke obstakels de doelgroep zou ondervinden. Dit was nu zeker belangrijk, omdat de doelgroep 
die ik wilde bereiken extra gevoelig was voor deze obstakels. Uiteindelijk leidde dit tot het huidige 
proof of concept. 
Dit project heeft mij uiteindelijk zeer veel geleerd en in toekomstige projecten verwacht ik minder 
chaotisch te zijn in mijn werkwijze, eerder focus aan te kunnen leggen binnen het project en mijzelf 
niet vast te bijten in oplossingen, zodat de oplossing eerder aan het licht komt.
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Bijlage 1
case stuDy het laatste kinD in het Bos 
Het laatste kind in het bos, geschreven door Richard Louv, bekritiseerd voornamelijk het vele bin-
nen zitten van kinderen vandaag de dag. In het boek brengt Richard Louv het gebrek aan contact 
met de natuur in verband met verontrustende trends als de groei van overgewicht, concentratiep-
roblemen en depressies bij kinderen. Hij doet dit door middel van korte anekdotes en het aan-
kaarten van onderzoeken waarmee hij koppelingen legt om zijn theorieën te onderbouwen.
In het boek komt de opinie van Richard Louv sterk naar voren en het is vrij duidelijk dat hij je pro-
beert over te halen om deze opinie met hem te delen. Door de grote hoeveelheid feiten en herken-
bare situaties in zijn anekdotes lukt hem dit ook goed, in ieder geval bij mij.
In het boek spreekt Richard Louv van zijn verzonnen term Nature-deficit disorder or NDD. Een term 
die nog niet medisch wordt erkend maar die inmiddels al wel vaker wordt genoemd en erkenning 
heeft gekregen [bron 1,2], zeker nu in corona tijd [bron 3].
Hoewel de term misschien nog niet als officiële mentale stoornis gezien wordt, geeft Richard Louv 
wel zeer overtuigende argumenten voor het bestaan van de stoornis in het boek.
Hij beschrijft een wereld waarin wij als mensen niet meer weten waar ons eten vandaan komt, 
waarin mensen een verbroken verbintenis hebben met de natuur om zich heen en hier geen com-
passie meer voor kunnen voelen. Kinderen die nu geboren worden hebben volgens hem al een zeer 
andere opvoeding dan wij vroeger hadden. Kinderen worden tegenwoordig constant door ouders 
in de gaten gehouden en, zoals hij het noemt, “over-parent”. Ze zouden niet meer in staat zijn om 
hun eigen beslissingen te maken of risico’s in te schatten. Motorische vaardigheden zijn achteruit 
gegaan, kinderen voelen vaak geen connectie meer tot de natuur en voor hen is natuur meer ab-
stractie dan realiteit.
Hij zegt dat dit komt door een angstcultuur die we hebben gecreëerd. Een cultuur waarin ouders 
bang zijn voor de veiligheid van hun kinderen zodra deze naar buiten gaan. Hiernaast beschrijft hij 
ook het probleem van verslaving aan beeldschermen dat kinderen tegenwoordig hebben ontwik-
keld, hij beschrijft hier zelfs een ontwikkeling van ADD van 10% voor elk uur dat ze televisie kijken.
Zijn voorgestelde oplossing zou zijn meer Eco-scholen, meer groen in stedelijke omgevingen en 
speeltuinen. Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om elke dag op zichzelf een nieuw aspect 
te ontdekken van het één of ander. Dit kan binnen maar het liefst toch buiten. Laat ze elke dag 
natuur beleven op hun eigen manier om zo kinderen op te voeden die zelfstandiger en creatiever 
zijn en wel tegen een stootje kunnen.
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Bijlage 2
case stuDy a life on our planet
A Life on Our Planet is een natuurdocumentaire van David Attenborough. Volgens David is dit een 
soort van getuigenverklaring voor hem. Hij wil met deze film graag delen wat hij tijdens zijn 60 jaar 
in het veld heeft gemerkt en zien veranderen in de natuur door toedoen van de mens.
De film is een waarschuwing, David houd zeker niet terug om ons tijdens het kijken van deze film in 
te laten zien dat we de planeet en de natuur aan het vernietigen zijn. 
David opent met een aantal anekdotes over zijn vroege leven. Een manier van storytelling, be-
ginnen bij het begin, een herkenbaar verhaal vertellen. Hij duikt meteen in op de contrasten in dit 
moment. Zo verteld hij al gelijk dat de bossen waarin hij als kind kon verdwalen en fossielen zocht 
op vele plekken al zijn verdwenen lang niet zo wild zijn als vroeger. Aan de hand van de fossielen 
legt Attenborough uit hoe de natuur historisch gezien heeft gewerkt en legt een verband met de 
5 massa uitstervingen in de in deze historie. Men voelt hiermee de bui al hangen. er word vervol-
gens uitgelegd hoe de wereld een balans heeft gevormd, wederom foreshadowing over wat er gaat 
komen.
David vergelijkt het tijdperk waarin wij leven met de garden of Eden. De perfecte plek voor ons om 
ons te ontwikkelen tot wat we nu zijn. Tot dan toe is alles priming, men voelt de bui als het ware al 
hangen.
Hiermee duikt hij in op de veranderingen, before en after footage is hierin heel sterk. Hij pakt stuk-
ken film uit zijn vroege carrière en verteld over het feit dat hij overal heen kon gaan en wildernis 
tegen kon komen. Hier begon zijn carrière in het filmen van deze wildernis om dit naar het publiek 
te brengen. Hij noemt het de beste tijd van zijn leven, van ons leven.
Er volgen meer anekdotes, anekdotes waarmee men zich klein en nietig voelt in vergelijking met de 
aarde, natuur en het universum. Men wordt als het ware op z’n plek gezet. Er wordt duidelijk ge-
maakt dat wij mensen verre van het middelpunt van het universum zijn.
Vervolgens gaan we door naar de balans die wij mensen vroeger wisten te behouden met de 
natuur als jagers en verzamelaars. Een sterk contrast met onze huidige samenleving.
In de tussentijd tikt er een soort heil spellende klok tussen de anekdotes in. Hoe dichter we bij het 
nu komen hoe meer de cijfers kraken, alsof er iets gaat barsten of breken. Hierin vind men meer 
toonzetting en priming.
Dan komen we aan bij de decline. In een anekdote over het eerste grote project van Attenbourough 
“A life on Earth” verteld hij dat steeds meer dieren die hij eerst moeiteloos kon vinden, steeds moe-
ilijker te vinden werden.
Nu komt de kering. De tragedie. Waar naar is opgebouwd. Er werd eindelijk onthuld dat Attenbor-
ough inzag dat wij mensen aan het zorgen waren voor een massa uitsterving.
De tragische beelden beginnen zich op te bouwen, tragische verhalen worden verteld. Schokkende 
before en afters. Er wordt hard ingespeeld op de emoties met prachtbeelden die doen verwonder-
en en schokkende beelden die men verdrietig of gechoqueerd maakt.
Zo ziet men bijvoorbeeld eerst prachtige paradijsvogels dansen en orang-oetans door een dicht 
regenwoud slingeren, vervolgens worden deze bomen omgehakt en blijft er een kale vlakte over 
gevolgd door een beeld van een orang-oetan die nu beroofd is van zijn leefomgeving en zielig over 
de grond kruipt. 

Alles is bedoeld en gemaakt om in te spelen op de emoties. Een emotional rollercoaster veroorzak-
en. Verwondering en blijdschap creëren om dit vervolgens hard te laten crashen.
Er volgen zo nog meer voorbeelden van hoe wij de wereld kapotmaken dit wordt uiteindelijk ook 
nog even in contrast gezet met één van de heftigste natuurrampen, een volkaanuitbarsting. Er 
word goed thuis gedreven dat waar wij mee bezig zijn heel fout is. Er wordt een schuldgevoel op-
geroepen waar je u tegen zegt.
Uiteindelijk gaan we naar de nabije toekomst. Bleke toekomstbeelden laten zien wat er zal ge-
beuren met de planeet en verschillende diersoorten als we niet ingrijpen. Alle hoop die men nog 
had word in deze sequentie met de grond gelijk gemaakt. De toekomst gaat niet over rozen, de 
toekomst is vol met dood en verderf. Een massa uitsterving beginnende in 2030 en onomkeerbaar 
in 2080.
Vervolgens een serie speeches van David Attenborough van over de wereld. Conferenties aan 
invloedrijke personen en regeringen waarin hij laat zien dat er verandering moet komen door de 
gevolgen van onze acties te laten zien in de vorm van schokkende beelden.
Nadat men het dieptepunt heeft bereikt en er geen hoop meer lijkt te zijn, wordt de toon opgepakt. 
Prachtige beelden die verwondering doen voelen worden ingezet om de emotionele rollercoaster 
voort te zetten. Van depressieve gevoelens naar verwondering over de schoonheid van de natuur.
Hierna volgen de oplossingen. De brengers van hoop. Men wil ze nu maar al te graag horen na de 
enorme dosis depressiviteit die men hiervoor werd toegestopt. Hierdoor wil men niet alleen luister-
en maar helpen. Er is gezorgd dat mensen hun steentje willen bijdragen, omdat niemand de bleke 
toekomst wil beleven die hiervoor werd voorspeld. 
Meerdere oplossingen worden voorgesteld. Alle beetjes helpen. Dit is hoe A Life on Our Planet 
motiveert en zorgt dat mensen verandering aanbrengen in hun leven.
Het informeert niet alleen maar speelt slim in op emoties door middel van een emotional roller-
coaster met een depressief hoogtepunt en een einde in hoop. Een einde dat activeert om mee te 
helpen. 
De film eindigt met een sterk bericht. “Dit gaat niet over het redden van onze planeet, dit gaat over 
het redden van onszelf.”
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Bijlage 3
case stuDy kiss the grounD
Kiss the ground is een documentaire waarin de kijker bewust wordt gemaakt van het belang van 
grond en het gezond houden hiervan voor ons mensen. 
Het verhaal focust zich op agricultuur en laat zien hoe wij tegenwoordig slecht omgaan met de 
grond sinds de ontwikkeling van bijvoorbeeld pesticiden in de 2e wereldoorlog. De film laat ons 
ook zien wat we aan het doen zijn met de grond en geeft ook vele feiten om alles te onderbouwen. 
Echter is de film vooral ook erg hoopvol en door de film heen laat men goed zien hoe wij de grond 
weer kunnen herstellen door middel van regeneratieve agricultuur. Er wordt hierbij veel meer-
waarde doorgegeven over regeneratieve agricultuur versus de huidige agricultuur. Zo zou men als 
boer al veel meer geld binnenhalen door deze manier van landbouw te gebruiken en zou de grond 
jarenlang gezond blijven en goede gewassen opleveren zonder de nood voor pesticiden en kun-
stmatig toegediende koolstofvoeding. 
Dit zijn echter alleen de voordelen voor de boer, terwijl de regeneratieve agricultuur nog veel meer 
positieven meedraagt voor de rest van de bevolking.
Zo heeft men het over desertification. Een fenomeen wat langzaam het merendeel van de aarde 
doet veranderen in een woestijn. Dit gebeurt door hete feit dat huidige landbouwtechnieken de 
grond kapotmaken en droog en verdord achterlaten. Dit zorgt voor veel minder lokale regenval, wat 
40% van alle regenval inhoud, en dit zorgt weer voor meer droogte in de grond en ga zo maar door. 
Wat je overhoud is een kale plek waar eerst gezonde grond zorgde voor prachtige landschappen 
gevuld met planten en wat nu volledig verdorde grond is waar niks meer groeit.
Deze kale, verdorven zandvlaktes heeft in Amerika zo al eens voor een natuurramp veroorzaakt 
met een enorme stofwolk die door het hele land raasde. Vanaf toen is er een organisatie opgesteld 
die dus nu nog bestaat en get regeneratieve agricultuur probeert te promoten. 
Verder wordt er nog als voordeel genoemd de drawdown. Dit haalt in het na beneden halen van het 
CO2 level wanneer we CO2 neutraal worden. Hierbij wordt uitgelegd hoe planten precies CO2 in 
hun wortels opslaan en hoe belangrijk en invloedrijk de regeneratieve agricultuur kan zijn op hete 
CO2 niveau en broeikaseffect.
Al met al een zeer hoopvol een sterk verhaal met een heel interessant en mogelijk invloedrijke 
oplossing voor veel problemen die wij op dit moment als mensheid ervaren.

Eigenlijk is de gehele film een soort lange marketingpitch voor regeneratieve agricultuur. Een zeer 
effectieve pitch is het ook nog naar mijn mening.
De film gebruikt zeer veel verschillende aspecten om de pitch zo sterk mogelijk naar voren te laten 
komen.
De film is erg hoopvol van toon, maar kent ook emotioneel zielige punten. Hiermee word inge-
speeld op de emoties. Mensen verliezen al langzaam de hoop op de wereld met alles wat gaande 
is en deze film probeert de hoop te hernieuwen met een revolutionaire nieuwe techniek.
Hiernaast gebruikt de film extreem veel feiten. Deze worden goed en simpel uitgelegd waardoor 
elke leek ze kan begrijpen en versterken de betrouwbaarheid van het idee dat gepitched wordt. 
Om dit verder te versterken worden de feiten aangevuld met anekdotes, verhalen uit de 
geschiedenis en worden er interessante verbanden gelegd. Zo vond ik het verband wat gelegd 
werd tussen pesticiden en de maker hiervan heel sterk. De uitvinder van pesticiden is namelijk nie-

mand minder dan Fritz Haber, de chemicus van de nazi’s die onder andere gifstoffen als mosterd-
gas, chloorgas en het befaamde Zyklon B had uitgevonden. Het gas waarmee de gaskamers in de 
concentratiekampen werden gevuld.
Dit kleine feit wordt zo ineens met een “make of it what you will” attitude in deze context 
neergezet. De film laat mensen hier hun eigen conclusies trekken en doet dit ook vaker. Hierdoor 
krijgt men door de film heen het gevoel dat men zichzelf aan het overhalen is. Dit is naar mijn idee 
heel knap gedaan. Vaak is het overhalen van iemand heel moeilijk maar door iemand zelf bepaalde 
verbanden te laten leggen en hier meningen over te laten vormen krijgt die persoon het idee dat hij 
zelf tot die mening of conclusie is gekomen. Dit terwijl de priming allemaal vanuit de film komt.
Wat ook nog interessant is, is dat de film voelt als een soort TED-talk. Hij voelt heel licht aan, het 
lijkt helemaal geen superzware materie en je bent zo ook door de film heen voordat je het weet. De 
film blijft constant in beweging en wisselt hier en daar van main actor en setting om alles interes-
sant te houden.
Als laatste vind ik de marketing techniek om Kiss the ground heen nog heel interessant. Om te be-
ginnen hebben ze een fantastische film neergezet, maar om mensen hiernaartoe te krijgen hebben 
ze al om te beginnen verschillende beroemde acteurs ingezet, zoals Woody Harrelson, Jason Mraz 
en Tom Brady. Influencers met een grote following die al gelijk een publiek doen trekken.
Aan het einde van de film wordt ook een link getoond naar de website van kiss the ground. Mo-
cht men nou geïnteresseerd zijn in hoe de regeneratieve agricultuur nou precies werkt of wil men 
graag actie ondernemen dan kan men hier op de website middelen toe vinden, zoals cursussen, 
activisme, hulp bij het vinden van een lokale boer, workshops etc. Alles om je verder te verdiepen in 
het onderwerp regeneratieve agricultuur is hier te vinden.

Al met al is de film in mijn ogen zeer effectief in het doel dat het wil bereiken. Door middel van 
inspelen op emoties, benoemen van feiten en vertellen van anekdotes waarbij men het publiek zelf 
de verbanden laat leggen wordt er een vermakelijke, interessante, overtuigende en activerende film 
gecreëerd.
Door in de film vervolgens gebruik te maken van invloedrijke mensen en de film te vertonen op een 
toegankelijk platform als Netflix krijgt men veel tractie.
Als laatste wordt de film gekoppeld aan een bestaand movement dat klaar is om uit te breiden 
door, als mensen zich geroepen voelen om actie te ondernemen na het zien van de film, hen de 
middelen te bieden om dit te doen op een uitgebreide website met verschillende programma’s, 
cursussen, workshops, informatie etc.
De film slaagt hiermee dus in zijn doel om hun movement en core message te verspreiden.
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Bijlage 4
case stuDy “het rietjeseffect”
Vijf jaar geleden werd de befaamde schildpad met het rietje in zijn neus uit het water gehaald en 
bevrijdt van zijn lijden. [Bron 1]
Niemand wist toen nog waar deze daad en het filmpje dat hier destijds van werd gemaakt zo’n 
grote impact zou hebben. 

In 2018 ging er op het internet een filmpje van een schildpad met een rietje in zijn neus compleet 
viraal. Het filmpje riep verontwaardiging op en mensen hadden veel medelijden met het beestje z’n 
lijden. De emoties liepen hoog op en alsof uit het niks, voortgestuwd door de kijkers van het virale 
filmpje ontstond er een movement:

#savetheturtles

Zo klink het op alle social media kanalen. [Bron 2] Binnen de kortste keren werd de trend wereld-
wijd een grote hit. [Bron 3] Er werd gezocht naar een oplossing, hoe konden we de schilpadden 
redden? De rietjes moesten weg. Hoe kon dit? We vinden rietjes toch wel handig. 
De oplossing, herbruikbare rietjes. Binnen de kortste keren waren ze overal te verkrijgen. Etsy ver-
kopers, supermarkten, er werden zelfs hele bedrijven omheen gebouwd met het motto “Save the 
Turtles”. [Bron 4]
Maar hier hield het niet op, de consensus voor wegwerprietjes was inmiddels veranderd maar hoe 
zat het met andere wegwerpplastics? En hé, die grote fastfoodketens gebruiken nog steeds plastic 
rietjes!
Dus de volgende stap werd gezet, alles moest eco-friendly. Armbandjes van gerecycled plastic, 
haarbandjes van gerecycled plastic, drinkflessen van gerecycled plastic. Noem het maar op. Alles 
moest duurzaam gemaakt zijn en herbruikbaar worden.
Zo ook moesten de grote fastfoodketens buigen voor de trend. Deed je dit niet, dan werd je ge-
boycot. Er werden beloften gemaakt en langzaam maar zeker werden de plastic rietjes vervangen. 
McDonald’s, Starbucks, Subway, Burger King, noem ze maar op. [bron 5] Allemaal moesten ze om 
naar papier of herbruikbare rietjes.
In de EU moest dit zeker, door de movement waren veel politici gaan inzien hoe slecht de wegw-
erprietjes waren voor het milieu. Ze konden ook niet anders, het hele internet stond inmiddels vol 
met feitjes, je kon er niet omheen.
De politici besloten dat het tijd was om single-use plastic te gaan verbieden. Te beginnen met de 
rietjes. [bron 6]
En hier hield het nog niet eens op. Producten die goed zouden zijn voor de natuur en ethisch 
werden geproduceerd werden ook veel populairder. Denk bijvoorbeeld aan shampoos met gerecy-
clede flessen en natuurlijke ingrediënten. Het werd hipper om van de natuur te houden en er iets 
voor terug te doen. 
Zelfs nu nog, drie jaar later, wordt de hashtag save the turtles nog altijd veel gebruikt. Zodra ie-
mand een goeie daad doet voor de natuur, zoals plastic van het strand af halen of een herbruikbaar 
product kopen word dit op social media gegooid om ermee te pronken.

Er wordt meer gesproken over microplastics en er wordt nog harder gewerkt om plastic uit de 
natuur de verwijderen en houden. Iedereen is tegenwoordig van mening dat single-use plastics 
moeten verdwijnen uit onze maatschappij. De consensus is veranderd.
De hele wereld was en is dus nog steeds in de ban van de schildpad met het rietje in zijn neus. Als 
een soort martelaar voor de natuur verzorgde hij eigenhandig één van de grootste movements 
tegen plastics. 

Meerdere factoren speelden hierin dus een rol. Het begon met het filmpje dat emoties opriep bij 
mensen en ze aanspoorden tot actie. Dit filmpje werd exponentieel gedeeld waardoor steeds meer 
mensen ervan af wisten. Op zoek naar een movement om actie te kunnen ondernemen kwamen 
mensen de #savetheturtles movement tegen. Door dit te volgen en delen groeide deze movement 
exponentieel op het internet en verspreide hij zich over de gehele wereld. Doordat de movement 
uiteindelijk niet meer te ontlopen was en iedereen dus wel een aantal van de feiten en emotionele 
video’s had gezien veranderde de consensus uiteindelijk en werden er drastische maatregelen 
genomen die veel verandering met zich teweeg brachten.

geraaDpleegDe Bronnen
Bron 1: The Leatherback Trust, Plastic Straw Removed From Sea Turtle’s Nostril (Short Version), 
13-08-2015
https://www.youtube.com/watch?v=d2J2qdOrW44
Bron 2:  Msumadvocate, The Advocate, #savetheturtles: from a hashtag to a movement, 19-09-
2019
https://msumadvocate.com/2019/11/11/savetheturtles-from-a-hashtag-to-a-movement/
Bron 3: OceanX, The Most Famous Straw in the World (Save the Turtles), 30-05-2019
https://www.youtube.com/watch?v=suPt9SGXG34
Bron 4: Save the turtles shop
https://www.savetheturtles.ca/?variant=29385575268449
Bron 5: BBC News, McDonald’s to ditch plastic straws, 15-06-2018
https://www.bbc.com/news/uk-44492352
Bron 6: Carolin Freytag, Business Inside Deutschland, How McDonalds, Subway, and Burger King 
have responded to the EU’s straw ban, 04-06-2018
https://www.businessinsider.com/how-mcdonalds-subway-and-burger-king-have-responded-to-
the-eu-straw-ban-2018-6?international=true&r=US&IR=T

extra geraaDpleegDe Bronnen:
Bron 6: https://www.nature.com/articles/d41586-018-07287-z
Bron 7: https://time.com/5339037/turtle-video-plastic-straw-ban/
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Bijlage 5
meest relevante resultaten uit De enquete
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Bijlage 5

Redenen voor betegelde tuin

Overweegt een groene tuin te nemen

Weet de sociale impact van een betegelde tuin te be-
noemen

Benoemde sociale impactonderwerpen per thema
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Kennis van initiatieven met betrekking tot groene tuinen
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Benoemde initiatieven met betrekking tot groene tuinen

Toekomstige voortuin betegeld of groen
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Bijlage 6
tekeningen en notities intervieWs
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Bijlage 6

charlotte:
Niet gelijk in het gras
Banken en tafel met omheining
Houd van de stijl
Familiegevoel, knus, warm
Overdekt dus droog als regent
Groot grasveld, loopt fijn
Tegelpad, stel dat het regent gras word vies, nat, modderig
Liever niet door natte gras
Graag een pad > past in image
Eigen tuin betegeld met plantenbakken aan zijkant
Nat voelt vies
Aarde voelt vies
Wil graag netjes zijn
Japan geinspireerd slippers uitdoen
Schuur voor opslag, staat in de weg, handig opslagsysteem
Vlonder hooguit 2,50 meter
Waarom hek om vlonder > gevoel alsof niet iedereen erop kan, bescherming, knus
Zorgt voor goede scheiding tussen vlonder en grasveld
Overdekt achterin, klein leuk hoekje, barbecue
Waarom twee hoekjes > waar de zon staat
Vuurkorf > Lekker warm
Bloemen en plantjes 
Zwembad > gewoon leuk, voel je je rijk
Heg voor privacy
Makkelijk te onderhouden
Sterke planten
Als het zomer is extra plantjes met kleur om op te vrolijken
Potten anders is het leeg
Waarom overdekt > Heel fijn om buiten te kunnen zitten ook als het regent
Ligstoelen in de tuin om in de zon te zitten
Vuurkorf of barbecue blijft langer goed.
Grasveld > oogt ruimer, voelt vrolijker, betegeld is saai, word blijer dan tegels
Grasveld is betere vloer dan tegels
Betegeld heel hard > ligt ook aan kleur stenen
Als het geregend is is het vies, modderig, word je vies van
Door gras of zand lopen heel fijn 
Door nat gras of nat zand lopen heel vervelend
Op strand bereid je je er op voor in de tuin niet

moeDer charlotte:
Gras in de tuin was voor de kinderen, spelen, badje etc.
Tuin was heel erg betegeld gekocht en haalden er langzaam tegels uit voor gras
Kinderen werden ouder, gras niet meer nodig
Weet niet precies waarom gras weg is.
Gras was echt specifiek voor de kinderen.
Planten zijn duur
Betegeld, heeft geen zin om er geld aan uit te geven
Gras oogt professioneler

Voor tegels gekozen
Auto in de achtertuin
Tegels gekozen voor de auto, mooi afgezonderd
Plantenbakken om groen terug te laten komen
Tegels is beter voor de auto omdat je gras kapot rijdt.
Onhandig klein stukje wat je moet onderhouden.
Auto is belangrijk
Groen terugbrengen met potten.
Series zijn bepalende inspiratie
Dicht begroeid, mooi contrast, water
Veel verschillende kleuren, contrast creëren.
Elfia grote inspiratiebron
Grasveld > maakt groen, wel fijn tegen drukte, moet lekker weer zijn, niet te lang
Bankje > Jurk, rokje, wat je draagt, leuning fijn, comfort
Zand > niet in gaan zitten

Huidige tuin:
Goed vergeleken met buren
Buren hebben alleen tegel
Tuin voelt groen, vader doet zijn best ermee
Best om mooi te houden (vooral in zomer)
Volledig tegel lelijk, saai, depressief
Komt vaak in de tuin, vooral in de zomer, werkt wel eens in de tuin
Klein stukje gras voor kinderen/badje
Gras uiteindelijk weg.
Plantenkeuze invloed
Verder geen invloed (ik zie toch aardig wat invloed)
Veranderen > Meer overdekking, gras, bakken met planten aan de zijkanten, volledige tuin gebruik-
en
Gevoel bij tuin van buren > dooie boel, oudere mensen (emphatisch)
Jonge mensen zouden het aanpassen
Als jonge mensen buren zouden het laten > Geen geld, kunnen het niet veranderen, geven er niks 
om, laten kinderen maar gewoon op tegeltuin spelen
Gras is veiliger voor kinderen
Niemand in omgeving heeft gras
Kleedje vaak op betegeld
Wij geven meer om de tuin. Beetje trots op de tuin, mooiere tuin. Niet jaloers op de andere tuinen.
Plantjes aan de muur bij buren > Toch wel iets, beetje zielige planten
Kinderherinneringen:
In de zomer veel buiten
Veel mensen die langs kwamen
Badje in de tuin, koude emmer water
Gezelligheid
Slakken weghalen
Katten gebruiken het als kattenbak
Geleerd planten water geven, verzorgen
Vogels spotten wel gedaan
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Bijlage 7
film prototype
Link: https://www.youtube.com/watch?v=CD5eKh9AFJk
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Bijlage 8
creative marketing proces
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Bijlage 9
informerenDe WeBsite concept
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Bijlage 10
informerenDe WeBsite Wireframes
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Bijlage 11
informerenDe WeBsite Design
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Bijlage 12
informerenDe WeBsite scenario’s
Scenario 1, nieuwe gebruiker, gewenste uitkomst:
1. Persoon scant QR code om op de website te komen.
2. Persoon komt op de website en wordt geconfronteerd met meerwaarde van groene tuin.
3. Persoon scrolt door de homepage en wordt geconfronteerd met de onderhoudsarme tuin- 
 tips.
4. Persoon scrolt verder en wordt geconfronteerd met verschillende acties in Nederland met  
 betrekking tot groene tuinen.
5. Persoon scrolt verder en wordt geconfronteerd met het laatste nieuws over groene tuinen.
6. Persoon bereikt het einde van de hoofdpagina.
7. Persoon wil meer weten over de tuintips en bezoekt de pagina.
8. Aan de hand van plaatjes en kopjes zoekt de persoon een tuintip uit om door te lezen.
9. De persoon wil graag weten wat voor acties er zijn, hij/zij navigeert naar de actie pagina.
10. Op de actiepagina ziet persoon dat hij zijn postcode kan invoeren om te filteren op acties bij  
 hem/haar in de buurt en doet dit.
11. Persoon scrollt door de acties en vind een relevante waar hij gebruik van wil maken.
12. Persoon klikt op de link en wordt verwezen naar de website van de actie.
13. Persoon heeft nu een idee in zijn hoofd en een actie om hem hiermee te helpen/motiveren.
14. Persoon Onderneemt actie om tuin te vergroenen.

Scenario 2, nieuwe gebruiker, chaotisch:
1. Persoon scant de QR code om op de website te komen.
2. Persoon komt op de website en wordt geconfronteerd met meerwaarde van groene tuin.
3. Persoon navigeert naar acties.
4. Persoon vult zijn postcode niet in, maar scrolt door de landelijke acties.
5. Persoon navigeert naar tuintips.
6. Persoon scrolt door de tuintips en stopt even om er eentje te lezen.
7. Persoon verlaat de website nadat hij/zij inspiratie heeft opgedaan.

Scenario 3, ervaren gebruiker, gericht:
1. Persoon zoekt website op via google.
2. Persoon komt website binnen en wordt geconfronteerd met meerwaarde van groene tuin.
3. Persoon navigeert naar acties.
4. Persoon vult postcode in.
5. Persoon scrolt door acties op zoek naar een nieuwe.
6. Persoon vind een nieuwe actie en neemt deze snel door alvorens hem te openen in een   
 nieuw tabblad.
7. Persoon navigeert naar nieuws.
8. Persoon ziet twee nieuwe nieuwsartikelen en leest deze
9. Persoon verlaat de website.

Scenario 4, nieuwe gebruiker, gericht:
1. Persoon zoekt op tuinacties via google.
2. Persoon komt website binnen en wordt geconfronteerd met meerwaarde van groene tuin.
3. Persoon navigeert naar acties.
4. Persoon bladert door landelijke acties en opent enkele in een nieuw tabblad.
5. Persoon vult postcode in.
6. Persoon bladert door acties in de buurt en opent opnieuw enkele in een nieuw tabblad.
7. Persoon wil meer informatie en navigeert naar info.
8. Persoon leest over de meerwaarde van groene tuin.
9. Persoon navigeert naar tuintips.
10. Persoon scrollt hier doorheen en stopt bij een aantal om ze snel door te lezen.
11. Persoon heeft inspiratie opgedaan, meerwaarde van groene tuinen geleerd en relevante   
 acties kunnen vinden en verlaat de website.
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Bijlage 13
overige iDeeen schetsen
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Bijlage 14
framBlij Weesplantje Brief

Beste bewoner/bewoonster van dit huis,

U zult misschien wel denken, wat raar zo’n plantje voor mijn deur? Maar ik ben niet zomaar een plantje, ik 
ben een framboos! Helaas ben ik daarnaast ook een weesplantje, een plantje zonder een plek om thuis te 
noemen.
Daarom ben ik op zoek naar een huishouden waar ik in de tuin mag wonen en ik had gehoord dat u nog wel 
wat ruimte in de tuin hebt voor een plantje als ik! Wilt u mij alsje-, alsje-, alsjeblieft een thuis geven?
Ik beloof dat u bijna geen zorgen over mij zult hebben, het enige wat ik vraag is een plekje in uw tuin met wat 
zon en misschien een keer wat water. Wat u van mij terug krijgt is een leuk stukje groen in de tuin en als het 
goed met mij gaat lekkere frambozen!

Graag zou ik tijdens mijn verblijf in uw tuin met u willen communiceren, ik hoop dat u dat goed vind. Hi-
ermee zou ik u om te beginnen een paar tips willen sturen om mij in de tuin te zetten. Later zou ik af en toe 
eens een leuk gesprek, weetje of spelletje met u willen delen.
U spreekt natuurlijk geen plantentaal en ik heb zelf geen mond, dus heb ik daar een oplossing op bedacht. Ik 
kan met u communiceren via Whatsapp of de mail! U kunt zelf kiezen wat u fijner vind.
Om te beginnen om met mij te praten en wat tips of hulp te krijgen om mij in de grond te zetten kunt u mij 
een Whatsapp bericht of e-mail sturen met uw naam en postcode naar:

Tel: -
Mail: -

Ik hoop dat we samen een hele leuke tijd tegemoet kunnen gaan!

Met vriendelijke groet,

De Framblij
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Bijlage 15
framBlij exploratie
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Bijlage 16
framBlij test screenshots
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Bijlage 17
De proeftuin paper prototyping ontWerp
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Bijlage 18
De proeftuin paper prototyping WeBsite
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Bijlage 18
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Bijlage 19
De proeftuin photoshop mockups WeBsite
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Bijlage 20 materiaalexploratie 
proeftuin
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