
Zó doe je dat!
Tuinieren voor een ander

Wat wil je cliënt? 
Als je bent gearriveerd op het opgegeven adres, informeer dan eerst naar de wensen van je cliënt. 
Dat klinkt logisch, maar het wordt nog wel eens vergeten. 

Als de klus groter is dan verwacht . . .
Onze telefoonvrijwilligers proberen van tevoren zo goed mogelijk een beeld te krijgen van de hulpvraag. 
Toch blijft het lastig om via de telefoon in te schatten hoe omvangrijk een tuinklus is. Het kan dus zijn 
dat je voor verrassingen komt te staan. De tuinklus is veel groter dan verwacht of vereist kennis en 
gereedschap waarover jij niet beschikt. In dat geval kun je twee dingen doen. 

1. Je schakelt hulp in 
Als blijkt dat de klus te groot is of specifieke kennis vereist, kun je de telefooncentrale bellen en 
vragen om hulp. Misschien hebben we vrijwilligers in ons bestand die je kunnen assisteren. 
Bovendien organiseert de Algemene Hulpdienst twee keer per jaar een Tuinwerkdag. 
Op deze dag gaan we met een grote club vrijwilligers aan de slag met lastige of grote tuinvragen.

2. Je ziet van deze klus af
Als je om wat voor reden ook besluit af te zien van de tuinklus, neem dan zo snel mogelijk contact 
op met de telefooncentrale van de Algemene Hulpdienst. Als de cliënt in staat is om tuinhulp te 
betalen, kun je hem misschien helpen een tuinman te vinden (bijvoorbeeld door een advertentie in
de supermarkt op te hangen). Zolang je voor ons werkt als vrijwilliger is het niet toegestaan om 
de klus zelf tegen betaling uit te voeren.

Als je besluit aan de slag te gaan. . .
• Realiseer je dan dat aan tuinklussen (bijna) nooit een begin en een einde zit. 
 Binnen een half jaar kun je meestal weer van voren af aan beginnen. Laat je hierdoor 
 niet ontmoedigen! 
• Denk mee met je cliënt. Adviseer hem bijvoorbeeld over duurzame oplossingen zoals 
 anti-worteldoek. Of misschien voelt je cliënt meer voor tegels in de tuin? 
 In dat geval kun je hem helpen bij het uitkiezen van tegels en het vinden van een bestrater. 
• Is je cliënt zelf in staat om in de tuin te werken of zijn er familieleden aanwezig die de 
 handen uit de mouwen kunnen steken? Vraag gerust of ze willen helpen. Vooral kinderen 
 vinden het vaak leuk om mee te doen, maar ze weten niet of dat wel mag.
• Kosten van planten, tegels of andere tuinspullen zijn altijd voor rekening van de cliënt. 
 Zorg dat hierover geen misverstanden ontstaan. 
• Wees realistisch. Sommige tuinklussen zijn uitzichtloos. Doe in zo’n geval wat je kan en 
 geniet van een dagje werken in de buitenlucht. 

Gefeliciteerd! Op deze zonnige (?!) dag ga jij aan de slag in de tuin van een cliënt. Misschien is de tuin 
waar je straks terechtkomt aardig bijgehouden. Maar het kan ook zijn dat je voor je gevoel in een tropisch 
regenwoud bent aanbeland. Hoe dan ook: je hebt je bereid verklaard de handen uit de mouwen te steken. 
Zinkt de moed je nu al in de schoenen? Nergens voor nodig. We sturen je niet met lege handen het bos 
in. Voordat je aan de slag gaat, krijg je van ons nog wat handige tips en adviezen mee. Tuinieren voor een 
ander? . . . Hoe doe je dat?11 f
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Gereedschap
Sommige cliënten hebben zelf geen gereedschap. Het is de bedoeling dat de telefooncentrale dit altijd 
doorgeeft aan de vrijwilliger, maar soms loopt dat mis. Je kunt je eigen gereedschap meenemen. 
De Algemene Hulpdienst heeft ook verschillende dingen te leen. In Kanaleneiland heeft Mitros bovendien 
een opslag waar je onder werktijd gratis tuingereedschap kunt lenen. Deze service is eigen
lijk alleen bedoeld voor eigen huurders, maar Mitros leent ook aan onze vrijwilligers. Ze zijn allang 
blij dat er iets aan de verwaarloosde tuinen in de wijk wordt gedaan! 
Contact: 030-8803300, Bernadottelaan 23a, Utrecht.  

Boom kappen?
Een boom kappen gaat in de meeste gevallen niet zomaar. Een kapvergunning is niet nodig als 
de boom een stamdoorsnede heeft van minder dan 15 cm (gemeten op 130 cm hoogte) of op 
een perceel staat dat kleiner is dan 300 m2 en waarbij de boom niet ouder is dan 50 jaar 
(Bron: Gemeente Utrecht, digitaal loket). 
In alle andere gevallen heb je voor het kappen van een boom een vergunning nodig. 
Zo’n vergunning is best prijzig: vanaf e 264,65. Je kunt de Algemene Hulpdienst vragen om uit 
te zoeken of in jouw geval een kapvergunning vereist is. Bij huurhuizen is het soms de taak van 
de woningbouwvereniging om de boom te verwijderen. 

Snoeien
Snoei alleen bomen als je weet hoe het moet. De ideale tijd voor het snoeien van bomen is na 
de bladval. Bij een kale boom is de takstructuur goed zichtbaar, waardoor je beter kunt zien 
welke takken je moet weghalen. 

Groenafval
Bedenk van tevoren wat je met het groenafval doet. Neem je het mee of weet je cliënt misschien 
een oplossing? Je kunt groenafval ook (gratis) naar de afvalscheidingsstations van Utrecht brengen. 
De gemeente vraagt dan wel om je identiteitsbewijs en je moet aantonen dat je in Utrecht woont. 

Afvalscheidingsstation Tractieweg
Adres: Tractieweg 120 (Bedrijventerrein Cartesiusweg)
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9:00-17:00 uur, zaterdag: 9:00-16:00 uur.

Afvalscheidingsstation Lunetten
Adres: Zwarte Woud 250
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9:00-17:00 uur, zaterdag: 9:00-16:00 uur.

Tot slot: tips om een tuin winterklaar te maken
• Dek vaste planten af met een laag bladeren, compost of een mengsel van mest en turf. 
 Hierdoor beperk je het schadelijke effect van (nacht)vorst.
• Bescherm Rododendron aan de voet tegen kou. Ook dit is bedoeld om de effecten 
 van (nacht)vorst binnen de perken te houden.
• Pak de ent-plaats van rozen in met bijvoorbeeld stro of een mix van mest en bladeren of 
 gebruik een rozenkraag. De ent-plaats is kwetsbaar; hier ontstaat vrij snel schade.
• Bind hoge grassoorten, zoals pampasgras bij elkaar en bescherm ook de wortelkluit 
 tegen (nacht)vorst.
• Zet niet-vorstbestendige potten in een vorstvrije ruimte.
• Maak potten en kuipen schoon en zet ze op hun kop.
• Laat de tuinslang leeglopen en berg hem in een vorstvrije ruimte op.
• Sluit de buitenkraan af.
• Maak voederplaatsen voor vogels. 

Veel succes in de tuin en . . . 
vergeet niet te genieten van alles wat groeit en bloeit! 


