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Daarom plaatst de woningbouwcoorporatie bij 
bewonersmutatie de schuutingen terug in de 
oorspronkelijke rooilijn. Dit levert gemeleerde 
eigendomsgrenzen op.

Het onderzoek richt zich voornamelijk op de privatisering van 
openbaar collectief groen als privetuinen in het Le Roy gebied.
In Lewenborg zijn verschillende varianten van privatisering. 
Hieronder een overzicht van de voorkomende situaties:

Privatisering zonder fasering

Privatisering met fasering

Privatisering tot watergrens

Privatisering tot dijklichaam

Privatisering huurwoningen

Privatisering tot pad

Privatisering tot heuveltjes

In de bestaande situatie is de achtertuin 8 meter 
diep. Achter de erfafscheiding is een groot collectief
groen gebied.

Privatisering zonder fasering

Privatisering met fasering

Privatisering tot watergrens

Privatisering huurwoning

Privatisering pad schuur

Privatisering tot heuveltjes

Privatisering tot dijklichaam

Na verloop van tijd is het groen achter de prive 
tuinen zonder fasering geprivatiseerd. Het pad onder 
de boom houdt dit niet tegen omdat deze te ver 
vanuit de kavelgrens gesitueerd is.

In de bestaande situatie is de tuin aan de zijkant 3 
meter breed. Achter de erfafscheiding is een groot 
collectief groen gebied.

De eigenaren van de woning zijn gefaseerd 
begonnen met het privatiseren van het collectief 
groen. 

Doordat het pad in het collectief gebied ruimte laat tot 
grootschalige privatisering laat de privatisering een 
geleidelijke fasering zien.

Stukje voor stukje wordt het naburige grond 
geclaimd. 

Uiteindelijk zorgt het pad door het collectief gebied 
ervoor dat de privatisering een halt toegeroepen 
wordt. Het pad is dus een middel, maar ligt te ver 
weg.

Het pad in het collectief gebied loopt langs de 
watergrens. Het privedomein is in oorspronkelijke 
toestand 8 meter diep.

Doordat het pad in het collectief gebied langs de 
watergrens loopt wordt het tussenliggend collectief 
groen geprivatiseerd door de bewoners.

Uiteindelijk claimden de bewoners een plek aan het 
water. Hier werden terassen en steigers gemaakt.

Onder druk van de buurtbewoners is uiteindelijk het 
pad langs het water weer in oorspronkelijke staat 
teruggebracht. Hierdoor blijft e.e.a. toegankelijk.

De privatisering vindt plaats tot aan het dijklichaam. Deze vormt in het Le Roy 
gebied een natuurlijke kavelgrens. Daarom is het vreemd dat bewoners toch een 
houten schutting plaatsen om het prive domein af te bakenen. Waarschijnlijk bij gebrek 
aan privacy in de hand gewerkt door de privatisering.

Tussen twee volumes huurwoningen is een verhoogd dijklichaam te zien. Over dit 
verhoogd lichaam loopt een pad door het Le Roy gebied. Dit lichaam zorgt voor een 
natuurlijke begrenzing van de privatisering

Doordat er achter het prive domein van de 
huurwoningen geen directe grens als een pad te 
vinden is wordt de collectieve ruimte geclaimed.

Hierdoor wordt het privedomein van de bewoners 
met de tijd gefaseerd steeds groter.

Doordat de toezichthouders niet optreden is het 
privedomein dusdanig groot dat de beleving van 
het Le Roy gebied in het geding komt.

In het onderzoek is daarnaast onderzocht welke 
middelen de privatisering in de hand werken, 
zoals een groen dijklichaam. En welke de 
privatisering tegengaan, Zoals een collectief pad.

Privatisering zonder fasering
In situaties aan de rand van het gebied, met veel 
ruimte tussen de erfgrens en de openbare paden 
zijn de tuinen direct geprivatiseerd tot aan de 
paden. locaties aan de rand waar relatief weinig 
gebeurt zijn dus gevoelig voor grootschalige 
privatisering. Tevens dient het pad zoals in meer 
gevallen als harde grens.

Privatisering met fasering
In de gevallen waar geleidelijk is geprivatiseerd, 
gebeurt het stukje voor stukje. De bewoners 
beginnen met onderhouden van de ruimte achter 
de erfgrens en schuiven steeds verder op. Een 
harde grens hiervoor kan een pad zijn of een 
schutting van buren.

Privatisering tot watergrens
Woningen rondom het water hebben uitgebreid 
tot de watergrens met een terras aan het water. 
Door een sterke collectieve stem van de buurt 
hebben de bewoners het pad weer toegankelijk 
gemaakt. Het collectieve gebruik is hierin een 
middel geweest om de bewoners te dwingen de 
ruimte terug te geven aan de buurt.

Privatisering tot dijklichaam
Net zoals paden een harde grens zijn kan ook 
een glooiing of heuvel in het landschap een 
grens zijn tot waar bewoners eenvoudig kunnen 
privatiseren. Hoe eenvoudiger het gemaakt wordt 
de tuin uit te breiden tot zo’n plek hoe sneller de 
bewoners daar gebruik van maken. Uiteindelijk 
worden in deze situatie door een gebrek aan 
privacy ook hier houten schuttingen geplaatst.

Privatisering huurwoningen
De woningcorporaties hebben een afspraak 
met de gemeente dat bij nieuwe huurders de 
erfafscheiding terug geplaatst wordt naar de 
originele erfgrens. Of dit in de praktijk werkt is 
nog niet bekend. Echter door het grote verschil 
in huurwoningen wat hierdoor ontstaat is de 
kans groot dat de erfafscheiding snel weer wordt 
verschoven.

Privatisering tot pad
Wanneer er een pad direct achter de erfgrens ligt 
wordt de ruimte daarachter niet geprivatiseerd. 
Een pad is een middel dat goed werkt als harde 
scheiding. 

Privatisering tot heuveltjes
Wanneer bewoners hun tuin niet uit kunnen 
breiden door bijvoorbeeld een heuvel of glooiing 
wordt er gezocht naar een andere manier 
van meer ruimte creëren. In dit geval hebben 
bewoners doorgangen gemaakt door de heuvels 
waardoor het gebied achter de tuin verbonden is 
met de tuin zelf.

Bij de huurwoningen wordt het prive domein 
ingekadert door een berging. Na deze overgang 
betreedt de bewoner het collectief domein.

Na verloop van tijd zijn de bewoners collectieve 
ruimte achter de bergingen gaan privatiseren.

Doordat er verder geen eenduidige begrenzing in 
de vorm van bijvoorbeeld een pad loopt, is de pri-
vatisering moeilijk te stoppen. Hierdoor wordt het 
prive domein steeds verder geprivatiseerd.

In dit gebied zijn kleine verhogingen opgeworpen 
om een natuurlijke overgang tussen collectief en 
prive te maken.

Buurtbewoners hebben doorgangen in deze 
heuveltjes gemaakt om van het prive domein in 
het collectief domein te kunnen komen.


