Stadswerk

MAGAZINE VOOR PROFESSIONALS OP HET GEBIED VAN DE LEEFOMGEVING 10 2021

extra
GROENE SECTOR
VAKBEURS

Toekomstbestendige
openbare ruimte

HOE ZORG JE DAARVOOR?

GELEEN

NIEUWE NATUUR

OMGEVINGSWET

BOOMBEHEER

Centrum krijgt nieuwe
toekomst

Groene Woud
Noord-Brabant

Is ie toekomst
bestendig?

Kansen voor
biodiversiteit

VAN DE BESTUURSTAFEL

Xx

Ruimte met
toekomst

Openbare ruimte maak je niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen en overmorgen.
Een straat of plein wordt vaak voor tientallen
jaren (her)ingericht. Het gaat bovendien gepaard met forse investeringen. Een blik in de
toekomst is dan noodzakelijk: in wat voor wereld leven we over pakweg dertig jaar? Voldoet de plek ook dan aan de eisen van de tijd?
<Intro>
Ook bij andere beleidsdomeinen is een langetermijnblik gebruikelijk
- denk aan doelstellingen voor klimaatadaptatie en een duurzame
samenleving, waarbij een planhorizon van 2050 wordt gehanteerd.
Die doelstellingen hebben grote invloed op hoe we onze openbare
ruimte toekomstbestendig maken en krijgen terecht veel aandacht,
ook in dit magazine.
Naast klimaat en duurzaamheid zijn er natuurlijk ook nog andere
<Tussenkop>
belangrijke facetten voor een toekomstbestendige openbare ruimte. In
<tekst>
dit themanummer zetten we die in de schijnwerpers. Neem structurele winkelleegstand. Geleen, ooit een winkelstad waar mensen uit de
hele regio naar toe kwamen, kan erover meepraten. Na diverse initiatieven die niet het gewenste resultaat opleverden, is nu een interessante ontwikkeling ontstaan. Ontwerpers bedenken samen met bewoners en ondernemers kleinschalige, praktische oplossingen, zonder de
grote lijnen uit het oog te verliezen. De nieuwe dynamiek van het
nabijgelegen chemiecluster Chemelot, dat een transitie naar een circulaire productie maakt en daarom veel kenniswerkers trekt, wordt hierbij slim benut. Dat zijn initiatieven waar ook andere steden inspiratie
uit kunnen putten.
Ook de herstructurering van de landbouw biedt kansen voor toekomstbestendige inrichting. Stichting ARK speelt daarop in door te
handelen in landbouwgrond met als doel om nieuwe natuur te realiseren, doordacht ingepast in het bestaande netwerk van natuurgebieden. En ook de wetgeving die dit soort initiatieven mogelijk maakt,
moet een passend antwoord zijn op onze toekomstige behoeften. We
onderwerpen daarom de Omgevingswet, die medio 2022 naar verwachting in werking treedt, aan een ‘toekomstbestendigheidstoets’.
U ziet, de toekomst is dichterbij dan u denkt! Dat besef wordt wellicht
versterkt met de jaarwisseling in aantocht. Een geschikt moment om
dit magazine er eens bij te pakken en úw blik op de toekomst aan te
scherpen. Namens het hele bestuur wens ik u allen en degenen die u
lief heeft een heel gelukkig en gezond 2022 toe!
GERDO VAN GROOTHEEST
VOORZITTER KONINKLIJKE VERENIGING STADSWERK NEDERLAND
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NIEUWS ET CETERA

Smart City Trees
onderzoek
Onlangs werd het Smart City Trees onderzoek 2021 gepresenteerd, waaraan bijna
300 professionals meededen. De vier belangrijkste conclusies uit het onderzoek
zijn:
1. Een grote meerderheid van de respon-

Referentiebeeld uit de Ontwerpleidraad. (bron: gemeente Groningen)

denten erkent het belang van bomen in

het beleid en bomen moeten in de ont-

Groningen presenteert
Ontwerpleidraad ‘Nieuwe Ruimte’

werpfase prioriteit krijgen.

Groningen is een compacte, groeiende stad. De afgelopen jaren is de druk op de openbare ruimte

2. In de praktijk ervaren respondenten veel

fors toegenomen, zowel boven als onder de grond. Het stadsbestuur heeft daarom het herwinnen

tegengestelde belangen (zoals economie,

van de openbare ruimte als belangrijke opgave voor de komende periode benoemd.

woonruimte en parkeren) waardoor er

De gemeente schakelde Felixx landschapsarchitecten in om samen met Goudappel Coffeng,

boven de grond onvoldoende ruimte is

STIPO en Marco te Brömmelstroet een inspiratiedocument te maken voor de openbare ruimte en

voor bomen.

een bijbehorende Ontwerpleidraad. Daarbij zijn veertien verschillende straattypologieën uitge-

3. 47 procent van de respondenten vindt

werkt die toepasbaar zijn voor alle straten in Groningen. De gemeente wil de komende tijd met de

het vooral belangrijk dat er op iedere

Leidraad in de hand het gesprek aangaan om de straten in de gemeente te veranderen.

plaats in stad en dorp bomen kunnen

De Ontwerpleidraad ‘Nieuwe Ruimte’ wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

worden geplaatst voor een gezond stede-

Dat gebeurt gelijktijdig met de nieuwe Mobiliteitsvisie van de gemeente.

lijk leven. Dit wordt genoemd als belang-

(bron: gemeente Groningen)

stad en dorp. De meerwaarde hiervan
moet volgens hen worden opgenomen in

rijkste eigenschap bij een toekomstgerichte oplossing.
4. Op de vraag ‘Hebben bomen een meerwaarde voor een gezond stedelijk leven of
juist voor klimaatverandering?’ wordt
verdeeld gereageerd.
De volledige resultaten zijn te lezen in het
rapport ‘Het grote Smart City Trees onderzoek 2021’, dat in opdracht van Hoefakker
Boomspecialisten is uitgevoerd. Het bedrijf
hoopt met dit onderzoek nieuwe inzichten
te krijgen en te delen met alle marktpartijen. Het rapport is te downloaden via
www.hoefakker.com.
(bron: Anthill.nl)

Duurzaam en integraal gemeentelijk
beheer vaak nog wensdroom
Gemeenten willen inrichting en beheer van de openbare ruimte graag integraal aanpakken,
maar hun huidige werkwijze is nog sterk verkokerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur en Royal HaskoningDHV. Zo’n 80 procent van de respondenten onderschrijft
de stelling dat ‘beheer het nieuwe onderwerpen is’. Negen van de tien respondenten ziet
een (zeer) grote impact van maatschappelijke ontwikkelingen op de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.
Het gros van de respondenten geeft echter aan zoekende te zijn hoe de afdelingen beleid,
beheer & organisatie en realisatie beter kunnen samenwerken. Momenteel is het financiële
plaatje vaak leidend bij de afwegingen en spelen de gebruiks- en belevingswaarde een
ondergeschikte rol. In de toekomst, zo voorziet een grote meerderheid, zullen juist die
waarden een veel belangrijker rol gaan spelen.
Hoe komt die toekomst dichterbij? Als oplossingen worden gesuggereerd dat de houding
van medewerkers en management meer gericht moet zijn op samenwerken (zowel met
elkaar als met externen). Daarbij moet het management het voortouw nemen door te zorgen voor een integrale aanpak over afdelingen en groepen heen. Kennis- en informatieoverdracht speelt een sleutelrol.

(foto: Hoefakker Boomspecialisten)
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In 2050 moet de Nederlandse economie circulair zijn, zo is de regerings

Vier Nederlandse
steden scoren hoog op
smart city index

doelstelling. Het bedrijfsleven, en dan vooral de bouwsector, speelt hierbij een

De Cities of the World Index laat zien welke steden

belangrijke rol. Om de dialoog over circulair ondernemen in de bouw te stimule-

wereldwijd het meest intelligent en toekomst

ren, publiceert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) negen inspirerende

bestendig zijn en zich een smart city kunnen noe-

beeldverhalen.

men. De index is opgesteld in opdracht van Easy-

PBL lanceert website met beeld
verhalen over circulair bouwen

Park, een techbedrijf in parkeeroplossingen. In het
De beeldverhalen zijn gebaseerd op interviews met vertegenwoordigers van

onderzoek zijn duizenden steden over de hele we-

negen bedrijven uit de bouwsector. Daarin werden ondernemers onder meer

reld beoordeeld op het implementeren van nieuwe

gevraagd naar hun nieuwe samenwerkingsverbanden, ondersteund door foto’s

technologieën in de categorieën grootstedelijk,

van circulaire productieprocessen, innovatieve toepassingen en bouwplaatsen.

middelgroot en klein. De onderzoekers haalden
gegevens op uit bronnen als de Wereldbank, het

Niet alleen voor ondernemers, maar ook voor overheden kunnen de verhalen

tijdschrift The Economist, het Internationaal Mone-

als inspiratie dienen. Overheden vervullen namelijk een belangrijke rol als op-

tair Fonds en het tijdschrift The Lancet.

drachtgever en vergunningverlener in de bouw. De beeldverhalen geven inzicht
in de rol die overheden kunnen spelen om circulair bouwen te bevorderen.

Drie Nederlandse steden en een stadsregio scoren

Het adres van de website is themasites.pbl.nl/o/circulariteit-in-de-bouw.

goed in de verschillende categorieën. Amsterdam

(bron: PBL)

en Utrecht staan respectievelijk op de vierde en
negende plek van middelgrote steden, de regio

Circulaire villa in Roombeek, Enschede. (foto: PBL/Theo Baart)

Rotterdam-Den Haag op de zesde plaats van grootstedelijke gebieden en Maastricht op plek 23 van
kleine steden.
Londen, New York en San Francisco staan op nummer een, twee en drie in de categorie grootstedelijke gebieden. De regio Rotterdam-Den Haag scoort
vooral hoog op Government adoption, online bankieren en reageren op klimaatverandering. De Scandinavische landen doen het qua technologische
infrastructuur uitermate goed, met Kopenhagen,
Stockholm en Oslo in de top drie. Het onderzoek is
te raadplegen op easypark.com/studies/cities-ofthe-future/en.
(bron: www.countercollective.nl)

Omgevingswet: kwart van gemeenten in problemen
Een kwart van de gemeenten loopt ernstig achter bij de voor
bereidingen op de Omgevingswet. Een op de veertien gemeenten
verwacht zeker niet op tijd klaar te zijn als de wet op 1 juli 2022
wordt ingevoerd. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage die minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Daarbij moet wel worden aangetekend dat maar een deel van de
gemeenten (62 procent) de driemaandelijkse monitor, waarop
deze cijfers zijn gebaseerd, heeft ingevuld.

(foto: www.rivierverhalen.nl)

Van de gemeenten die de lijst wel invulden, geeft 18 procent aan
dat ze nog meer moeten doen dan gedacht en dat ze nog aan die
inhaalslag moeten beginnen. Nog eens 7 procent verwacht niet
op tijd op klaar te zijn. Daartegenover geeft de helft van de gemeenten aan dat ze al extra inspanningen aan het organiseren
zijn om de deadline te kunnen halen. Een kwart verwacht met
het huidige tempo van inspanningen op tijd gereed te zijn.
(bron: Binnenlands Bestuur)
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Een nieuwe toekomst
voor het centrum
van Geleen
<Intro>

Ideeënoproep geeft richting

<Tussenkop>
<tekst>

Artist impression van Het verspreide paleis.
(bron: New Urban Networks)

Veel stadscentra kampen met winkelleegstand, niet in de
laatste plaats het Limburgse Geleen. Een ideeënoproep werd
aangegrepen om dit op een innovatieve manier aan te pakken.
Er kwamen twee concepten uit voort die nu verder worden
uitgewerkt. Heeft Geleen hiermee een nieuwe formule te
pakken die ook elders is toe te passen?
Bouw van het
stadhuis van
Geleen rond 1922
voor het nieuwe
centrum, toen
nog in de open
velden tussen
drie dorpen in.
(foto: Gemeente
Sittard-Geleen)

Geleen heeft in Nederland een bijzondere
ontwikkelingsgeschiedenis, die nauw
samenhangt met de mijnbouw. Cas Denissen, strategisch beleidsadviseur bij de
gemeente Sittard-Geleen, vertelt erover.
'Wat wij nu Geleen noemen, bestaat van
oorsprong uit drie dorpen: oud-Geleen,
Krawinkel en Lutterade. Met de stormachtige ontwikkeling van de mijnbouw in
deze regio aan het begin van de twintigste
eeuw, groeiden ook deze dorpen razendsnel en klonterden aan elkaar. Er is toen
gekozen voor de bouw van een nieuw
stadscentrum, midden tussen de drie dorpen. Dat is wat we vandaag de dag kennen
als het centrum van Geleen.'

Bijzondere geschiedenis
van het centrum
Een dergelijke centrumontwikkeling is
ongebruikelijk, benadrukt Denissen. 'De
6

Stadswerk 10/2021

TEKST MICHIEL G.J. SMIT,
REDACTIE STADSWERK MAGAZINE

WEBSITES: WWW.BNSP.NL/WOONWIJK-ALS-NOVITEIT-PERSBERICHT
WWW.BRIGHTLANDS.COM/BRIGHTLANDS-CHEMELOT-CAMPUS

verloedering en verminderde sociale veiligheid in het kielzog. De winkelleegstand
werd nog versterkt doordat winkelen als
concept is veranderd: minder nadruk op
het aanschaffen van spullen (dat kan ook
via internet), meer nadruk op een toeristisch-recreatieve ervaring, een dagje uit.
En op dat gebied hebben steden als Sittard
en Maastricht meer te bieden.

JACQUELINE TELLINGA
(BESTUURSLID BNSP)
OVER HET INITIATIEF
We hebben de ideeënoproep ‘De woonwijk als noviteit’ gedaan omdat dit
onverwachte plannen kan opleveren,
plannen met meer creativiteit en vrijmoedige gedachtevorming. Dat is in
Geleen prima uit de verf gekomen: het

Werk aan het Dr. Reilinghplein in Leerdam.

meeste stadscentra hebben zich geleidelijk
aan ontwikkeld en zijn organisch gegroeid, bijvoorbeeld vanuit een middeleeuwse marktfunctie, zoals Sittard. In
Geleen ging het in één keer, vanaf de tekentafel, en werd bijvoorbeeld het stadhuis in een open gebied neergezet.' De
gevolgen van deze bijzondere vorm van
centrumvorming werken tot op de dag van
vandaag door. Denissen: 'In de gloriejaren
van de mijnbouw zag je dat Geleen echt
een centrumfunctie had voor de hele regio. Mensen uit Sittard, Heerlen en Maastricht kwamen hiernaartoe om te winkelen
of naar de bioscoop te gaan.'

Het resultaat van al deze ontwikkelingen
is een relatief groot winkelcentrum, ruim
gedimensioneerd (want vanaf de tekentafel ontworpen) en een forse leegstand van
circa 14.000 vierkante meter, bijna een
derde van het totale winkeloppervlak. Die
leegstand is niet van de ene op de andere
dag ontstaan en zal ook niet van de ene op
de andere dag verdwijnen. Al ruim twee
decennia signaleert de gemeente het probleem en probeert er iets aan te doen.
Denissen: 'Het denken hierover heeft al
diverse stadia en oplossingsrichtingen
doorlopen. Zo ontstond rond 2000 het
idee om juist winkelareaal toe te voegen;
inmiddels weten we dat dat een volstrekt
onhaalbaar idee is.'
De maquette met ontwerpplan in de etalage van
een leegstaande winkel trekt veel bekijks.
(foto: New Urban Networks)

heeft het denken echt in beweging
gezet. De meeste mensen lezen geen
dikke rapporten, maar je kunt wel
samen om een maquette gaan staan
en de mogelijkheden verkennen. En
het is boven verwachting dat ideeën
die voortkwamen uit ‘Het verspreide
paleis’ verder worden uitgewerkt.
Met ‘De woonwijk als noviteit’ willen we
ruimte geven aan vrijmoedige ontwerp
ideeën voor woonmilieus. Geleen laat
dat zien voor winkelgebieden met veel
leegstand. We zijn nu bezig met een
nieuwe casus, waarbij optimistische
ontwerpen voor woonmilieus vanuit
weer een heel ander perspectief worden verkend.

Maar met het verdwijnen van de mijnbouw viel ook deze centrumfunctie weg.
Werkgelegenheid verdween, mensen vertrokken, winkels kwamen in toenemende
mate leeg te staan, met problemen als
10/2021 Stadswerk
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Ideeënoproep geeft
nieuwe energie
Toen de BNSP (Beroepsvereniging voor
Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen) in 2020 de ideeënoproep 'De
woonwijk als noviteit' uitschreef en een
casuslocatie zocht, kwam dat voor Geleen
goed uit, de stad kon wel wat frisse denkkracht gebruiken. Denissen: 'Sommige
ondernemers in het winkelgebied zijn door
de jarenlange stagnatie en achteruitgang
murw geworden. Maar voor degenen die
nog een nieuwe weg naar de toekomst in
wilden slaan, gaf dit een stevige impuls.
Bijna vijftig ontwerpteams gingen aan de
slag om al ontwerpend een nieuwe toekomst voor het centrum van Geleen uit te
stippelen, samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties, de gemeente, de
provincie en het nabijgelegen chemieclus-

ter Chemelot. Denissen: 'We hebben inhoudelijk eigenlijk geen voorwaarden meegegeven. Wel moest het innovatief zijn door
buiten de bestaande kaders te denken
en tegelijk toch enigszins realistisch
en uitvoerbaar. Dat is prima uit de verf
gekomen. Door het grote aantal ontwerpteams konden vrijwel alle denkbare scenario's worden uitgewerkt. We hebben de
twee meest kansrijke uitgekozen: Het verspreide paleis en Geleen kraakt Geleen.
Maar ook de ideeën van andere teams
hebben ons heel goed geholpen om onze
strategie aan te scherpen.'

Het verspreide paleis
Het team dat Het verspreide paleis heeft
gelanceerd gaat uit van het toevoegen van
woningen in het centrum, zodanig dat het
de levendigheid ten goede komt (zie ook

HARALD MOOIJ VAN NEW URBAN NETWORKS OVER
‘HET VERSPREIDE PALEIS’
Als ontwerpcollectief - we noemen ons ook wel netwerkbureau - waren we al langer bezig
met het ontwerpen van omgevingen die nieuwe, toekomstbestendige manieren van leven

de kadertekst). Denissen: 'Dit idee is nauw
verweven met de ontwikkeling van chemie
cluster Chemelot. Ontstaan op de fundamenten van de mijnindustrie is het voor dit
cluster opnieuw tijd voor een transitie: die
naar een circulaire economie. Dat brengt
ontzettend veel nieuwe kennisvragen met
zich mee, en dus ook kenniswerkers. Er is
een campus op het terrein gevestigd waarin
ongeveer 150 bedrijven samenwerken die
kenniswerkers van over de hele wereld
aantrekt, veelal tijdelijk. Het idee is om deze
mensen naar het centrum van Geleen te
halen door ze passende woonruimte aan te
bieden, in een vorm die gelijkenis vertoont
met een long stay hotel. Echter niet op één
fysieke locatie, maar verspreid over het
centrum in leegstaande winkelpanden die
worden omgebouwd tot geschikte woningen: paleisjes. Die verschillende locaties
moet je functioneel met elkaar zien te verbinden, bijvoorbeeld door een soort balie of
receptie in een centraal gelegen café of
restaurant te vestigen. Daar ontmoeten de
nieuwe bewoners elkaar en zorgen en passant voor dynamiek in het centrum.'

ondersteunen. De oproep van de BNSP, met ‘de woonwijk als noviteit’ als titel sprak ons dan
ook direct aan. Ook de casus Geleen vonden we interessant omdat winkelleegstand in veel

Geleen kraakt Geleen

steden speelt en om vernieuwende oplossingen vraagt.

Het andere concept is dat van Geleen kraakt
Geleen (zie ook de kadertekst). Denissen
licht toe: 'Het is eigenlijk een antwoord op
grootschalige, van bovenaf gestuurde ontwikkelingen. Je kunt wel degelijk een globaal doel hebben, een stip op de horizon, en
dit bereiken met kleine stapjes, kleine speldenprikjes. Het gaat erom dat je die speldenprikjes op elkaar afstemt en op de juiste
manier weet te richten. Dat vraagt precisiewerk en ook de durf om te experimenteren.
Dat laatste geldt overigens ook voor Het
verspreide paleis en dat is ook wat het zo
spannend maakt: ja, we hebben die stip op
de horizon, maar om daar te komen, kunnen we alleen maar dingen uitproberen,
ervan leren en eventueel bijsturen. Voelen
waar de energie zit en daar een extra impuls aan geven.'

Toen we ons in Geleen verdiepten, merkten we dat er zeker nog levendigheid zit in het
centrum, zeker op een mooie zaterdag als de markt er is. Anderzijds zie je op veel plekken
leegstaande winkelpanden. We hebben het versterken van de levendigheid als uitgangspunt genomen, waarbij het omzetten van de leegstaande winkels naar woonvormen centraal staat. Winkelpanden hebben meer uitstraling naar de openbare ruimte dan de gemiddelde woning of woonwijk; dat gegeven kun je benutten. Een ander cruciaal punt was de
groeiende stroom kenniswerkers die naar de nabijgelegen Brightlands Chemelot Campus
trekt. Deze groep willen we naar het centrum van Geleen halen en huisvesten in hotelachtige woonvormen - paleisjes - in de nu nog leegstaande winkelpanden. Omdat de panden
verspreid over het centrum liggen, kun je ook voorzieningen als een café, een wasserette
of studieruimte verspreid aanbieden, toegankelijk voor alle kenniswerkers én de inwoners
van Geleen. Dat brengt bovendien extra werkgelegenheid met zich mee.
Dit idee is goed aangeslagen in Geleen. Ik ben blij dat het nu wordt uitgewerkt en dat wij
ook daar bij betrokken zijn. We kunnen binnenkort waarschijnlijk starten met een aansprekende pilot, die hopelijk de zaken verder in beweging brengt.

8
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WEBSITES: WWW.DTNP.NL WWW.NEWURBANNETWORKS.EU
WWW.SITTARD-GELEEN.NL

Maquette van Geleen kraakt Geleen na een werksessie. (foto: dtnp)

Ook over de rol van de openbare ruimte in
deze ontwikkeling is het wat Denissen
betreft aftasten en uitproberen. 'De ruime
opzet van het centrum biedt daarvoor
extra mogelijkheden. Belangrijk is in elk
geval een omgeving die uitnodigt tot verblijf. Vergroenen van de omgeving is daarbij een belangrijke troef. Hetzelfde geldt
voor flexibele openbare ruimte, ruimte
waarmee je makkelijk kunt inspelen op
ontwikkelingen als klimaatadaptatie en
digitalisering van de samenleving. Een
stad is immers nooit klaar en je weet niet
wat er op je afkomt.'

‘Voelen waar de energie zit en daar
een extra impuls aan geven’
WARD FRIELINK VAN DTNP OVER ‘GELEEN KRAAKT GELEEN’
Als bureau met planologische, geografische en ontwerpexpertise zijn we gespecialiseerd in
de ontwikkeling van stadscentra. Ook Geleen kenden we al op die manier. De ideeënoproep
van de BNSP sprak ons gelijk aan, omdat vrij denken, los van beleidskaders, daarin centraal
stond. Dat werkt ook voor ons verfrissend.

De herontwikkeling van het Geleense
centrum is onmiskenbaar een spannende
zoektocht die nog maar net is begonnen.
Het is dus op dit moment moeilijk te voorspellen wat werkt, waar praktijken ontstaan die Geleen toekomstbestendig maken. Maar voor andere gemeenten die aan
de vooravond van een soortgelijke ontwikkeling staan, heeft Denissen wel een oproep: ‘Kom kijken bij ons, volg de laatste
ontwikkelingen en ervaringen. En zoek de
juiste combinatie van enerzijds gewoon
beginnen, kleine stapjes zetten en anderzijds een richtinggevende structuur durven neerzetten.’

‘Geleen kraakt Geleen’ betekent dat bewoners zelf met plannen komen voor leegstaande
panden, bottom-up dus. We hebben verschillende werksessies georganiseerd waarbij bewoners en ondernemers konden ‘spelen’ met een maquette van het gebied om hun wensen
te visualiseren. Vanwege corona op afstand, met webcams en een medewerker van ons die
op verzoek kon schuiven met blokjes en dergelijke. De sessies liepen heel verschillend,
afhankelijk van de groepsdynamiek. Bij sommige sessies kwamen enthousiasme en energie vrij en bleven de deelnemers na afloop doorpraten met elkaar.
We hebben gemerkt dat bewoners simpelweg plannen laten maken hier niet werkt. Er is
een vorm van regie nodig, met de gemeente die hier en daar duwt en trekt om de energie
los te maken en te richten. En het klinkt misschien niet heel revolutionair, maar we merkten dat er een centrumvisie nodig is om de gewenste beweging te krijgen. Wat blijft, is dat
het om kleinschalige initiatieven gaat, die vanuit bewoners en ondernemers ontstaan. Ik
denk dat voor de gemeente een mooie werkvorm is ontstaan om er wat moois van te maken.
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Zoek, Vind, Ruil,
Werk, Herontwikkel
en Bewonder
Van landbouwgrond naar
nieuwe natuur met ARK
Hervormingen in de landbouw lijken onontkoombaar. Maar
hoe zet je landbouwgrond om in nieuwe natuur en maak je
er gebieden met een hoge natuurwaarde van? Precies
daarmee is ARK Natuurontwikkeling bezig in Het Groene
Woud in Noord-Brabant.
Tussen Tilburg, Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch ligt Nationaal Landschap Het Groene
Woud. Het bestaat uit heiden, moerassen,
vennen en bovenal bijzondere natte bossen
op leemgrond. ARK Natuurontwikkeling
werkt in dit gebied aan het realiseren van
het Natuurnetwerk Brabant. In dit netwerk
van natuurgebieden ontbreken namelijk
nog veel natuurverbindingen. Die ontbrekende puzzelstukken probeert ARK te leggen.

Verbinden van natuurgebieden
Het verbinden van natuurgebieden is in
Nederland essentieel voor gezonde populaties planten en dieren. Soms is dit alleen
mogelijk door landbouwgrond om te zetten
naar natuur. ARK werkt daarom nauw samen met grondeigenaren, overheden, agra10
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riërs en landschapsorganisaties. Medewerkers van ARK zoeken actief contact met
eigenaars van deze cruciale percelen. Ze
zijn vaak nog in agrarisch gebruik. Met
boeren die willen stoppen met hun bedrijfsvoering gaat ARK het gesprek aan over de
mogelijkheid tot aankoop. We inventariseren de wensen van eigenaren en bieden een
goede prijs. De aankopen worden gefinancierd vanuit het Groen Ontwikkelfonds
Brabant dat door de provincie Noord-Brabant speciaal is opgezet voor het realiseren
van nieuwe natuur. Ook met boeren die
juist verder willen met hun bedrijf gaan we
in gesprek. Want voor die boeren heeft ARK
aantrekkelijke ruilgronden in de aanbieding. Zo kan een agrariër een perceel dat in
het natuurnetwerk ligt - en vaak minder
ideaal voor landbouw - ruilen voor kwalita-

tief betere landbouwgrond. Die grond ligt
vaak ook nog dichter bij het bedrijf. Het
mes snijdt dus aan twee kanten. Niet alleen
het natuurnetwerk, maar ook de agrarische
structuur wordt op die manier versterkt.
Dat zorgt voor draagvlak.
Dan is echter pas de eerste stap van verwerving gezet. Vervolgens begint het proces
van omvorming van landbouwgrond naar
natuur. In Savendonk - een van de deelgebieden in Het Groene Woud - is dat proces
in volle gang. Hier heeft ARK vijftig hectare
agrarische grond van verschillende eigenaars kunnen verwerven. Savendonk is
omgeven door de natte leembossen van
natuurgebied De Geelders en is een belangrijke ecologische verbinding met het
Dommeldal.

Robuuste natuur
Om het bijzondere en soortenrijke leembos
te vergroten en versterken ontwikkelt ARK
robuuste natuur. Hier kan de natuur zich
op eigen kracht ontwikkelen, gestuurd
door natuurlijke processen. Denk daarbij
aan het laten liggen van dode bomen en
dode dieren en het inzetten van grote gra-

WEBSITE: WWW.ARK.EU/GROENEWOUD

TEKST ARK NATUURONTWIKKELING

zers die het gebied op een natuurlijke manier open houden. Daardoor ontstaan
omstandigheden die vaak garant staan
voor een grote rijkdom aan planten en
dieren. Dit maakt bovendien de natuur
gebieden ook veerkrachtig en toekomstbestendig, want er is veel minder beheer
nodig.
Uiteindelijk moet de natuur het zelf doen,
maar bij nieuwe natuur maken we wel
vaak een kickstart, in het geval van Saven
donk met de aanplant van duizenden
nieuwe bomen en struiken. Het gaat dan
om inheemse soorten zoals haagbeuk,
schietwilg, winterlinde, fladderiep en
zwarte populier. De lagere beplanting
bestaat onder meer uit hazelaar, zoete
kers, lijsterbes en rode kornoelje. De snel
verteerbare bladeren daarvan dragen bij
aan een gezonde bodem. De jonge aanplant zorgt voor uitstekende leefomstandigheden voor onder meer de boomkikker,
de grauwe klauwier, de otter en de zwarte
ooievaar. Ook zeldzame vlinders zoals het
bont dikkopje en de kleine ijsvogelvlinder
zullen hier goed kunnen aarden.

Grote grazers creëren omstandigheden voor
een grote rijkdom aan planten en dieren. (foto:
Esther Linnartz-Nieuwdorp)

Toekomstbeeld van vochtige leembossen. (bron: Jeroen Helmer, ARK)

Open grazige plekken
De nieuwe aanplant leidt niet tot een
dichtbegroeid, donker bos maar er komen
juist talrijke open grazige plekken in het
nieuwe bos. Die open plekken zijn namelijk hotspots voor flora en fauna. ARK wil
daarom graag dat ze open blijven. Daarvoor zetten we grote grazers als Schotse
hooglanders in en laten we natuurlijke
processen hun gang gaan zoals bomen die
omvallen door wind of ouderdom. Zo
ontstaan nieuwe open plekken en een
soortenrijk bos vol afwisseling.
Elk gebied waar natuurontwikkeling
plaatsvindt heeft specifieke eisen. In Savendonk is de waterhuishouding de belangrijkste sleutel voor herstel van de
leembossen. Het gebied was door ontwatering voor de landbouw verdroogd maar
voor de ontwikkeling tot rijk leembos is
juist nattigheid nodig. Samen met Waterschap De Dommel neemt ARK daarom
maatregelen die ervoor zorgen dat het
gebied water beter vasthoudt, zoals het
dempen van sloten. Het bos verdroogt
daardoor niet meer en de grond verzuurt

minder. Om dit alles te kunnen realiseren
is er uitgebreid hydrologisch onderzoek
gedaan. Ook om te garanderen dat de
nieuwe waterhuishouding geen overlast
bezorgt voor omwonenden.

Savendonk nu en in de toekomst
Wie door Savendonk loopt, ziet nu al de
contouren van het nieuwe natuurgebied.
Strakke grenzen van landbouwpercelen
zijn veranderd in golvende bosranden met
jonge aanplant. Afgebroken bomen worden niet meer opgeruimd, maar blijven
liggen. Maispercelen zijn veranderd in
ruig natuurland vol kruiden en bloemen.
Het zit er vol vlinders en vogels. De laatste
fase van Zoek, Vind, Ruil, Werk, Herontwikkel en Bewonder is aangebroken.
ARK blijft nog enkele jaren eigenaar en
beheerder van de aangekochte en ingerichte gronden in Savendonk. Daarna
wordt het gebied overgedragen aan de
verschillende natuurorganisaties die in het
gebied actief zijn en de ARK-ideeën blijvend in praktijk zullen brengen. ARK trekt
vervolgens weer verder, op zoek naar
kansen voor nieuwe natuur.
10/2021 Stadswerk
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De GAS!Fabriek,
Alkmaar

Voor en door bewoners

Veel gemeenten hebben het: verouderde panden die
verbonden zijn aan de geschiedenis van de stad, maar die
niet zo makkelijk zijn her te bestemmen. Een gedreven groep
bewoners kan voor nieuw elan zorgen. Dat gebeurde in
Alkmaar met de voormalige gasfabriek. Claire Bruin van
Stichting GAS!Fabriek vertelt erover.
Wat is de GAS!Fabriek voor pand?
Het is een industrieel pand en gemeentelijk monument. Het laatst overgebleven
pand in de omgeving dat nog herinnert
aan het industriële verleden. Een deel is in
gebruik door een sociaal bedrijf, passend
bij onze visie: geef talent een kans. Verder
is er een multifunctionele ruimte van 100
vierkante meter, een bar, een keuken en
algemene ruimtes. Door deze opzet kan
het erfgoed voor zowel culturele als zakelijke doeleinden worden gebruikt en kan
iedereen van het erfgoed blijven genieten.

12

Stadswerk 10/2021

Wat doen jullie zoal met de
GAS!Fabriek?
In en om de GAS!Fabriek kun je leren,
werken, recreëren en wonen. Buurtbewoners tuinieren in hun eigen moestuin.
Wajongeren werken in de kantoortuin en
dagbesteders bereiden de lunch voor een
vergadering. Langs het water staan vijf
tiny houses en op zondag komt de buurt
een pubquiz spelen of genieten van een
voorstelling.

Hoe is jullie initiatief tot stand
gekomen?
Na de sanering van het fabrieksterrein,
ongeveer tien jaar geleden, zou het laatst
overgebleven pand worden gesloopt. Dit
vonden wij - en gelukkig heel wat mensen
met ons - doodzonde! Om het te redden
van de sloop moesten we het van de gemeente kopen en niet voor een symbolisch
bedrag. Daar kwam bij dat er vanwege de
sanering ook geen enkele (nuts)voorziening in en om het pand aanwezig was. De
gemeente was niet voornemens te voorzien in openbare voorzieningen zoals riool, gas, water en licht. Daardoor moesten
we erg snel van bewonersinitiatief naar
bewonersbedrijf transformeren.

Sfeerbeelden van de GAS!Fabriek.

TEKST MICHIEL G.J. SMIT, REDACTIE STADSWERK MAGAZINE
BEELD STICHTING GAS!FABRIEK

Wat zijn jullie plannen voor de lange
termijn?
Het erfgoed bestaat al meer dan honderd
jaar wat op zich al heel duurzaam en circulair is, maar we willen het nog toekomstbestendiger maken. Met een geluidswerende kas van solarglas of warmte- en
koudeopslag (WKO) met weersbestendige
voorzieningen. Nu kan de buurt alleen met
mooi weer werken, in de tuin zitten of
spelen op de trampoline, jeu-de-boules
banen en het volleybalveld. Ook willen we
het terrein toegankelijker maken door het
openstellen van de toegangsbrug naar de
buurt, het aanleggen van een wandel- en
fietspad en een steiger voor elektrische
bootjes. Maar we willen het ook nog veiliger maken met lantaarnpalen en bewegwijzering. Onze ultieme missie: dat de
plek waar vroeger gas was, opengesteld is
voor het grote publiek en waar bezoekers
worden aangemoedigd om energiezuiniger te leven en sociaal en circulair te ondernemen.

Hoe ziet de organisatie eruit?
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie met
diverse ambassadeurs die hun expertise
inzetten voor de stichting GAS!Fabriek.
Een mix tussen professionals, vrijwilligers,

WEBSITE: WWW.GASFABRIEK.COM

(DNE) aan het uitwerken. Want één ding
is zeker: de locatie is ideaal gelegen voor
een 'stad van de toekomst', een plek waar
het verleden en de transitie naar een nieuwe economie samenkomen. Circulair en
inclusief.

zzp'ers, ondernemers, stagiaires, leerlingen en omwonenden met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Het bestuur van
de stichting zet de grote lijnen uit en verder heeft iedere werkgroep (tuin, facilitair,
verhuur, horeca, events, kunst, muziek)
zijn eigen expertise. Vanuit deze opzet
ontstaan er mooie samenwerkingen en
verbindingen. We draaien op inkomsten
uit verhuur en horeca.

Wat zouden jullie anderen willen
meegeven die een soortgelijk
initiatief willen beginnen?

Hoe is de samenwerking met de
gemeente Alkmaar?

Geef niet op en betrek vanaf het prille
begin zoveel mogelijk bewoners, overheden, instellingen en bedrijven.

Op het terrein spelen diverse politieke
belangen. Wegens de aanwezigheid van de
rioolwaterzuivering en de geurcirkel kan
er geen gewenste woonwijk komen. Zolang als dit speelt, wordt er niet geïnvesteerd in de leefomgeving. De inrichting en
het beheer hadden we graag vanaf het
begin met de gemeente gedaan, want we
blijven toch tegen zaken aanlopen zoals
openbare verlichting en grondwaterafvoer. Maar gelukkig is dit aan het veranderen. In het ontwikkelbeeld van de gemeente is opgenomen dat het terrein tot 2035
gebruikt mag worden als een laboratorium
voor circulaire stadsontwikkeling. Hiervoor zijn we nu in opdracht van de gemeente het project De Nieuwe Energie

ALKMAAR EN GAS
Niet alleen Groningen, maar ook
Alkmaar heeft iets met gas.
De gemeente begon al in 1883 met het
produceren van stadsgas. Toen de
gasbel in Slochteren werd aangeboord
en geëxploiteerd stopte dat, maar in
1972 werd in de nabijgelegen Bergermeer ook gas gevonden. Dit werd tot
2007 gewonnen. Sinds 2014 is het gasveld in gebruik als opslaglocatie, het
grootste in zijn soort van West-Europa.
Het gebouw waar nu de GAS!Fabriek
zit, dateert uit 1915.

De gasfabriek in vroeger tijden. (foto: Historische vereniging Alkmaar)
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Hoe toekomstbestendig
is de Omgevingswet?
In 2011 verscheen de ministeriële uitgave ‘Waarom een
nieuwe Omgevingswet?’ Daarin worden de omgevings
rechtelijke problemen geschetst en de behoefte aan een
nieuw stelsel van wet- en regelgeving. Dit heeft geresulteerd
in de Omgevingswet, die medio 2022 in werking zal treden.
Hoe toekomstbestendig is die nieuwe wet, bijvoorbeeld gelet
op klimaatadaptatie?

A

llereerst de huidige situatie rond
het omgevingsrecht. De onvoorspelbaarheid, de gebrekkige samenhang, slepende procedures en gedetailleerde eisen van het recht staan
efficiënt beheer van de leefomgeving in de
weg. Bovendien belemmeren gedetailleerde vereisten en de geringe ruimte voor
dynamiek de bestuurlijke wens om maatschappelijke dynamiek te faciliteren, om
het nemen van verantwoordelijkheid te
stimuleren en om actief aan (inter)nationale beleidsdoelen te werken.
Complexe en versnipperde regelgeving
leidt ertoe dat niemand een volledig beeld
heeft van de toepasselijke regels. De oplossingsrichting wordt gezocht in een reductie van planvormen, besluiten en regels,
eenduidige systematiek, integraal werken,
doelmatige procedures waarin participatie, rechtsbescherming en onderzoek efficiënt worden doorlopen, werken met doelvoorschriften en algemene regels en een
flexibel instrumentarium.

14
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Maatwerkoplossingen en
verbeterdoelen
Een hele opgave! De genoemde aanleidingen spelen nog altijd een rol bij ruimtelijke
ontwikkelingen. De behoefte aan een toegankelijke, transparante en uitlegbare
regeling voor de fysieke leefomgeving is
nog steeds aanwezig. Om klimaatmaatregelen in de praktijk te brengen, moet gezocht worden naar creatieve maatwerkoplossingen. Dit onderwerp raakt de taken
van gemeenten, waterschappen, provincies
en lokale betrokkenen. De (huidige) procesmatige en procedurele complexiteit kan
daarbij belemmerend werken.
Naast het stroomlijnen van de bestaande
regels is een nieuwe balans tussen flexibiliteit en rechtszekerheid nodig. In de praktijk is er bij ontwikkelingen behoefte aan
flexibiliteit: door voortschrijdend inzicht
kunnen plannen wijzigen en daarmee niet
meer in hun juridische jasje passen. Het
huidige stelsel is gebouwd op het bieden
van rechtszekerheid: om het jasje passend
te maken, moet een nieuw ruimtelijk be-

sluit genomen worden, met alle bijbehorende onderzoeken. Ook voor deze balans
streeft de Omgevingswet naar een oplossing.
De Omgevingswet wordt gepresenteerd
met belangrijke verbeterdoelen. De relevante regelgeving is opgenomen in één
wettelijke regeling die de beschikbare
instrumenten voor de ontwikkeling en het
beheer van de fysieke leefomgeving beschrijft. Daarnaast wil de nieuwe wet een
andere manier van werken stimuleren, wat
bijvoorbeeld blijkt uit de verplichte inzet
van participatie. Door al vroeg in het proces afstemming met andere partijen te
stimuleren, kunnen kansen en oplossingsrichtingen eerder in het planproces worden meegenomen.
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van
de wet is de verbreding van ‘goede ruimtelijke ordening’ naar de gehele fysieke leefomgeving al gaande. Vanuit gezondheid,
klimaat, energietransitie en woningbouw
wordt meegedacht over en meegewerkt
aan de inrichting van de (openbare) ruimte.

Omgevingswet en
klimaatadaptatie
De Omgevingswet gaat uit van een integrale benadering en stimuleert samenwerken en oplossingsgericht denken. Voor
klimaatadaptatie geeft dit een prikkel om
ideeën vroeg in het planproces te betrekken en daardoor meer kansen te geven.
Het omgevingsplan kan ruimte en flexibili-

TEKST YVONNE VAN LIEBERGEN
BRO

teit bieden om technische ontwikkelingen
tijdens de planontwikkeling mee te nemen,
zonder dat dit vertraging oplevert.
Los van de wettelijke veranderingen nodigt
de Omgevingswet uit tot samenwerking,
denken in kansen en ambities en biedt het
ruimte om doelgericht te werken. Klimaatadaptatie vraagt om een meervoudige aanpak vanuit de overheid: het vinden van
oplossingen en deze uitvoeren, het stellen
van kaders en regels om ook andere partijen, zoals waterschappen en gemeenten,
te laten bijdragen. En waar nodig dwingende sturing. Ook participatie, een integrale aanpak en gebruik maken van ieders
expertise zijn onmisbare pijlers voor effectieve klimaatadaptatie. Daarna volgt gebiedsgerichte juridische borging door
het doorvertalen van de klimaatambities in
de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

WEBSITES: WWW.BRO.NL
WWW.RIJKSOVERHEID.NL/ONDERWERPEN/OMGEVINGSWET

Bij de gevoelde urgentie rond klimaat
adaptatie komt een van de doelen van de
Omgevingswet helder naar voren: een
andere manier van werken. Uitgaan van
‘Ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Hier
heeft de Omgevingswet nu al een positief
effect. Door samen te werken aan een
gedeelde ambitie worden binnen de procedures en vigerende regels de mogelijkheden gevonden en benut.

Conclusie
Ruimtelijk keuzes zullen ook in de toekomst scherp gemaakt moeten worden; de
Omgevingswet verandert daar niets aan.
We leven nu eenmaal in een dichtbevolkt
land met veel ruimteclaims en hoge kwaliteitseisen. Thema’s als klimaatadaptatie,
gezondheid en de energietransitie krijgen
straks nadrukkelijk een plaats in de ruimtelijke besluitvorming. Dit stimuleert een

Berghem bij Oss. Klimaatadaptieve wadi met vlonders in de achtertuin van bewoners.
(foto: Lekker GROEN fotografie)

De oplossingen
en maatregelen
zijn mensenwerk en eisen
draagvlak,
samenwerking
en daadkracht
andere manier van werken en samenwerken. Het werken met doelstellingen is een
positieve ontwikkeling die ruimte laat om
nieuwe technische oplossingen toe te passen als dit past bij de ambities voor een
gebied. Ook het anders werken draagt
hieraan bij. Door gebruik te maken van de
mogelijkheden die de nieuwe wet biedt,
kunnen procedurele belemmeringen worden beperkt.
Is de Omgevingswet daarmee de duurzame
oplossing voor klimaatproblemen? Nee, de
oplossingen en maatregelen zijn mensenwerk en eisen draagvlak, samenwerking en
daadkracht. Vanuit de Omgevingswet worden de mogelijkheden geboden om belemmeringen weg te nemen en een voortvarende aanpak te stimuleren.
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Leidingrenovatie bv

SPECIAL GROENE SECTOR VAKBEURS

Visual door Van der Tol Groep: Waterberging daktuin De Doelen

Groene Sector
Vakbeurs
D

e klimaattop in Glasgow ligt inmiddels achter ons. En het
moge duidelijk zijn: er is flink wat werk aan de winkel willen we onze planeet leefbaar houden. Meer groen in de
openbare ruimte draagt niet alleen bij aan CO2-reductie, maar
vermindert bijvoorbeeld ook de hittestress in een stad. Bij IPC
Groen zijn ze van mening dat groenbeheer beter kan, zoals u in
het eerste artikel kunt lezen. De Floriade die in 2022 zal plaatsvinden staat dan ook in het teken van groen, MBI zal er speciale
‘grastegels’ plaatsen.

Een mooie tip is een bezoek aan het Brienenoordeiland in Rotterdam, waar een getijdenpark is aangelegd. En ook in het centrum
van de stad dragen partijen een steentje bij aan een beter klimaat,
zoals op het dak van de Doelen, waar een grote variatie aan groen
zal worden aangeplant. Besparen is natuurlijk ook een vorm van
verduurzamen. Vandaar dat het gebruik van 12 volt in plaats van
230 volt buitenverlichting van Lightpro een mooie ontwikkeling
is. De special wordt afgesloten met een artikel over Luxxout, een
specialist in systemen die het buiten zijn, in alle seizoenen, mogelijk maakt.
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WWW.IPCGROEN.NL

Geef de natuur
zijn vrijheid terug
Met enige regelmaat wordt waardevol
openbaar groen in Nederland
vernietigd. Vlindertuinen, bijengroen,
tiny forests, per ongeluk weggemaaid
tijdens een gemeentelijke maaibeurt.
Maar kun je dit de medewerker
aanrekenen?

Weet die medewerker wel wat voor toegevoegde waarde dit stukje groen heeft, of
weten wij dat met zijn allen zelf ook niet
meer? Wat duidelijk is, is dat het stukje
groen door medewerkers nog vaak als onkruid wordt gezien en dat dat onkruid daar
weg moet. Op dat moment is echter niet
duidelijk dat met het zogenaamde onkruid
ook waardevolle zaken verdwijnen als
structuurvariatie, biodiversiteit en het tegengaan van hittestress. En daarmee het
inzetten op klimaatadaptatie.

Waardepost in plaats van
kostenpost
De verbazing is alom aanwezig. Hoe kan
dit nou gebeuren? Hebben we nog wel een
18
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relatie met de natuur? Is er nog wel aansluiting tussen mens, groen en natuur?
Concrete voorbeelden van waar het misging tonen aan dat het nodig is om medewerkers te laten ervaren wat het belang is
van biodiversiteit, natuurlijke processen en
ecosystemen en wat deze ons brengen. Je
zult je mensen moeten meenemen in het
omschakelen naar een andere vorm van
groenonderhoud in de openbare ruimte.
Een vorm van onderhoud die leidt tot een
toegevoegde waarde voor de natuur. In de
Omgevingswet hebben we het over participatie, maar om te participeren moet je wel
het belang en de waarde van de natuur
inzien. Wil je de natuur haar vrijheid teruggeven, dan moet je haar begrijpen. En onze

openbare ruimte zien als waardenpost, niet
als kostenpost.

Maai jezelf naar de toekomst
Iedereen wil een bijdrage leveren aan een
betere wereld, een gezondere wereld. Op
welke gebieden scoor jij al punten? Of zie je
de punten nog niet liggen? Gefaseerd maaien, bewust kiezen voor plantensoorten die
goed zijn voor vlinders en bijen, het bergen
en vasthouden van water, je blad laten
liggen. Ga je voor de traditionele esthetische waarde of voor de natuurwaarde? De
openbare ruimte biedt legio kansen voor
het bevorderen van die natuurwaarden. Ga
jij de uitdaging aan?

SPECIAL GROENE SECTOR VAKBEURS

WWW.MBI.NL

Basisbestrating Floriade:
groen straatbeeld
met duurzaam karakter
Op de Floriade wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere
worden oplossingen geëtaleerd die bijdragen aan ‘Growing
Green Cities’. Zo ook het futuristische beeld van de
hoofdwandelpaden en de boulevard. Deze geven volop
ruimte voor groen én de mogelijkheid om veel water op te
kunnen vangen.
De Floriade is een voorbode van de toekomstige Almeerse woonwijk Hortus. Deze
wordt in de toekomst namelijk voorzien van
precies dezelfde uniforme bestrating met
het uitgesproken lommerrijke straatbeeld.
Het gaat om een familie grastegels, variërend van dicht tot (half)open, zodat de
randen van het straatprofiel steeds groener
worden dankzij het ingeplante gras.
Bureau ZUS, de ontwikkelcombinatie Amvest-Dura Vermeer en MBI hebben de uiteindelijke grastegels ontwikkeld voor de
gemeente Almere. Eerstgenoemde heeft het
huidige straatbeeld ontworpen, dat zowel

expowaardig is als in een later stadium
passend bij het straatbeeld van een woonwijk. Het bureau bedacht een aanzicht van
een straat die aan weerszijden opgaat in het
groen. Het midden wordt gemarkeerd door
een goottegel waarin overtollig hemelwater
wordt opgevangen. In de basis is gekozen
voor betontegels van 50 bij 50 centimeter in
12 centimeter dikte en boulevardtegels van
100 bij 100 centimeter in 12 centimeter dik.
Rekening houdend met zwaar bouwverkeer
en verhuiswagens die straks over de straten
van Hortus kunnen rijden, waar nu nog
wandelpaden van de Floriade liggen.

Materialisatie van het concept
Het team heeft een aantal uitdagingen bedwongen om tot dit resultaat te komen. Er
zijn veel grote randen met gras en daartussen tegels. Ofwel veel open ruimte en daarmee weinig beton voor de sterkte, waardoor
de kans bestaat dat de tegels zouden kunnen ‘gaan lopen’. De oplossing werd gevonden middels de buitenste stroken. Hiervoor
werd een ondervloer in het stramien van 50
bij 50 centimeter betontegels gemaakt
waardoor de kleine tegels als het ware verzonken. Deze ondervloer, gemaakt van
open-structuur beton, biedt voldoende
bodem voor grasgroei en waterafvoer. Tegelijkertijd zorgt deze voor de benodigde
stabiliteit. Passtukken zorgen ervoor dat de
grotere tegels van elkaar gescheiden worden. Hierdoor kunnen de losse tegels onafhankelijk van elkaar bewegen en levelen.
Hiermee heeft de gekozen onderbouw voldoende steun zodat alle bestrating ook bij
zware belasting draagkrachtig genoeg is.

Foto’s van de huidige Floriade
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WWW.VANSWAAY.NL

Duurzaam behoud
Het Eiland van Brienenoord in Rotterdam is
een bijzonder eiland in de Nieuwe Maas. Het
beschikt namelijk over een getijdenpark.
Getijdennatuur trekt door de werking van eb
en vloed bijzondere planten, vissen en
vogels aan die op de grens van zoet en zout
water leven. De aanleg is in 2021 afgerond en
nu mag Moeder Natuur aan de slag.
De afgelopen anderhalf jaar werkte aannemerscombinatie Martens
en Van Oord - Van der Ven in opdracht van Gemeente Rotterdam
aan het natuurvriendelijker, aantrekkelijker en beter bereikbaar
maken van het Eiland van Brienenoord.

Behoud door middel van hout
Van Swaay Duurzaam Hout heeft het FSC® hout geleverd voor diverse vlonders en de ponton. Op de foto gemaakt door de Gemeente
Rotterdam zie je deze ponton volop in gebruik. Door gebruik te
maken van een biobased materiaal als hout kan er een belangrijke
bijdrage geleverd worden aan klimaatdoelstellingen. Bomen halen
CO2 uit onze atmosfeer en vormen die efficiënt om tot vrij beschikbare zuurstof en vastgelegde koolstof. Bomen leggen zodoende CO2
vast in de vorm van hout. Houtproducten leggen dit langdurig, tot
wel honderden jaren, vast. De winning en productie van hout kost
weinig energie en veroorzaakt weinig CO2-uitstoot. Zodoende heeft
hout de laagste CO2-footprint van alle traditionele (bouw)materialen. Voor het Eiland van Brienenoord hield dit praktisch in dat er
ongeveer 120.000 kilo CO2 is vastgelegd in het gebruikte hout.

Restafval beperken
Om zo min mogelijk restproduct te hebben voor de grote ponton, is
gekozen voor een geavanceerde oplossing: vingerlassen. Een vingerlas is een houtverbinding van twee stukken hout door twee perfect
in elkaar passende freesfiguren in de vorm van een vinger in combinatie met de toevoeging van lijm.

Circulaire economie
Eigenlijk komt het allemaal neer op het sluiten van kringlopen om
zo onze economie steeds meer circulair te maken. Van Swaay Duur20
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zaam Hout heeft tot doel de wereld mooier door te geven aan de
volgende generaties. Het meer dan een eeuw oude familiebedrijf
deelt graag haar kennis voor de meest duurzame toepassing van
hout in de grond-, weg- en waterbouw.

Stadswerk

MAGAZINE VOOR PROFESSIONALS OP HET GEBIED VAN DE LEEFOMGEVING

NEEM NU EEN ABONNEMENT:
WWW.STADSWERKMAGAZINE.NL
Stadswerk is hét magazine voor professionals op het
gebied van de leefomgeving. Houdt u zich bezig met
ontwikkeling, inrichting of beheer van de openbare
ruimte? Dan is Stadswerk magazine uw lijfblad.
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Gemeente Rotterdam

krijgt opnieuw een uniek groendak
Klimaatadaptie staat hoog op de agenda van de gemeente
Rotterdam. Wanneer het gaat om de aanleg van groendaken is
de gemeente dan ook ontzettend ambitieus. Op dit moment is
er in Rotterdam al ruim 400.000 vierkante meter aan groendak
te vinden, waaronder een aantal bijzondere exemplaren.
Het dakbos op het museumdepot van Boijmans is zo’n groendak, een dak dat al voor
de opening meerdere prijzen won en recentelijk geopend is door Koning WillemAlexander. Maar ook het dak van het iconische wooncomplex de Peperklip is
bijzonder, het staat bekend als het langste
natuurdak van Nederland. Aan dit rijtje
wordt binnenkort een nieuw icoon toegevoegd. Het dak van congres- en concertgebouw de Doelen. Het zal de eerste keer zijn
dat een groot gemeentelijk gebouw en rijksmonument in het hart van de stad een multifunctioneel dak van deze omvang krijgt.

Variatie aan groen
De Doelen heeft een plat dak van ruim

2.500 vierkante meter. Gemeente Rotterdam heeft het besluit genomen dit te bedekken met een grote variatie aan groen. Inheemse kruiden, bollen, siergrassen,
planten en heesters zullen binnenkort op
het dak te vinden zijn. Met dit groendak en
de grote variatie aan planten hoopt de gemeente vlinders, bijen en andere insecten
aan te trekken. Het dak zal dan ook worden
voorzien van diverse insectenhotels. Rotterdam wil daarmee bijdragen aan de biodiversiteit van de stad.
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Het duurzame dak op de Doelen is een van
de projecten van Life@Urban Roofs, onderdeel van het Europese LIFE-programma
voor milieu- en klimaatactie. Van der Tol,
dat eerder al het vertrouwen van de gemeente kreeg om het dak van de Peperklip
aan te leggen, heeft ook voor de aanleg van
dit dak de opdracht gekregen. De aanleg
van het dak is naar verwachting eind februari 2022 gereed. Het dak zal helaas niet
toegankelijk zijn voor publiek.

Waterberging
Onder de beplanting wordt op het dak van
de Doelen een systeem met ZinCo-retentiekratten aangebracht, dat het grootste deel

Renderings: Plotvis / Fotografie: Jan van der Ploeg
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(capaciteit van 300 kubieke meter) van het
regenwater opslaat. Het water wordt afgevoerd tijdens extreme regenbuien en bij
droogte gebruikt om de beplanting op het
dak van water te voorzien.

Janneke Staarink (Directeur Doelen), Bas Kurvers
(Wethouder bouwen en wonen gemeente
Rotterdam), Paul van den Eijnden (Hoogheemraad van Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard), Bert Determann (7 Square
(Endeavour).
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12 volt buitenverlichting:
snel, voordelig en veilig
De afgelopen jaren is de vraag naar buitenverlichting op
Flexibel
Het 12 volt systeem is erop ingericht dat de
laagspanning enorm toegenomen. Het is de beste keuze voor
plaats van de lamp naar wens kan worden
hoveniers, tuinontwerpers, architecten en projectontwikkelaars. veranderd. Een meter naar voren, een meter naar achteren, het kan allemaal. Dit
Veelal wordt in openbare projecten gewerkt met buiten
wordt bij de aanleg al bepaald, maar ook
verlichting op 230 volt, maar sinds de komst van led kunnen
achteraf kan een armatuur op iedere gewenste plaats gekoppeld en losgekoppeld
deze prima worden ingericht met 12 volt buitenverlichting.
worden.

Waarom 12 volt?
12 volt verlichting geeft minder kosten door
de makkelijkere en snellere aanleg. Met het
systeem ben je flexibeler, dus je kunt er alle
kanten mee op. De lichtsterkte is, door het
gebruik van led, even groot als die van 230
volt. Het lage voltage is veilig voor mens en
dier.

Aanleg
Door de laagspanning is geen specialistische
elektronische kennis vereist en daarmee

mag en kan een hoveniersbedrijf zelf het
systeem aanleggen. Er zijn geen graafwerkzaamheden nodig bij het aanleggen van 12
volt buitenverlichting. In tegenstelling tot
230 volt, waar de hoofdkabel diep in de
grond moet, is het mogelijk om te volstaan
met alleen een laagje aarde over de kabel.
Doordat er niet zoveel gegraven hoeft te
worden en er geen elektricien aan te pas
hoeft te komen, is de klus snel geklaard.
Dat betekent minder manuren en derhalve
minder kosten bij projecten.

Led
Door led-verlichting te gebruiken bij monumenten of openbare projecten zijn de mogelijkheden met 12 volt buitenverlichting erg
ruim. De gevel van een kerk, klooster of
ander monument kan met een kleur strijklicht helemaal tot zijn recht komen. De
lichtsterkte kan worden gedimd waardoor
de buitenverlichting van het monument
passend kan worden gemaakt voor de omgeving en situatie.

Veilig
In tegenstelling tot 230 volt hoef je je geen
zorgen te maken als kinderen of dieren in
contact komen met de bekabeling. 12 volt is
laagspanning en daardoor ongevaarlijk.
Daarnaast zorgt goede verlichting voor
beter zicht, vergroot het gevoel van veiligheid en is het een goed middel tegen vandalisme.
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Van binnen zijn we
allemaal buitenmensen
Eigenlijk best jammer hè? Dat we zoveel tijd van ons leven binnen doorbrengen. Want de
mooiste momenten, het kleine geluk: het speelt zich vaak af buiten vier muren.
Luxxout vindt dat je zelf moet kunnen bepalen waar je geniet. Soms binnen, maar
stiekem toch net iets vaker buiten. Van
binnen zijn we immers allemaal buitenmensen. Met een zonwering, windschermen en pergola’s kun je ontspannen, bijkletsen, borrelen, lezen of wegdromen op
het moment dat en de manier die jij fijn
vindt. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds
laat. En in elk seizoen. En dat geldt niet
alleen voor particuliere woningen. Ook
voor gemeenschappelijke ruimten liggen
hier tal van mogelijkheden.

Renovatie universiteitstuin
Onlangs hebben we meegewerkt aan de
renovatie van de tuin van een universiteit.
Door het plaatsen van een aluminium pergola is deze tuin niet alleen qua design
verrijkt, de studenten kunnen hierdoor

Lola Landscapes / Architect VDK VDW
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tevens op nog meer momenten van het
buitenleven genieten. Studeren onder een
pergola, in de schaduw als het warm is, of
juist beschut als het wat kouder is.

Project in Ede
In Ede werden we uitgenodigd om op creatieve wijze oplossingen te bedenken voor
een woningblok. Aan de achterzijde is bij
alle woningen een aluminium constructie
bevestigd. Een decoratieve aanvulling op
deze toch al prachtige woningen. Wij hoeven u niet uit te leggen hoe belangrijk het
buitenleven voor ieder mens is. Wij geloven
in de kracht hiervan en kijken daarom graag
naar nieuwe, creatieve manieren om toch
dat buitenleven te kunnen ervaren. Bijvoorbeeld een hippe bibliotheek buiten, zou dit
het imago van een stad niet verbeteren? Of
creëer afscheidingen met lamellen panelen,

Aluminium Pergola Ede.

waardoor een spel met licht en de wind uw
privacy in tuin of balkon waarborgt.
Buitenkriebels de ruimte geven, zonder de
perfecte omstandigheden af te wachten en
op die wijze van elke dag een buitendag
maken, dat is waar wij graag voor zorgen.

Renders VDK VDW/ Architect VDK VDW

De 12 volt
buitenverlichting
voor de
professional

De voordelen van ons 12 volt systeem:
• Makkelijk en snel aan te sluiten
• Ingraven van de kabel niet nodig
• Zeer veilig voor kinderen en dieren
• Energiezuinig en duurzaam

lightpro.nl

Bespaar met
draadloze sensoren
Onze voordelen:
Onderhoudsvrij
Eenvoudig (ver)plaatsbaar
Gebruiksvriendelijke app
Gebruikersbeheer
Koppelmodule

Verbaasd dat
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met uw
accountmanager
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connectedgreen.nl

HENK LORSÉ
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HLORSE@VIRTUMEDIA.NL

COLUMN CITY DEAL OPENBARE RUIMTE
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Sponsland: op reis door
een toekomstig Groningen

Het Groningse landschap is een bijzonder landschap: rijk en oud. In dit oudste
cultuurlandschap van West-Europa zijn
talloze veranderingen te verwachten.
Veel heeft te maken met ons veranderende klimaat. Zomers worden droger
en heter, de winters worden natter, het
zeespiegelniveau stijgt en bodemdaling
en verzilting zetten door. Niets doen is
geen optie. We moeten aan de slag.
Maar hoe ontwerp je aan een veranderend klimaat? En welke oplossingen
passen in dit eeuwenoude landschap?
In opdracht van de gemeente en provincie Groningen gingen acht landschapsarchitecten uit binnen- en buitenland de uitdaging aan. Vier studeerden
op locaties in de stad en vier in het landelijk gebied. Alle locaties bevinden
zich in een denkbeeldige taartpunt tussen Schiermonnikoog, Assen en Zuidlaren. Grofweg gaat het om het stroomdal
van de Drentse Aa en de Hunze, de
rivieren die Groningen voor een belangrijk deel hebben gevormd. In deze taartpunt komen we zo ongeveer alle landschapstypen tegen die we ook elders in
de Waddenregio kunnen aantreffen:
van kleigronden en veenafgravingen tot
het zand van de Hondsrug. En ook de
stad Groningen bevindt zich hier. Juist
dit maakt de uitsnede zo bijzonder. Hier
kunnen heel veel relevante opgaven
manifest worden gemaakt en van een
oplossing of ten minste een inspirerende
denkrichting worden voorzien.
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TEKST TAMARA EKAMPER, GEMEENTE GRONINGEN

De vier ontwerpbureaus die aan de slag
gingen in de stad Groningen bogen zich
over de verschillende stadsentrees en
over de binnenstad. Zij maakten visies
voor het klimaat over honderd jaar.
Steden komen immers door klimaatverandering steeds meer onder druk te
staan. Hitte, droogte en wateroverlast
leiden nu al tot problemen in steden en
met klimaatverandering en toenemende
verstedelijking wordt dat alleen maar
erger. Klimaatadaptatie vraagt dan ook
om anders nadenken over de openbare
ruimte. Groener en waterrijker.

Hoe ontwerp
je aan een
veranderend
klimaat?
Inspiratie kwam uit Parijs, Kopenhagen
en Rotterdam. En van onze curatoren
Peter Veenstra en Yttje Feddes. We leerden om de stad te vertragen door de
snelheid van auto’s in te ruilen voor
langzaam verkeer, groen, water en een
scala aan belevingen. We ontdekten hoe
we de bodem als drager van het landschap kunnen koesteren en hoe de relatie met de bodem te herstellen. We
dachten na over een waterbatterij die de
stad van schoon drinkwater kan voorzien. Hoe erfgoed kan worden ingezet

om veranderingen mogelijk te maken,
zoals in de binnenstad waar kleine, slim
geplaatste elementen voor wateropslag
zware regenbuien opvangen en de binnenstad ‘s zomers
koel houden. En
hoe stad en natuur
met elkaar verweven kunnen worden door stenige
bedrijventerreinen
om te vormen tot
een blauw-groen
werklandschap.
Er is veel te vertellen, maar nog veel
meer te zien. In de (online) tentoonstelling Sponsland (www.sponsland.nl) zijn
alle ontwerpen gebundeld. Ook is recent het boek ‘Sponsland. Reis door het
landschap van de toekomst’ gepresenteerd. In dit boek zijn alle ontwerpen
toegelicht en van commentaar voorzien
door de curatoren van de manifestatie.
Het boek is rijkelijk geïllustreerd met
foto’s van Peter de Kan. Boek en online
tentoonstelling nemen je mee op reis
door een toekomstig Groningen en tonen een landschap waarin natuur en
cultuur in balans zijn. Groener, rijker en
(nog) aantrekkelijker.
Deze bijdrage is onderdeel van een reeks
die Stadswerk magazine wijdt aan de City
Deal Openbare Ruimte.
WEBSITE
WWW.SPONSLAND.NL

WAARDEVOL GROEN

Inwoners aan zet
in Zuidplas
Ingeklemd tussen Rotterdam, Gouda en Zoetermeer ligt
gemeente Zuidplas. Zuidplas is niet zomaar een gemeente,
het is de Bijvriendelijkste Gemeente van 2021! Die titel kreeg de
gemeente door niet alleen zelf aan de slag te gaan, maar
vooral veel samen met inwoners te doen.
Volgens Guus Moret, beleidsadviseur en
groenbeheerder van gemeente Zuidplas,
gaat er sinds een jaar of vijf veel anders in
de gemeente. ‘Een belangrijke stap was het
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integrale onderhoudscontract, dat we samen met het hoogheemraadschap afsloten.
Sindsdien is al het maai- en slootbeheer
ecologisch, en gebruiken we geen chemi-

sche middelen meer bij het onderhoud.’
Afgelopen november benoemde Nederland
Zoemt, een samenwerking tussen Natuur &
Milieu en IVN Natuureducatie, Zuidplas tot
Bijvriendelijkste Gemeente. Niet alleen
vanwege het bijvriendelijke maaibeheer,
maar juist ook door de samenwerking met
veel partijen: waterschappen, agrariërs,
natuurorganisaties, bedrijven, het (groene)
onderwijs, maar ook met bewoners.

TEKST SJOERD LUITEN, IVN NATUUREDUCATIE
BEELD IVN

Samen met bewoners
Guus: ‘Sinds drie jaar werken we intensief
samen met bewoners. We kregen een participatiebudget vanuit de gemeenteraad,
gericht op zelfbeheer. Op straatniveau kunnen bewoners bij ons aankloppen met hun
vraagstukken. Ze willen bijvoorbeeld van
het saaie ‘gemeenteplantsoen’ af, of stukjes
groen herinrichten zodat het niet meer als
hondentoilet gebruikt wordt. Dan gaan we
in gesprek: wat kan er anders? Er komt een
ontwerpsessie voor bewoners, we planten
samen en daarna onderhoudt een groepje
inwoners het gebied. Het sociale aspect is
belangrijk, het samenkomen en samen
onderhouden, maar we hebben een minstens zo belangrijk biodiversiteitsdoel. Wat
we planten moet bijdragen aan meer voedsel voor bijen en andere insecten. Voor de
grote klokjesbij bijvoorbeeld, een relatief
zeldzame bij die in onze gemeente voorkomt. Inmiddels werken we met tientallen
groepen inwoners samen en doen we ook
allerlei acties met inwoners. Zo hebben we
bijvoorbeeld onlangs duizend fruitboompjes
uitgedeeld.’

‘We hebben
onlangs duizend
fruitboompjes
uitgedeeld’
Zes tips
Zo’n omslag gaat met vallen en opstaan.
Guus geeft zes tips:
1. Werk samen met groepjes inwoners, niet
met eenpitters. Een eenpitter kan verhuizen, een nieuwe baan krijgen of ziek
worden. Een groepje enthousiastelingen
zorgt voor een stabiele, stevige basis.
2. Als je wilt dat inwoners het gebied zelf
gaan beheren, maak het dan niet te groot.

WEBSITE: WWW.IVN.NL WWW.NATUURENMILIEU.NL
WWW.NEDERLANDZOEMT.NL

HENNIPGAARDE, ZEVENHUIZEN
Een indrukwekkende uitzondering op tip 2 - maak het niet te groot - is de Hennipgaarde in Zevenhuizen. Daarover vertelt inwoner Liesbeth de Frel. ‘In 2015
hoorden we dat een stukje van onze “achtertuin”, de Eendragtspolder, heringericht zou worden. Met een aantal omwonenden richtten we toen Stichting Natuurpolders op. We hebben ervoor gezorgd dat op deze 9 hectare polder wordt
gewerkt aan herstel van de bodem en het vergroten van biodiversiteit. We hebben
akkertjes met tarwe, bloementeelt, een fruitboomgaard, paddenpoel en kruidentuin. Tellingen laten zien dat het aantal en het aantal soorten insecten toeneemt.
Je hoort en ziet het ook: er zoemt en vliegt altijd wel wat!’

Een groot gebied onderhouden is vaak
niet behapbaar.
3. Stel een eenvoudig contract op met een
aantal vuistregels, waar beide partijen
zich aan conformeren. Bijvoorbeeld: we
hebben tussentijds overleg met elkaar, of
het groen moet een openbaar karakter
houden.
4. Blijf ondersteunen. De drie groenaannemers waar we mee werken staan dicht bij
de inwoners. In Zuidplas worden regelmatig terugkomdagen georganiseerd,
waarbij bijvoorbeeld uitleg wordt gegeven
over hoe je het gebied winterklaar kunt
maken en hoe je het beste kunt snoeien.
5. Baken af. Guus: ‘Bij groen hebben we veel
ruimte voor participatie, bij andere beleidsterreinen is dat vaak anders. Er spelen andere belangen mee, zoals veiligheid, en aan alles hangt een prijskaartje.
Het is goed om duidelijk te maken wat de
kaders zijn, zodat je het op een informatieavond niet ineens over een nieuwe
speeltuin of extra parkeervakken hebt.’
6. Leg uit. ‘We hebben destijds de reacties
van de omgeving op het nieuwe maaibeheer onderschat. Daar hadden we inwoners nog beter in mee moeten nemen,
uitleggen dat we het eerst op de ene manier deden en nu anders gaan doen - en
waarom. Dat had veel conflicten gescheeld. Inmiddels is gebleken dat we het
ook goed moeten uitleggen als we ergens
wél een gazon maaien. Dan vertellen we

dat naast het ecologisch belang nog
veel meer belangen spelen in de openbare ruimte, zoals veiligheid.’

Plannen voor de toekomst
Guus Moret heeft nog veel plannen voor
de toekomst. Allemaal plannen met een
grote rol voor inwoners: ‘We werken
eraan om de beschermde soorten beter
in kaart te brengen. Het lijkt me fantastisch als inwoners zelf kunnen zien wat
er in hun wijk allemaal leeft en hoe ze
daarvoor kunnen zorgen. Ik verzamel al
het ecologisch onderzoek dat gedaan
wordt en breng dat samen. Ik zou dat
graag nog een stap verder willen brengen en het onderzoek samen met inwoners oppakken. Dat mensen bijvoorbeeld
vleermuizen, vogels of insecten gaan
monitoren in hun eigen wijk.’
Op dit moment is hij druk bezig met de
aanplant van een drietal Tiny Forests,
snelgroeiende minibosjes ter grootte van
een tennisbaan. Die bosjes komen in de
directe nabijheid van scholen, een nadrukkelijke wens van Guus. ‘We moeten
het belang van natuur zo vroeg mogelijk
bijbrengen: het belang van bomen, het
belang van bijen. Daarom is groen rondom scholen zo belangrijk.’
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W E R KTO OL S

werktools.com

MOOI MAKKELIJK DIGITAAL GEREEDSCHAP
❖ Toezicht op de uitvoering van werken

❖ Stadsbeheer (grijs, groen, blauw, kabels & leidingen)

✓
✓
✓
✓

Dagboek (UAV / RAW / GC)
Schouwen / opnemen
Registreren werkzaamheden
Inspecteren

✓
✓
✓
✓

Opstellen rapporten en verslagen
Communiceren (ook via VISI)
Samenwerken met collega’s en derden
Veiligheidsbeheer

WAARDEVOL GROEN

WEBSITE: WWW.IPCGROEN.NL

Met ander boombeheer
meer biodiversiteit
Gemeenten die de biodiversiteit willen versterken, gaan
vaak - terecht - als eerste aan de slag met ecologisch
beheer van bermen. Een volgende logische stap is
ecologisch boombeheer, want bomen kunnen echt hotspots
van lokale biodiversiteit zijn. Ronny Sprong, senior adviseur
buitenruimte bij IPC Groene Ruimte, vertelt hoe boombeheer
voor meer biodiversiteit eruitziet.
TEKST MIRANDA KOFFIJBERG [AFB.2COMMUNICATIEBUREAU DE LYNX

‘ Een oude eik
geeft alleen
al boven de
grond onderdak
aan zo’n 140
soorten’
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Hoe belangrijk zijn bomen voor de
biodiversiteit in een stad?
Enorm belangrijk. Het zijn de grootste
groene organismen in een stad of dorp.
Een oude eik geeft alleen al boven de
grond onderdak aan zo’n 140 soorten:
vogels, insecten, paddenstoelen, kleine
zoogdieren. Bomen voorzien namelijk heel
goed in de behoefte van veel soorten. Ze
bieden veiligheid, voedsel, vocht, een plek
om zich voort te planten en om te verplaatsen. Met elke boom die je weghaalt, sterker
nog, met elke tak die je van een boom afhaalt, beperk je die functies. Je verliest
biodiversiteit, maar ook de bijdrage van de
boom aan luchtzuivering, CO2-opvang,
zuurstofproductie, verkoeling en wateropvang.

Wat is een eerste stap op weg naar
boombeheer met meer
biodiversiteitwinst?
Het ligt voor de hand, maar de eerste stap
is om vooral heel zuinig op je oude bomen
te zijn. Voor biodiversiteit heb je beter één
oude boom van honderd jaar dan honderd

boompjes van vijf jaar. Een gemiddelde
stadsboom wordt nu slechts dertig jaar,
maar een boom begint dan net te puberen!
De ecologische waarde krijgt pas echt
vorm als een boom zestig jaar of ouder is.
Geef bomen dus vooral de kans om oud te
worden.

En wat kan de volgende stap zijn?
Boombeheer voor meer biodiversiteit
vraagt om een andere manier van denken
en werken op elk niveau van de gemeentelijke organisatie. Vooral op strategisch
niveau is veel winst te boeken. Daar hebben beheerders, beleidsmakers en stedenbouwers een belangrijke taak. Zij bepalen
hoe de gewenste groen-blauwe structuur
er in de gemeente uitziet. Waar zijn bomen
noodzakelijk, bijvoorbeeld om hittestress
en wateroverlast te beperken, en waar is
welke biodiversiteit bepalend? Willen we
alle functies van bomen voor biodiversiteit
optimaal benutten, dan zijn brede groenstructuren nodig waarin bomen, struiken,
ruigte en kruiden bij elkaar staan. Daarvan profiteren aanzienlijk meer soorten
planten en dieren dan van een individuele
boom in verharding. Leg je visie op bomen
vervolgens vast in de omgevingsvisie en
het omgevingsplan. Het gaat steeds om het
voeren van goed omgevingsmanagement
waarin bomen een bepalende positie hebben. Dat vraagt om goed geschoolde professionals die samen met andere beheerders de groenblauwe structuur kunnen
bepalen en realiseren. Het is de reden dat
IPC vorig jaar startte met de opleiding
European Tree Manager.

Bredere groenstructuren, is dat
haalbaar in de stad?
Ronny Sprong: ‘Boombeheer voor meer
biodiversiteit vraagt om een andere manier van
denken en werken op elk niveau van de
gemeentelijke organisatie.’
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Aanleg van een rijkere groenstructuur zal
niet overal lukken, want het vraagt om
meer of ander ruimtegebruik. Niet overal

past een ruime groeiplaats om een boom
honderd jaar te laten worden. Zeker in
bestaande wijken is de ruimte in het straatprofiel vaak beperkt. Maar maak het wel je
streven. En maak duidelijke keuzes: hier
kan het wel, daar niet. Vanuit andere opgaven van gemeenten voor duurzaamheid,
klimaat en mobiliteit ontstaan er goede
kansen. Je ziet dat auto’s meer worden
geweerd en lopen en fietsen juist gestimuleerd. Dat biedt ruimte voor andere, groenere straatprofielen. Steden als Utrecht,
Amsterdam en Rotterdam zijn hier al volop
mee bezig.

‘De ecologische
waarde krijgt pas
echt vorm als een
boom zestig jaar
of ouder is’
En hoe ziet het praktische
ecologische boombeheer eruit?
Een eerste uitdaging bij het beheer is te
zorgen voor een goede groeiplaats, zowel
boven- als ondergronds. Wil de boom optimaal zijn functies vervullen, dan moeten
zowel boven als onder de grond natuurlijke
processen kunnen plaatsvinden. Een boom
heeft zelf ook biodiversiteit nodig, zoals
bodemschimmels, plaagbeheersers, bevruchters en zaadverspreiders.
Een tweede uitdaging is om het principe
van ‘schoon, heel en veilig beheer’ om te
buigen naar een planmatig beheer dat zich
richt op optimale functievervulling van
bomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
snoeien. Zoals gezegd, elke tak die van een

TEKST MIRANDA KOFFIJBERG,
COMMUNICATIEBUREAU DE LYNX

(foto: Michiel G.J. Smit)

boom afgaat is functieverlies. Ook dode
takken, want die zijn zeer waardevol voor
de biodiversiteit: dood hout lééft. Veel
gemeenten hanteren nu de norm dat er per
snoeironde 20 procent van een boom af
moet. Het nieuwe uitgangspunt is: 0 procent eraf en alleen bij noodzakelijke randvoorwaarden maximaal 20 procent. Dat
betekent bijvoorbeeld alleen takken in het
wegprofiel verwijderen, en boven de
groenstrook alle takken handhaven.

Zie je dit al gebeuren in de praktijk?
Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe
serie trainingen voor boomverzorgers. We
staan onder meer stil bij het snoeien volgens deze principes. Ik begrijp het wel als
deelnemers dan hun hakken in het zand
zetten. Ze voorzien dat hun collega’s, opdrachtgevers en -nemers en wijkbewoners

het niet zullen accepteren als ze de bomen
niet ‘netjes’ maken. Mijn advies is dan:
begin maar eens om bomen ongemoeid te
laten in een hoekje van het park. Betrek
wijkbewoners en de aannemer bij deze
eerste kleinschalige initiatieven. Deel de
resultaten en schaal op basis van draagvlak dan verder op.
Het is een hele omschakeling: overgaan
naar boombeheer waarmee we meer biodiversiteitswinst boeken. Niet langer denken vanuit vooral schoon, heel en veilig,
maar een andere kijk op bomen ontwikkelen: hoe ze eruit zien, hoe ze in de straat
staan, hoe we met ze omgaan. Het is een
niet te onderschatten cultuurverandering.
We zitten nu midden in die transitie. Er is
werk aan de winkel voor een nieuwe generatie boombeheerders.

‘Er is werk aan de
winkel voor een
nieuwe generatie
boombeheerders’
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VAN DE STRAAT

TEKST GERT-JAN HOSPERS,
STICHTING STAD EN REGIO

WWW.STAD-EN-REGIO.NL
HOSPERS@STAD-EN-REGIO.NL

(foto: Stepanps CC-BY-SA-4.0)

Paradijs voor duiven
Evenals toeristentrekker Mykonos maakt
Tinos deel uit van de Griekse Cycladen. Het
eiland is bijna 200 vierkante kilometer groot
en herbergt ongeveer vijftig dorpen die te
midden van mooie bergen en heuvels liggen. Bij de Grieken zelf staat Tinos niet
alleen bekend als marmerleverancier en
bedevaartsoord, maar vooral als duivenparadijs. Verspreid over het eiland kom je zo’n
duizend paleisjes voor duiven tegen, die net
zo wit zijn als de dieren zelf. Qua architectuur doen de gebouwtjes wel wat denken
aan miniversies van Venetiaanse paleizen.
Dat is niet helemaal toevallig, want de duiven werden geïntroduceerd door de Veneti34
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anen die ruim vijf eeuwen lang (12071715) de scepter over Tinos zwaaiden.
Oorspronkelijk zetten de Venetiaanse overheersers de duiven in als postbodes. Maar
de inwoners waarderen de duiven van
oudsher vanwege hun vlees en mest. De
eilanders gaan daarbij circulair te werk: op
de duivenmest laten ze wijnranken groeien,
terwijl de dieren gevoerd worden met restproducten die tijdens de wijnproductie
ontstaan. Door het krimpen van de landbouw is het aantal duiven op Tinos de laatste jaren echter afgenomen.

De duiventorens lijken sterk op elkaar, maar
als je goed kijkt, zie je dat ze stuk voor stuk
uniek zijn. Wel hebben ze allemaal dezelfde
indeling: de benedenverdieping is opslagplaats voor voorraden en werktuigen, de
bovenste etage doet dienst als onderkomen
voor de duiven. Ook de hoekpunten op het
dak van de meestal kwadratische gebouwtjes hebben een functie: daaraan zouden de
duiven kunnen zien om welk paleisje het
precies gaat.

DeOpenbareruimte.nu
zoekt u!
Deel uw expertise in een blog,
of tip de redactie over nieuwe projecten:
www.deopenbareruimte.nu/contact

Op weg naar
Betere Toegankelijkheid
Een goede bewegwijzering is voor
ieder mens prettig. Brailleplan
ontwikkelt en vervaardigt
braillebordjes in diverse
materialen.
Wilt u meer informatie?
Vraag vrijblijvend naar
de mogelijkheden.
Brailleplan.nl | Eckertstraat 23 |
8263 CB Kampen | sales@brailleplan.nl
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Data-based vergroenen
met de Groene Stad
Challenge
Meer dan honderd gemeenten gaan de Groene Stad Challenge
aan. Gedurende drie jaar krijgen zij jaarlijks inzicht in het
stedelijk groen, op basis van hoogwaardige (geo)data.
Zo wordt duidelijk waar het goed gaat en waar vergroenings
potentie ligt. Hoe gaat dat in zijn werk? Een gesprek met
Lodewijk Hoekstra en Maarten Alberse.
Dat we in Nederland flink willen vergroenen, staat niet meer ter discussie. De crux
zit in het realiseren van die torenhoge ambities - en aan ambitie geen gebrek bij Lode-

wijk Hoekstra, mede-oprichter van NL
Greenlabel. ‘Binnen ons partnernetwerk
hebben wij als missie om in 2030 te komen
tot een verdubbeling van de waarde van

groen in de leefomgeving. Een van onze
partners is Husqvarna. Zij hebben de Husqvarna Urban Green Space Index (HUGSI)
ontwikkeld, waarmee ze op basis van deep
learning-technieken en geanalyseerde satellietbeelden in beeld brengen hoe groen
steden precies zijn. Wij zijn zelf van de gebiedsgerichte aanpak en het kwantificeerbaar maken van groene ambities; zij deden
dat grofmazig op stadsniveau. Toen dachten we: hoe interessant kan het zijn als je
die kennis gaat bundelen?’ Vervolgens diende het ingenieursbureau Sweco zich aan,

(foto: Michiel G.J. Smit)
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TEKST TIM KOEHOORN

dat veel van de diepteanalyses uitvoert in
deze challenge. ‘We besloten om met z’n
drieën onze kennis van geodata en ons instrumentarium te bundelen. Dat leidde tot
de geboorte van de Groene Stad Challenge,
waarmee we gemeenten inzichten willen
bieden om al die vergroeningskansen zo
effectief mogelijk te verzilveren.’

Groenkwaliteit kwantificeren
Wat voor data kunnen de deelnemende
gemeenten dan verwachten? Maarten Alberse, projectleider duurzame leefomgeving
bij NL Greenlabel, vertelt. ‘We hebben verschillende datalagen die we combineren, op
verschillende schaalniveaus. In eerste instantie kunnen we na een eerste meting
laten zien: zoveel bomen kun je bijplaatsen,
zoveel tegels kun je eruit halen. Op basis
van wat gemeenten interessant vinden,
voeren we een verdiepende analyse uit.
Daarmee kunnen we tot op een meter
nauwkeurig aangeven waar zinloze verharding ligt, waar bomen bij kunnen komen of
waar vegetatie veranderd kan worden. We
geven op buurtniveau weer wat die uitkomsten en potenties zijn, dus daarmee kunnen
gemeenten veel gerichter een strategie kiezen wat sortiment en locatie betreft.’

Geen wedstrijd
Daarbij werd doelbewust gekozen voor een
‘challenge’-opzet. Alberse: ‘We begonnen
met het concept van een verkiezing, maar bij
verkiezingen zijn er winnaars en verliezers.
Ons doel is niet om te kijken wie het groenste is, maar om Nederland te vergroenen, te
verduurzamen en een prettigere leefomgeving te creëren. Daarom kijken we ook over
meerdere jaren hoe groen de gemeenten
zijn, en hoe dat zich ontwikkelt. Zo verschuif je veel meer de aandacht naar het
handelingsperspectief. Bovendien betrekken

WEBSITE WWW.GROENESTADCHALLENGE.NL

we veel verschillende aspecten om de waarde van het gemeentelijke groen inzichtelijk
te maken. We redeneren vanuit biodiversiteit en klimaatadaptatie, maar we kijken
bijvoorbeeld ook hoe bereikbaar dat groen
is, hoeveel publiek groen er is en hoeveel
tuinen er zijn. Binnen al die categorieën
scoren verschillende deelnemers goed.
Maar doordat we ook laten zien waar nog
winst te behalen valt, wordt het oppakken
van die kansen een integraal onderdeel van
de Groene Stad Challenge.’

‘Groen is geen
moetje
of decoratie’
Duwtjes in de rug
De resultaten van die analyses zijn als welkome handvatten in die complexe vergroeningsopgave. Hoekstra: ‘De opgaven die
gemeenten hebben, liggen ook op provinciaal niveau - en uiteindelijk ook op rijksniveau. Gemeenten en provincies doen vaak
hun eigen losse ding, terwijl we juist moeten afstappen van die losse eilandjes.’
Dan zijn er binnen die opgave altijd nog
koplopers en achterblijvers. ‘De grootste
uitdaging ligt bij de gemeenten waar het
niet gebeurt’, zegt Hoekstra. ‘Dat maakt het
wel interessant dat provincies aanhaken bij
de Groene Stad Challenge, bijvoorbeeld
door een voucher beschikbaar te stellen

voor deelnemende gemeenten. Wat we ook
zien, is dat de ene provincie zich richt op de
basiskwaliteit van de natuur, terwijl de
andere provincie juist het accent op gezondheid legt. Die veelzijdigheid geeft een hele
interessante verdieping aan die competitie,
zeker omdat we jaarlijks nieuwe metingen
uitvoeren. Dan is de vraag: hoe kunnen we
hier samen verder aan bouwen? Kunnen we
misschien komen tot een landelijke benchmark?’
De komende drie jaar gaan gemeenten aan
de slag met deze waardevolle analyses, die
als vertrekpunt kunnen dienen voor flinke
vergroeningsstappen. Kan dat op basis van
geodata, of is daar meer voor nodig? Hoekstra: ‘Het begint bij een andere benadering
van de leefomgeving, waarbij groen een
onderlegger is - geen moetje of decoratie.
Er liggen prachtige kansen in het verschiet,
omdat we ons steeds meer realiseren dat
groen een basisonderdeel is van ons eigen
bestaan. Als we Nederland willen vergroenen, moeten we dat samen doen!’

Begin 2022 start Stadswerk samen met NL
Greenlabel en Sweco een Community of Practice voor de deelnemers aan de Groene Stad
Challenge. Samen kennis ontwikkelen rond de
vergroeningsopgave. Heeft u interesse? Neem
contact op met onze beleidsadviseur Marcelle
Verhoeven via marcelle.verhoeven@stadswerk.nl. Auteur van dit stuk Tim Koehoorn
was tot voor kort werkzaam bij Stadswerk.
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Meerjarenbeleidsplan Stadswerk
2022-2025: focus en ambitie
Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland gaat met ambitie en inhoudelijke focus
de komende vier jaar tegemoet! Het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 is hiervoor de leidraad. Tenminste, als ook de algemene ledenvergadering akkoord is gegaan op 1 december. Ons groene toekomstbeeld voor de openbare ruimte, Future
Green City, is het uitgangspunt.

Een nieuw
gezicht

BLIJVEN DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN

Sinds 1 november versterkt Arlieneke Ouwehand

We bestendigen in dit beleidsplan de koers die we in 2013 zijn ingeslagen. Ook de

ons team als communicatieadviseur. Tim Koe-

komende jaren werken we aan een goede regionale worteling, focus op actuele the-

hoorn, haar voorganger, is zich helemaal gaan

ma’s en een solide vertegenwoordiging in netwerken en commissies. Ook blijven we

toeleggen op de muziek. Reden genoeg voor een

extra aandacht schenken aan het bereiken van jongere generaties en werk maken van

introductie van onze nieuwe collega.

onze internationale contacten.

PERSOONLIJK
Daarnaast houden we de komende vier jaar vast aan onze succesvolle werkwijze van

‘Sinds januari van dit jaar woon ik met mijn man en

verbinden, verenigen en kennis delen. Natuurlijk benutten we hierbij de digitale moge-

twee pubers in Renkum in een fijne nieuwe nul-op-

lijkheden die we in de coronaperiode hebben ontwikkeld. Online webinars blijken veel

de-meterwoning. We zijn hierheen verhuisd vanuit

gemakkelijker in drukke agenda’s te passen dan bijeenkomsten met de daarbij beho-

Oss. Elke dag geniet ik in mijn directe omgeving

rende reistijd. Met de webinars hebben we ons bereik verviervoudigd! Maar we weten

van het bos, de beken en de rivier met een hard-

ook dat een groot bereik niet synoniem is aan een krachtige verbinding. Daar blijven

loopronde of een lekkere frisse neus.’

we de komende jaren aan werken door rond actuele thema’s en vraagstukken Communities of Practice te bouwen.

‘Lezen, schrijven en taal, maar ook natuur en milieu
liggen me na aan het hart. Ik studeerde milieu

NIEUW: MEER INHOUDELIJKE FOCUS EN KENNISONTWIKKELING

hygiëne in Wageningen (‘Kies Techniek’). Na een

Voor het eerst stellen we in dit beleidsplan drie thema’s centraal waarop we in 2025

intensieve loopbaan bij de provincie Noord-Brabant

echt een verschil willen hebben gemaakt:

als projectleider gooide ik het roer om en ging

• Vergroening van de leefomgeving

alsnog voor mijn schrijftalent en plezier in commu-

• Klimaatadaptatie, met name hitte en droogte

nicatie. Eerst als zelfstandig communicatieadvi-

• Circulair|duurzaam werken

seur en nu in dienst bij Stadswerk. Mijn ervaring in
overheidsland komt me hierbij goed van pas en ook

Het nieuwe beleidsplan verbindt hier heel concrete doelen aan die een richtsnoer zijn

inhoudelijk ben ik helemaal aangehaakt.’

voor onze activiteiten en publicaties van de komende vier jaar.

DE PANDA VAN DE STEDELIJKE OMGEVING
Ook nieuw in dit beleidsplan is de inzet op kennisontwikkeling. Daarbij willen we sa-

‘In het webinar over De beste gemeente uit de serie

men met u ook groot dromen. Kunnen we Future Green City doorontwikkelen tot een

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 leerde ik dat

groen kennisplatform, gedragen door meerdere partijen met een solide financieel

inwoners groen in hun leefomgeving enorm belang-

fundament? Met als eerste ankerpunt het Future Green City 2024 IFME|WUPA World

rijk vinden, net als ikzelf. En dat planten en dieren

Congress.

terugkeren als je het goed aanpakt. Ik ben me gaan
afvragen of er zoiets bestaat als de panda van de
stedelijke omgeving. Een dier dat je graag in je
stadsgroen zou willen tegenkomen omdat je dan
weet: het ecosysteem is hier dik in orde. Wie tipt
mij hierover via Arlieneke.ouwehand@stadwerk.nl?
Ik maak er graag een mooie post of artikel over!’
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AGENDA
Webinarreeks
Gemeenteraadsverkiezingen

13|01 2022 Webinar De gezonde
stad

11|05 2022 i-Tree Congres

In november is de webinarreeks ‘Gemeente-

Onderdeel van de webinarreeks ’Gemeente-

raadsverkiezingen 2022’ van start gegaan.

raadsverkiezingen 2022’

Heeft u uw gemeenteraadsleden hier al op

Hoe staat het ervoor met gezondheid binnen

geattendeerd? Op 16 december en op 13, 20

de Nederlandse gemeenten? En hoe kunt u

en 27 januari staan nog webinars op de

daarop acteren? De gezondste stad van

agenda over maatschappelijke vraagstukken

Nederland deelt haar lessen. Met Peter

in de openbare ruimte. Vraagstukken die de

Westerink (Arcadis) en Marieke Zwaving

2022 | Roadshow Biodiversiteit

kiezer raken! Dus… bent u raadslid of an-

(Groningen).

De Roadshow Biodiversiteit trekt door het

12 & 13|05 2022 Boominfodagen
18|05 2022 Algemene
Ledenvergadering in het
Vondelpark, Amsterdam

land in samenwerking met Stichting Steen-

derszins lokaal politiek actief? Volg dan

breek en opleidingsinstituut IPC Groene

ten ijs komt. Uiteraard stellen we het ook

20|01 2022 Webinar De Toekomst
van groen

zeer op prijs als Stadswerkleden meekijken.

Onderdeel van de webinarreeks ‘Gemeente-

biodiversiteit, binnen én buiten de bebouwde

Nalezen kan ook in de ‘Handreiking gemeen-

raadsverkiezingen 2022’

kom?

teraadsverkiezingen 2022’ die op onze web-

Met Raymond Landegent (Groenemorgen),

site is terug te vinden.

Dagmar Keim (Amsterdam) en Monique van

COMPLETE OVERZICHT

onze webinarreeks zodat u in 2022 beslagen

Ruimte. Hoe herstellen en bevorderen we de

der Plas (Almere). Groen levert zonder meer

Het complete overzicht van al onze bijeen-

16|12 2021 Webinar Hogerop de
duurzame ladder

een positieve bijdrage aan onze leefomge-

komsten en overige activiteiten vindt u op

ving. In dit webinar volop tips en inspiratie:

www.stadswerk.nl/agenda. U kunt ons ook

Onderdeel van de webinarreeks ‘Gemeente-

wat kunt u ondernemen om groen initiatief

volgen op Twitter en LinkedIn voor het laat-

raadsverkiezingen 2022’

aan te wakkeren in uw gemeente?

ste nieuws.

Uitdagingen, kansen en voorbeelden bij
materiaal(her)gebruik in de openbare ruimte.
Met Maarten van Ginkel en Eef Neienhuijsen
van de gemeente Nijmegen en ingenieurs-

27|01 2022 Afsluitend webinar
Gemeenteraadsverkiezingen
2022

bureau Witteveen+Bos.

Stadswerk start twee nieuwe
Communities of Practice
Na Communities of Practice (CoP’s) over Duurzaam GWW, Chemievrij beheer
sportvelden en de City Deal Openbare Ruimte, begint binnenkort een nieuwe
CoP: de Groene Stad Challenge (zie ook het artikel op pagina 36 en 37 van
dit tijdschrift). Stadswerk start hiermee in januari 2022. Later in het jaar
volgt nog een CoP over Gezondheid en openbare ruimte. Maak je zelf van
deze onderwerpen werk in je eigen gemeente? Wil je intensiever praktijkkennis uitwisselen met collegagemeenten? Meld je dan aan via info@stadswerk.nl, ook voor meer informatie over de CoP’s.

(foto: Rarsus.com)
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