
Volwassen 
klimaatadaptatie

extra 
ONKRUID EN 
PLAAGDIEREN

MAGAZINE VOOR PROFESSIONALS OP HET GEBIED VAN DE LEEFOMGEVING 01 2023

Stadswerk

STRAATWIJSHEID
Opgroeien in het 
groen helpt  
kinderen

STADSWARMTE
Vraagt ingrepen  
in de openbare 
ruimte

ENSCHEDE
Zoekt naar de 
juiste water
balans

MONTERREY
Metropool  
met groene 
ambities



2 Stadswerk 01/2023

VAN DE BESTUURSTAFEL

INHOUD

06
Water en bodem sturend?
Kamerbrief zet schijnwerpers op water en 

bodemsysteem

MICHIEL G.J. SMIT

08
Overstromingsrisico’s
Het vergeten thema van een klimaatbestendige 

stedelijke inrichting?

MENNO BLOM, LISETTE KLOK EN JEROEN KLUCK

11
Omdenken voor een 
klimaatadaptieve openbare 
ruimte
Column

SANDER BRINKMAN EN ALEX SCHIPPERHEIJN

12
Enschede zoekt naar de juiste 
waterbalans
Klimaatadaptatie op hoge zandgronden

FRANCESCA WENTINK

17
Met RASse schreden
Regionale adaptatiestrategieën voor een snel 

veranderend klimaat

ANITA VAN EVERT

EN VERDER
04 Nieuws et cetera
46 Stadswerk.nieuws

K limaatverandering staat 
wereldwijd al sinds eind vorige 
eeuw prominent op de agenda. 

In die tijd is niet alleen ons klimaat 
veranderd, maar ook het debat daar-
over. In de beginjaren moest goed 
worden onderzocht en aangetoond wat 

er aan de hand was en dat het niet om een toevallige natuurlijke 
schommeling gaat. En zoals dat wel vaker gaat met onprettige 
boodschappen: er moest heel wat energie worden gestoken in het 
overtuigen van klimaatsceptici.

Die tijd ligt nu goeddeels achter ons. We proberen onze uitstoot te 
neutraliseren, hoe ver we daar ook vandaan zijn. En ook als we vanaf 
nu als mensheid geen CO2-molecuul meer zouden toevoegen, dan zal 
de klimaatverandering nog decennialang doorzetten. We weten dus 
zeker dat we met de gevolgen te maken krijgen. Dat heeft uiteraard 
grote impact op de openbare ruimte.

De laatste tijd zie je in de Nederlandse openbare ruimte een soort 
volwassenheid ontstaan in de initiatieven rond klimaatadaptatie. Die 
trend brengen we over het voetlicht in dit themanummer van Stads-
werk magazine. We zien bijvoorbeeld dat de gemeente Enschede 
consequent en doordacht de herinrichting van de openbare ruimte 
aangrijpt om deze gelijk klimaatbestendig te maken. Dat het hier om 
een stad op zandgrond, op de rand van een stuwwal gaat, maakt het 
extra interessant omdat hier veel problematiek samenkomt zoals 
verdroging, opvangen, vasthouden en sponswerking van de bodem 
bevorderen. 

En ook de Kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ die eind vorig jaar 
verscheen, straalt realisme en volwassenheid uit. Prima natuurlijk dat 
we de laatste jaren veel inzichten hebben opgedaan met losse 
projecten, maar nu gaan we ze tot standaard verheffen om alles 
klimaatrobuust te maken.

Het stemt hoopvol dat klimaatadaptatie nu over de volle breedte 
aanwezig is in de openbare ruimte. Maar er zijn ook zorgen, want de 
laatste scenariostudies wijzen erop dat het klimaat nog sneller 
verandert dan we al vreesden. Laten we daarom deze groei naar 
volwassenheid ook versneld doorzetten in ons vakgebied. Onze 
vereniging zal u daarbij van harte ondersteunen.

GERDO VAN GROOTHEEST
VOORZITTER KONINKLIJKE VERENIGING STADSWERK NEDERLAND

THEMA 
KLIMAATADAPTATIE

Menens
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NIEUWS ET CETERA

Alkmaar wint Green 
Cities Europe Award
Alkmaar mag zich de meest inspirerende stad in Europa noe

men voor het vergroenen van de leefomgeving. In Parijs 

waren onlangs wethouder Ad Jongenelen namens de 

gemeente Alkmaar en directeur Peter Mol en zijn team 

namens Stadswerk072 aanwezig om de Green Cities Europe 

Award 2022 in ontvangst te nemen. Alkmaar heeft in drie jaar 

tijd 30.000 vierkante meter groen aan de stad toegevoegd, 

door veelal kleine pleinen te vergroenen en in te zetten op 

biodiversiteit.

De jury is enthousiast over de inzet van ‘Pocket Parcs’, het 

vergroenen van kleine pleinen in de gemeente. Deze quick 

wins helpen de stad in korte tijd te veranderen van grijs naar 

groen. Dankzij de vergroening is de openbare ruimte beter 

bestand tegen hitte en hevige regenval als gevolg van kli

maatverandering. Het aanbrengen van beplanting op ver

schillende kleine pleinen zorgt voor meer biodiversiteit dan 

op één plek veel groen aanbrengen. Het gebruik van veel 

verschillende soorten planten, bomen en kruiden draagt daar 

ook aan bij. Het is Stadswerk072 gelukt dit te realiseren zon

der lange procedures en hoge budgetten. Door bewoners 

vooraf bij de plannen te betrekken, is er over het algemeen 

veel draagvlak voor het eindresultaat.

Afgelopen zomer won Alkmaar al de Nederlandse competitie 

en mocht daarom Nederland vertegenwoordigen bij de Euro

pese verkiezing. Naast Nederland deden mee: België, Duits

land, Zweden, Portugal, Polen, Italië, Ierland, Hongarije, 

Frankrijk, Griekenland, Denemarken en Bulgarije.

(bron: www.alkmaar.nl)

Eerste exemplaar 
Bouwstenen voor 
bomenbeleid uitgereikt
Op 2 december ontving Leendert Koudstaal, voorzitter van de Inter

gemeentelijke Studiegroep Bomen en actief Stadswerker, het eerste 

exemplaar van het boek ‘Bouwstenen voor Bomenbeleid’ uit handen 

van auteurs Dick Oosthoek en Camiel Versluis. Het boek is geschre

ven voor beleidsmedewerkers groen om hen te ondersteunen bij het 

opstellen van bomenbeleidsplannen waarin de ecologische functies 

en de waarde van bomen centraal staan. De uitgevers Stichting 

Bomenmakelaar en Stichting Groenkeur hopen dat met sturen op 

functies in beleid meer bomen gezond oud kunnen worden.

Het boek Bouwstenen voor Bomenbeleid is in hardcover en E-book 

verkrijgbaar in alle (online) boekwinkels (ISBN 9789403678511, auteur 

Camiel Versluis). Het boek bevat tevens gestandaardiseerde teksten 

die gemeenten vrij van rechten kunnen overnemen voor het opstel-

len van eigen beleid. Meer informatie is verkrijgbaar via de websites 

van Stichting Bomenmakelaar en Stichting Groenkeur.

(bron: www.groenkeur.nl)
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Het vernieuwde en vergroende Arkplein in Alkmaar.

Dick Oosthoek van Groenkeur (links) en Camiel Versluis van Stichting

Bomenmakelaar (rechts), Leendert Koudstaal (midden).
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Griffioen Wassenaar BV
Adres: Insteek 54
2771 AB Boskoop 
Telefoon: 0172 551 235 
https://www.griffioenwassenaar.nl/

NLadviseurs
Adres: IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem 
Telefoon: 026 785 1440 
https://www.nladviseurs.nl/

Rentokil Pest Control BV
Adres: Ravenswade 54S
3439 LD Nieuwegein 
Telefoon: 085 105 5043 
https://www.rentokil.com/

Van Doorn Geldermalsen BV
Adres: Laageinde 15a
4191 NR Geldermalsen 
Telefoon: 0345 571 141  
https://vandoornbuitenruimte.nl/

BEDRIJVENGIDS
De Stadswerk Magazine bedrijven gids is een lijst van bedrijven en 

organisaties die actief zijn in de openbare ruimte. Deze lijst is ook te vinden 

op www.deopenbareruimte.nu waar u onder andere kunt zoeken op sector.  

Staat uw bedrijf nog niet in de bedrijvengids?  

Kijk dan op www.deopenbareruimte.nu/bedrijvengids voor de mogelijkheden.

Rijnkade Arnhem wordt veiliger, 
groener en gezelliger
De Rijnkade in Arnhem is een dijk die moet worden aangepast om te kunnen voldoen aan de toe

komstige klimaat en hoogwaterscenario’s. De kade wordt niet alleen veiliger, er komt ook meer 

ruimte voor ontmoetingsplekken, horeca en wandelaars. Het schetsontwerp hiervoor is gemaakt 

samen met bewoners, horeca en andere ondernemers die wonen en werken op de Rijnkade.

Waterschap en gemeente beoordeelden de plannen van de inschrijvers op prijs en kwaliteit. 

Kwaliteit werd onderverdeeld in het voorkomen van stagnatie en hinder voor de omwonenden 

en horeca, emissiereductie en samenwerking. Bouwcombinatie Van der Ven  Ballast Nedam 

 Hakkers wist zich hierin het beste te onderscheiden.

In dit dijkversterkingsproject werkt Waterschap Rijn en IJssel samen met gemeente Arnhem 

en Provincie Gelderland. De dijkversterking Rijnkade is onderdeel van het landelijke Hoogwa

terbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin wordt een groot deel van de dijken in Nederland 

versterkt  dit is de grootste dijkversterkingsoperatie in Nederland sinds de Deltawerken. 

Ongeveer 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen moeten worden aangepakt. 

Rijkswaterstaat, waterschappen, markt en kennisinstituten voeren dit uit.

(bron: Waterschap Rijn en IJssel)

Integraal Rivier  
Management
Integraal Rivier Management (IRM) wordt een 

Programma onder de Omgevingswet. Maar wat 

is IRM en wat kunnen en moeten we er als 

gemeenten mee? Met die vraag ging de Vereni

ging Nederlandse Riviergemeenten (VNR) aan 

de slag in ‘themataakgroepen’. 

Het hoofddoel van IRM is het komen tot een toe

komstbestendig riviersysteem dat meervoudig 

bruikbaar is en als systeem goed functioneert. 

De basis is een beleidskeuze over hoe diep de 

rivier wordt en hoeveel water we veilig kunnen 

ontvangen. Het systeem staat centraal en 

ondersteunt de doelen die we met de rivier heb

ben. Het is een programma van Rijk en regio.

Het IRMprogramma is nog in ontwikkeling, 

inclusief terinzagelegging. Het is de bedoeling 

het programma nog dit jaar vast te stellen en er 

in 2024 mee aan de slag te gaan, onder meer in 

de vorm van gebiedsontwikkeling.

(bron: Vereniging Nederlandse Riviergemeenten)
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Ontwerpschets Rijnkade. 
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Dat ons water- en bodemsysteem 
grote ruimtelijke implicaties heeft, 
wisten we al langer. Maar dat besef 

standaard tot uitgangspunt verheffen bij 
alle ruimtelijke ingrepen zoals de Kamer-
brief bepleit, dat is wel nieuw. En méér 
dan een besef: we passen onze ruimtelijke 
ontwikkeling voortaan aan op water en 
bodem in plaats van andersom. Onder 
meer klimaatverandering en de naderende 
‘verbouwing van Nederland’ nopen tot 
deze fundamentele verandering.

Verandert er feitelijk iets?
Nu kan de regering gewichtige brieven 
schrijven en fundamentele keuzes maken, 
maar verandert dat feitelijk iets aan ons 
werk? Volgens Marco Vergeer, consultant 
bij Royal HaskoningDHV, wel. ‘Er is ook in 
het verleden echt wel aandacht geweest 
voor ons water- en bodemsysteem bij 
ruimtelijke ingrepen, maar in hoofdzaak 
reactief en symptomatisch. Denk bijvoor-
beeld aan hoe we bodemverontreiniging, 
archeologie, bodemdaling of droge 
bodems aanpakken. Maar vanaf nu gaan 
we dus ons denken en handelen beginnen 

Water en bodem 
sturend?
‘Kamerbrief bij toezending Beleidsprogramma IenW’, het 

klinkt niet heel heftig. En toch kan deze brief wel degelijk 

een game changer zijn, zo valt op te maken uit reacties van 

professionals in de openbare ruimte. Reden voor Stadswerk 

magazine om dit eens onder de loep te nemen.

Kamerbrief zet schijnwerpers 
op water- en bodemsysteem

THEMA KLIMAATADAPTATIE

bij het water- en bodemsysteem en stem-
men daar de rest op af. Dat is echt een 
groot verschil met veel ruimtelijke proces-
sen tot nu toe. En dat is nodig ook, de 
komende jaren hebben we heel veel 
ondergrondse ruimte nodig voor alle 
ruimtelijke en duurzame ambities.’

Ook Carlien van Dam, adviseur ruimtelijke 
strategie bij Antea Group, ziet de brief en 
wat eromheen hangt als een trendbreuk. 
‘In historisch perspectief kun je het zien als 
terugkomen op de maakbaarheidsgedach-
te die sinds de wederopbouwperiode de 
boventoon voert. Zo konden we in het ver-
leden het watersysteem maar in beperkte 

mate naar onze hand zetten. Bemaling 
door wind lukte wel maar was vaak niet 
perfect en zorgde ervoor dat grondgebruik 
in zekere zin dichtbij het natuurlijke land-
schap moest blijven. Door technische voor-
uitgang hebben we veel meer mogelijkhe-
den tot onze beschikking gekregen. Nu 
treden we een tijdperk binnen waarin we 
onszelf de vraag stellen: hoe maakbaar 
kunnen we opereren? Niet zo maakbaar 
als voorheen, dat is alvast duidelijk.’

Bouwen mét de natuur
Maarten Loeffen, directeur van Konink-
lijke Vereniging Stadswerk Nederland, ves-
tigt eveneens de aandacht op te optimis-
tisch ingenieursdenken. ‘Kort gezegd komt 
deze manier van denken neer op het 
bodem- en watersysteem onderzoeken en 
daar een passende inrichting bij maken 
met inzet van civiele techniek. Die manier 
van denken werkt in allerlei ruimtelijke 
ingrepen door. Het vernuft van ingenieurs 
is en blijft heel bruikbaar, maar dan anders 
gepositioneerd: bouwen mét de natuur in 
plaats van bouwen om de natuur te weer-
staan. Dat geldt voor de hoofdlijnen, maar 
ook voor het fijnere systeem - denk aan het 
zorgen voor een bodem met voldoende 
infiltratievermogen en gunstige voorwaar-
den voor biodiversiteit. En vergeet ook 
problematiek rond hitte en droogte niet; 
die heeft in onze rivierdelta minder sterk 
“natuurlijke eigenaren” dan wateroverlast. 
Als vereniging ondersteunen we uitwis-
seling van kennis en expertise op dit 

‘Het is echt een 
groot verschil 
met veel ruim-
telijke proces-
sen tot nu toe’
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We passen onze ruimtelijke ontwikkeling voortaan aan op water en bodem in plaats van andersom.

van (bouw)projecten na locatiekeuze te 
borgen en te meten. De lat is mede geba-
seerd op voorbeelden uit Zuid-Holland, 
Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam. 
Naast wateroverlast, overstromingen, hitte 
en droogte gaat de maatlat in op bodemda-
ling en biodiversiteit. De meeste thema’s 
gelden voor het hele land; gevolgbeperking 

van overstromingen en bodemdaling zijn 
locatiespecifiek. De maatlat bestaat uit 
kwalitatieve doelen en meetbare prestatie-
afspraken en schrijft geen maatregelen 
voor. Verplichte maatregelen als waterber-
ging op daken zijn dan ook niet opgeno-
men. In een woonwijk met volop groen en 
water is dit niet altijd zinvol.’ De maatlat 
wordt nog in het parlement besproken, dus 

veel kan Valkenburg nog niet zeggen over 
de definitieve uitkomsten.

Tenslotte: houden we de rug 
recht?
Toen de grote rivieren in 1993 en 1995 bij-
na overstroomden was het overbodig om 
te benadrukken dat actie urgent was. Nu is 
het probleem minder zichtbaar en meer 
sluipenderwijs. Hoewel de grote water-
overlast in Zuid-Limburg in 2021 ook een 
niet mis te verstaan signaal was. De urgen-
tie is groot, benadrukken alle betrokke-
nen. Valkenburg besluit: ‘Ik ben benieuwd 
wat er gebeurt als het gaat botsen met 
andere grote belangen. Houden we dan 
onze rug recht? Ik hoop van wel natuur-
lijk, in het belang van Nederland op lange 
termijn.’ 

WEBSITES

WWW.ANTEAGROUP.NL

WWW.KLIMAATADAPTATIENEDERLAND.NL

WWW.ROYALHASKONINGDHV.COM

WWW.STADSWERK.NL

WWW.TAUW.NL

gebied uiteraard graag. In ons meerja-
renbeleidsplan doen we hier de nodige 
voorzetten voor.’

En hoe gaat deze fundamentele omslag ver-
der gestalte krijgen? Leon Valkenburg, 
teammanager en adviseur klimaatadaptatie 
bij TAUW, is misschien wel de juiste per-

soon om dit aan te vragen. In opdracht van 
het Rijk heeft hij met Arcadis, medeover-
heden en andere partners een ‘landelijke 
maatlat voor een groene klimaatadaptieve 
gebouwde omgeving’ ontwikkeld. Deze 
maatlat is een eerste deeluitwerking van 
het beleid, zoals aangekondigd in de 
Kamerbrief. ‘Het is een landelijk raamwerk 
om het groene en klimaatadaptieve gehalte 
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TEKST MICHIEL G.J. SMIT
REDACTIE STADSWERK MAGAZINE

‘Het vernuft van ingenieurs is en 
blijft heel bruikbaar, maar dan 
anders gepositioneerd’
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Het behoeft geen introductie dat het 
veranderende klimaat gevolgen 
heeft voor onze leefomgeving. Met 

name de klimaatextremen, zoals hittere-
cords, langdurige droogte en hevige neer-
slag zorgen nu al voor veel problemen. 
Talloze voorbeelden zijn ondertussen 
bekend en regelmatig in het nieuws. Om 
de stad leefbaar te houden ondanks deze 
klimaatextremen is het nodig om de leef-
omgeving klimaatbestendiger in te rich-
ten. Overstromingsrisico’s lijken echter 
een onderbelichte factor binnen stedelijke 
klimaatadaptatie doordat deze tot voor-
heen vooral werden beperkt door het ver-
sterken van waterkeringen. Overstro-
mingsbeperkende maatregelen in de 
stedelijke inrichting kregen dan ook min-
der aandacht.1 De recente overstromin-
gen in Limburg laten evenwel zien dat 
weersextremen onverwachts groot uit 
kunnen pakken met grote risico’s voor de 
bebouwde omgeving. Bovendien zal de 
zeespiegelstijging zich versnellen. Daar-
om zijn waterveiligheidsmaatregelen ver-
eist in stedelijke inrichting en opname 
van overstromingsrisico’s, als vast onder-

Overstromingsrisico’s
Stedelijke klimaatadaptatie gaat vaak over hoe de stedelijke 

inrichting aangepast moet worden op meer extreme neerslag, 

hitte en droogte. Overstromingsrisico’s worden daar vaak niet 

in meegenomen, terwijl gemeenten wel een rol hebben in het 

beperken ervan. Bovendien wordt het thema urgenter van-

wege klimaatverandering en een stijgende zeespiegel.

Het vergeten thema van een klimaat-
bestendige stedelijke inrichting?

THEMA KLIMAATADAPTATIE

deel van mainstream stedelijke klimaat-
adaptatie naast hitte, wateroverlast en 
droogte.

Risico’s in kaart
Als alle waterkeringen in Nederland zou-
den falen dan zou ongeveer 55 procent 
van ons land kunnen overstromen (zie 
figuur 1). Dit zijn voornamelijk de laagge-
legen gebieden en de gebieden rondom de 
rivieren. Van dit gebied is een groot deel 
bebouwd, met alle gevolgen van dien. De 
grootte van het overstromingsrisico wordt 
bepaald door de kans dat de overstroming 
plaatsvindt en de mate van het  gevolg 
(risico = kans x gevolg).

In de toekomst zal door klimaatverande-
ring het water steeds vaker hoog komen te 

staan, waardoor de kans op overstromin-
gen gaat toenemen. De klimaatscenario’s 
van het KNMI geven ons een idee van wat 
in de toekomst de kansen op hoog water 
zullen zijn als gevolg van hoge rivierstan-
den en een stijgende zeespiegel. De neer-
slaghoeveelheid in de stroomgebieden van 
de Rijn en Maas zal in de winter toene-
men, met hoge rivierafvoeren tot gevolg. 
De kans op hoog water zal hierdoor toene-
men. De zeespiegel zal de komende eeu-
wen exponentieel gaan stijgen als gevolg 
van klimaatverandering, maar hoe sterk 
de stijging zal zijn, hangt sterk af van de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. 
Tabel 1 geeft voor Nederland de verwach-
te zeespiegelstijging weer.2 Het is duidelijk 
dat de belasting op het waterveiligheids-
systeem toeneemt. Wanneer delen van 
Antarctica onstabiel gaan worden, kan de 
zeespiegelstijging in 2300 oplopen tot wel 
17 meter.

Meerlaagsveiligheid
In Nederland gebruiken we het principe 
‘meerlaagsveiligheid’ om grip te hebben 
op de overstromingsrisico’s. We proberen 
daarbij de kans op een overstroming, en 
het gevolg van een overstroming te ver-

Scenario / jaar 2050 2100 2300

Lage uitstoot scenario (SSP1-2.6) 14-38 cm 30-81 cm 30-300 cm

Uitstoot zet onverminderd door 
scenario (SSP5-8.5)

16-47 cm 54-121 cm 150-700 cm

Tabel 1. Zeespiegelstijgingsscenario’s (KNMI, 2021).
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de ernst van de overstroming af van het 
aantal inwoners en de economische waar-
de van het achterliggende gebied. Laag 2, 
‘Ruimtelijke ordening’, focust op het 
beperken van het gevolg van een overstro-
ming. Door bijvoorbeeld wegen of wijken 
verhoogd aan te leggen of met comparti-
menteringsdijken te werken, wordt voor-
komen dat het gehele binnendijkse gebied 
in één keer overstroomt en worden de 
gevolgen beperkt. Het gaat in laag 2 ook 
over het verhoogd aanleggen van vitale en 

kwetsbare functies en evacuatiewegen om 
grote schade te voorkomen. Als de over-
stroming zo hevig is dat de waterveilig-
heid in laag 2 niet kan worden geborgd 
(zoals bij de overstromingen in Limburg in 
2021), dan neemt laag 3, ‘Crisisbeheer-
sing’, het over. Bewoners worden dan 
geëvacueerd om ernstige gevolgen te 
beperken.3 

Tot voor kort werd vooral in laag 1 geïn-
vesteerd, omdat dit kosteneffectiever is 
dan laag 2. Daarnaast is het versterken van 
waterkeringen in laag 1 wettelijk vastge-
legd, en deels vanuit het Rijk gefinancierd. 
Het beschermen tegen overstromingen in 
laag 2 en 3 is niet wettelijk vastgelegd en 
niet gesubsidieerd. Dit maakt investeren in 
laag 2 en 3 minder haalbaar en verklaart 
wellicht waarom laag 1 op de voorgrond 
staat als het gaat om het handhaven van 
overstromingsrisico’s.

Een klimaatbestendige stedelijke 
inrichting
Wanneer een waterkering uit laag 1 faalt, 
kunnen de gevolgen van een overstroming 
zeer groot zijn. Daarom is in Nederland 
het concept van meerlaagsveiligheid opge-
zet met aandacht voor gevolgbeperking. 
Dit betekent naast waterkeringen ook een 
goed klimaatbestendig ingericht stedelijk 
(en landelijk) binnendijks gebied (laag 2) 
en solide evacuatieplannen (laag 3). Ech-
ter, laag 2 lijkt nog onvoldoende te zijn 
ingepast in stedelijke klimaatadaptatie. De 
verantwoordelijkheden voor het nemen 
van deze maatregelen liggen voor een 
belangrijk deel bij gemeenten, maar ook 
bij provincies, waterschappen, veiligheids-
regio’s, en bedrijven (zie figuur 2).

Verscheidene partijen werken ondertussen 
hard aan het betrekken van overstro-
mingsrisico’s in stedelijke klimaatadapta-
tie. Zo ontwikkelde Defacto een hande-
lingsperspectief voor Metropool Regio 

kleinen en aanvaardbaar te maken (zie 
figuur 2). Dit gebeurt formeel in drie ver-
schillende lagen. Laag 1, ‘Preventie’, houdt 
het water als het ware buiten. Daarvoor 
moeten waterkeringen (dijken, duinen, 
dammen, etc.) sterk genoeg zijn om de 
belasting van hoofdzakelijk hoge water-
standen en golven aan te kunnen. In deze 
laag ligt de focus dus op het aanvaardbaar 
houden van de kans op een overstroming. 
Wanneer een waterkering faalt, en het 
achterliggende gebied overstroomt, hangt 

TEKST MENNO BLOM, LISETTE KLOK EN JEROEN KLUCK
HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM WWW.HVA.NL

Figuur 1: Overstromingsgevoelig gebied in Nederland. (bron: PBL. (2010). Correctie formu lering over 

overstromingsrisico Nederland in IPCC-rapport. Planbureau voor de Leefomgeving)
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Amsterdam (MRA). Dit handelingsper-
spectief beschrijft een toolbox om over-
stromingsrisico’s in stedelijk gebied te 
beperken.4 Het werkt hand in hand met 
het ‘kaartverhaal’ voor overstromingsri-
sico’s in de Klimaateffectatlas.5 Bij de uit-
werking van het handelingsperspectief 
gebruikte Defacto het havengebied van 
Amsterdam als casus. Daaruit bleek dat 
het belangrijk is om aan het begin van een 
gebiedsontwikkeling een goede watervei-
ligheidsstrategie op te zetten zodat 
bepaalde overstromingsbeperkende maat-
regelen, die alleen aan het begin kunnen 
worden getroffen, meteen kunnen worden 
uitgevoerd. Zo worden high-regret maatre-
gelen zo veel mogelijk voorkomen en wor-
den opties voor ontwikkelingen op de lan-
ge termijn open gehouden. Deze 
langetermijnontwikkelingen zijn in lijn 
met de vier langetermijnvisies van Delta-
res: ‘beschermen-open’ ‘beschermen-
gesloten’, ‘zeewaarts’ en ‘meebewegen’. 
Deze zijn aangedragen als oplossingsrich-
tingen voor een leefbaar Nederland in 
2100.6

Kortom…
Vanwege de grotere overstromingskansen 
die we in de toekomst kunnen verwach-
ten, zullen gemeenten meer aan de slag 
moeten met de drie lagen uit de meer-
laagsveiligheid, en met name met gevolg-
beperking van overstromingsrisico’s in de 
bebouwde omgeving. Hierbij zullen zij 
rekening moeten houden met de oplos-
singsrichtingen voor een leefbaar Neder-
land in 2100. Overstromingsrisico’s wor-
den bij voorkeur een vast onderdeel 
binnen stedelijke klimaatadaptatie, naast 
hitte, wateroverlast en droogte. Uitge-
werkte handelingsperspectieven zijn hier-
voor een krachtig hulpmiddel en deze zul-
len meer ontwikkeld of bekend gemaakt 
moeten worden. Ook helpt het als dit the-
ma niet alleen op projectbasis, maar breed 

en integraal met de andere klimaatthema’s 
meegenomen kan worden. Laten we daar-
om voorbeelden en werkwijzen met elkaar 
delen om het bewustzijn te vergroten en 
omgaan met overstromingsrisico’s de aan-
dacht te geven die het verdient als main-
stream klimaatadaptatie onderwerp. 

Noten

1.  STOWA. (2022). Meerlaagsveiligheid in de 

praktijk. STOWA.

2.  KNMI. (2021). Klimaatsignaal ’21  Hoe het 

klimaat in Nederland snel verandert.

3.  Zie noot 1.

4.  Defacto. (2021). Themastudie Waterveiligheid.

5.  Zie www.klimaateffectatlas.nl/nl/kaartwijzer.

6.  Deltares. (2022). Mogelijke maatregelen voor 

de zeespiegelstijging van de toekomst.

THEMA KLIMAATADAPTATIE

Door met compartimenteringsdijken 
te werken, worden de gevolgen van 
een overstroming beperkt

Figuur 2: Overzicht overstromingsrisico’s en meerlaagsveiligheid (Gebaseerd op STOWA, 2022).
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Hoe toetsen wij een trottoir? Als je naar 
het Haagse Handboek Openbare Ruim-
te kijkt zou dat als volgt moeten: het 
zijn tegels van 30 bij 30 centimeter, de 
stoep is minimaal 2,60 meter breed en 
wordt opgesloten door een band. Zo 
verwordt het trottoir tot een doel. Ter-
wijl het een middel is. Bijvoorbeeld om 
te verplaatsen en te ontmoeten.

De wereld is in beweging. Vele transi-
ties vinden tegelijk plaats. Dat heeft 
ook gevolgen voor het trottoir. Het is 
een middel om de openbare ruimte te 
verkoelen (warmtewerende materia-
len). Het is ook een middel om de 
hemelwaterdruppels niet direct naar 
het riool te geleiden, maar naar de 
groenvakken. En misschien wil je de 
eerste 50 centimeter vanaf de gevel wel 
benutten voor een geveltuintje, onder 
andere om meer groen te creëren. En 
de mobiliteitstransitie moet ook een 
plek krijgen: waar staan de deelscoo-
ters allemaal? Juist! Op het trottoir.

Inwoners kijken ook met andere ogen 
naar die grijze tegels. Recente onderzoe-
ken geven aan dat inwoners wat betreft 
inrichting van de openbare ruimte voor-
al vergroening willen zien. Er zijn steeds 
meer bottom-up vergroeningsinitiatie-
ven in de stad. De gemeenteraad sluit 
hierop aan met vele groenmoties.

Als gemeente willen wij werk met 
werk maken: als de straat open gaat, 

dan combineren wij projecten en pro-
beren wij het groener en toekomstbe-
stendiger op te leveren. Maar zodra je 
in de straat gaat werken, opent zich 
een nieuwe wereld. De wereld van de 
ondergrondse infrastructuur. Daar, 
onder het trottoir, is in grote delen 
van de stad een spaghetti aan kabels 
en leidingen ontstaan. En iedere kabel 
heeft zijn eigen regime en vooral rech-
ten. Ruimte vinden en maken is daar-
door een complexe puzzel geworden.

Maar we kunnen ook anders denken, 
omdenken over de inrichting van de 
openbare ruimte. Begin eens vanuit het 
ontwerpprincipe ‘groen, tenzij…’. Ont-
werpend vanuit de ecosysteemdien-
sten van groen (onder andere verkoe-
ling, beleving, biodiversiteit, 
hemelwater vasthouden, etc.). Hoeveel 
ruimte vraagt dat dan om daaraan te 
voldoen? Denk breder dan enkel dat 
trottoir waarin slechts een geveltuintje 
past en een enkele boom. Kunnen wij 
bijvoorbeeld rooilijnen naar achter 
plaatsen? De mobiliteit en de onder-
grond aanpassen voor ruimte voor 
groen? Ja, dit is nu nog vaak een stap 
te ver. Er moeten snel woningen 
gebouwd worden. Parkeren en de rijba-
nen claimen nog steeds een groot deel 
van de openbare ruimte. En we hebben 
ondergrondse profielen die uitgaan 

van een paar kabels en leidingen die 
netjes naast elkaar liggen, maar geen 
ruimte bieden voor klimaatadaptatie.

‘Groen, tenzij…’ zet je 
aan het denken. Leef-
kwaliteit wordt 
gecombineerd met 
functionaliteit. Je ziet 
opeens de mogelijkhe-
den voor je als je de 
rooilijn teruglegt. Als 
je eenrichtingsverkeer 
maakt. Als je parkeren 
halveert. Als je ruimte 
in de ondergrond cre-
eert door te bundelen 
of verticaal te stapelen 
waardoor boomwor-
tels weer alle ruimte 
krijgen. Omdenken 
naar een klimaatadap-
tieve stad doe je 
samen met alle stake-
holders boven en onder de straat. Het 
adagium van Cruijff geldt ook hier: ‘Je 
gaat het pas zien als je het door hebt’. 
Dan is er straks veel meer ruimte om 
groen aan de stad toe te voegen, zodat 
deze veel fijner en leefbaarder wordt.

Deze bijdrage is onderdeel van een reeks 
die Stadswerk magazine wijdt aan de 
City Deal Openbare Ruimte.

H
COLUMN CITY DEAL OPENBARE RUIMTE TEKST SANDER BRINKMAN EN ALEX SCHIPPERHEIJN, GEMEENTE DEN HAAG

WWW.CITYDEALOPENBARERUIMTE.NL, WWW.DENHAAG.NL

Omdenken voor een 
klimaatadaptieve 
openbare ruimte

Iedere kabel heeft zijn eigen
regime en vooral rechten
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Enschede 
zoekt naar de 
juiste waterbalans

THEMA KLIMAATADAPTATIE

Deze wadi in de wijk Ruwenbos is al 

in 1993 aangelegd en is daarmee de 

oudste wadi van Nederland. 

(foto: gemeente Enschede)

Klimaatadaptatie op 
hoge zandgronden
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Verlaagde groenstrook aan de Kuipersdijk voor opvang van overvloedig regenwater. 

Enschede is kwetsbaar voor zowel 
wateroverlast als verdroging door 
een combinatie van geografische 

kenmerken. De stad ligt op een stuwwal 
waardoor er hoogteverschillen van wel 
veertig meter zijn. In de bodem zit een 
slecht waterdoorlatende leemlaag waar-
door regenwater lastig infiltreert en tege-
lijkertijd grondwater op sommige plekken 
erg hoog staat. Ook zijn er zo’n tachtig 
bronnen in Enschede van waaruit water 
naar boven komt. Maar de natuurlijke 
beken in de stad die al dat regen-, grond- 
en bronwater konden afvoeren zijn in de 
afgelopen eeuw verdwenen. Daarbij komt 
dat Enschede geen natuurlijke wateraan-
voer heeft van buitenaf door bijvoorbeeld 
een rivier, en daardoor volledig afhanke-
lijk is van neerslag. 

De hoeveelheid neerslag in Enschede is 
niet het probleem. Er valt genoeg. Door 
het jaar heen tenminste. Helaas is dit niet 
evenredig verdeeld. Over het algemeen is 
er in de winter een overschot en in de 
zomer een tekort aan water. Lange tijd lag 
de focus op water zo snel mogelijk kunnen 
afvoeren om wateroverlast te voorkomen. 
Nu wordt echter langzaam duidelijk dat 
droogte op hoge zandgronden zoals in 
Enschede ook een risicofactor is voor de 
leefbaarheid van de stad. Hoge zandgron-
den kennen vaak lage grondwaterstanden 
in de zomer. Door de steeds vaker voorko-
mende lange perioden van droogte daalt 

Het was een vervreemdende aanblik: studenten roeiden in 

opblaasbootjes door de straten van het Enschedese centrum. 

Door een enorme hoosbui stonden in 2013 de straten blank. 

Nog geen vijf jaar later kleurde Enschede in 2018 dor geel 

vanwege een lange droge zomer en een sproeiverbod. Hoe 

vindt een stad op hoge zandgronden het evenwicht tussen 

wateroverlast, droogte, hittestress en grondwateroverlast?

TEKST FRANCESCA WENTINK
GEMEENTE ENSCHEDE WWW.ENSCHEDE.NL/KLIMAATADAPTATIE
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dit peil nog verder. Ook duurt het langer 
voordat de grondwaterstand is aangevuld, 
omdat dit alleen kan gebeuren door regen. 
Als het lange tijd niet regent merkt Ensche-
de hiervan sneller de gevolgen dan veel 
andere plekken in Nederland. 

De bodem als spons
Daarom richt Enschede zich de komende 
jaren op het benutten van de sponswer-
king van de bodem. Met andere woorden: 
regenwater zoveel mogelijk daar waar het 
valt de grond in laten zakken. Dit kan niet 
overal. Daarom worden er plekken gecre-
eerd die regenwater tijdelijk kunnen 

opvangen, zoals wadi’s en verlaagde 
groenstroken. Water kan hiernaartoe wor-
den vervoerd, waarna het de grond in kan 
zakken. De voorkeur gaat hierbij uit naar 
bovengrondse wateropvang. Dit is robuus-
ter dan ondergrondse waterberging en 
maakt het water zichtbaar. Als waterber-
ging niet mogelijk of niet voldoende blijkt, 
wordt het extra water afgevoerd. Het liefst 
via natuurlijke beken die worden terugge-
bracht in de stad. En er ontstaat een nieuw 
type nat-droog leefgebied dat goed is voor 
de biodiversiteit in de stad. Zo wordt en 
blijft Enschede een veilige, gezonde en 
aantrekkelijke leefomgeving voor mens, 
dier en plant. 

Deze werkwijze is niet nieuw. Al sinds 1993 
wordt in de wijk Ruwenbos regenwater van 
daken en straten opgevangen in een sys-
teem van wadi’s en greppels waarin het 
water kan wegzakken. Als er te veel water 
is, stroomt het naar een aangewezen 
opvangplek om daar in de grond te trekken. 
Is er dan nog steeds te veel water, dan 
stroomt het naar de dichtbijgelegen Zwe-
ringbeek. Deze methode is ook terug te zien 
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bij de vorig jaar klimaatbestendig ingerichte 
Kuipersdijk. Deze belangrijke uitvalsweg en 
aanrijroute voor het ziekenhuis kwam voor-
heen onder water te staan als het heel hard 
regende. Boven de grond is nu ruimte voor 
water gemaakt: verlaagde groenstroken 
langs de straat vangen water op dat vanuit 
de wijk naar de Kuipersdijk stroomt. De 
groenstroken voeren water af naar nieuwe, 
grotere waterbergingsplekken.

Droogte zorgt voor neerwaartse 
spiraal in de natuur
Waar een extreme bui meteen merkbare 
impact heeft (straten staan blank, kelders 
lopen onder, water stroomt gebouwen in), 
zijn de gevolgen van droogte vaak pas 
zichtbaar op langere termijn. Het besef dat 
droogte onherstelbare schade veroorzaakt, 
begint langzaam te komen. De droge jaren 
2018, 2019, 2020 en 2022 beginnen nu 

zichtbare sporen achter te laten in het 
landschap. De beuken in de gemeente 
Enschede hebben het zwaar. Door hitte en 
watertekorten in droge perioden raakten 
de beuken beschadigd en werd hun groei 
geremd. Doordat het een aantal jaren ach-
ter elkaar erg droog was konden veel beu-
ken niet goed herstellen. Doordat de beu-
ken zwakker worden, kunnen ze slechter 
tegen andere invloeden zoals ziekten en 
bodemverzuring. Ook andere soorten 
bomen, planten en dieren hebben het 
merkbaar zwaar. De natuur herstelt zich 
steeds langzamer, waardoor de gevolgen 
van hitte en droogte sneller en langer 
optreden. Een vicieuze cirkel. 

Beken terugbrengen
Het terugbrengen van beken is een goede 
manier om zowel wateroverlast als verdro-
ging te bestrijden. De in 2021 voltooide 
Stadsbeek fungeert als voorbeeld voor de 
beken die nu in de stad in aanleg of voor-
bereiding zijn. De Stadsbeek loopt door de 
wijken Pathmos en Stadsveld, die aan de 
voet van de stuwwal liggen, en daardoor 
veel last hadden van (grond)water. De 
beek voert overtollig grondwater af en kan 
tijdens piekbuien ook veel regenwater 
opvangen en afvoeren. De beek loopt door 
het Pinkeltjesplein: een multifunctioneel 
groen gebied dat bij extreme regen hele-
maal kan onderlopen. Dit biedt nog meer 
ruimte voor water wanneer dat nodig is en 
de mogelijkheid om water in de grond te 
laten zakken in plaats van direct de stad 
uit te voeren. Daarnaast is het een weelde-

THEMA KLIMAATADAPTATIE

De gevolgen van 
droogte zijn vaak 
pas zichtbaar op 
langere termijn

DRIE TIPS UIT ENSCHEDE

Tip 1: Klimaatadaptatie vanuit verschillende perspectieven
In 2020 begon Enschede met een multidisciplinair team voor klimaatadaptatie. Hierin 

zitten een beleidsadviseur, waterontwerper, communicatieadviseur, gedragsweten

schapper en de manager beheer. Het team overlegt eens per twee weken over onderwer

pen die een ieder op de agenda heeft gezet. Dit gaf meteen vanaf het begin al een boost 

aan klimaatadaptatie. Door klimaatadaptatie vanuit verschillende invalshoeken te bena

deren, is er meer zicht op wat er speelt in de stad. Ook kun je klimaatadaptatie in de 

breedte aanpakken. Vaak zijn beleid, uitvoering en communicatie nauw met elkaar ver

weven. Dankzij het structurele overleg zijn de lijnen kort en komt het snel tot actie. 

Tip 2: Meer dan water en groen
Klimaatadaptatie kan tot meer leiden dan alleen ruimte voor water en groen. Klimaat

adaptieve aanpassingen kunnen ook op andere manieren waarde toevoegen aan de 

omgeving. Als je ergens aan de slag gaat om een waterprobleem aan te pakken, grijp 

dan de kans om op meerdere fronten de omgeving te verbeteren. Laat je inspireren door 

de Ecosystem Services (ESS) tool van het Europese project CATCH waarbij de gemeente 

Enschede betrokken was.1  Doe meteen iets tegen verdroging, pak hittestress aan en doe 

dit op een manier die bijdraagt aan biodiversiteit. Wanneer je ruimte voor groen maakt in 

bijvoorbeeld de vorm van een moestuin, dan werk je meteen aan verbinding in de buurt, 

voedselproductie en educatie. Een park biedt ruimte voor ontmoeting, beweging en 

recreatie. Een bloeiende geveltuin draagt bij aan de biodiversiteit in de stad. Kijk dus 

verder dan alleen water en sla meerdere vliegen in één klap.

Tip 3: Leren door te doen
Last but not least: ga gewoon ‘doen’. Probeer, evalueer en leer. Zo word je wijzer over kli

maatadaptatie én maak je een klimaatbestendige gemeente. De Enschedese wadi’s 

waren de eerste in Nederland. De kennis die dit opleverde, wordt overal in Nederland toe

gepast. Er worden verschillende soorten en maten wadi’s aangelegd en onderzocht en 

ook deze kennis wordt gedeeld. Door allemaal in Nederland te ‘proberen’ en kennis met 

elkaar te delen, brengen we samen klimaatadaptatie weer een stap verder. Zo komt een 

klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050 steeds dichterbij.
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eiland effect heeft nadelige gevolgen voor 
de gezondheid van mens, dier en plant. 

Tegels wippen
Een nieuwe inrichting biedt kansen voor 
het ontharden van versteende locaties. Bij 
het (her)inrichten van de vrijgekomen 
ruimte wordt gelet op de behoeften op die 
plek. Er wordt niet alleen ruimte gemaakt 
voor groen, maar ook voor water. Het NK 

Tegelwippen is een mooie aanleiding om 
versteende plekken in de stad aan te pak-
ken. Deze competitie daagt deelnemende 
gemeenten uit om kritisch te kijken naar 
onnodig verharde plekken in de stad. In 
2021 kwamen er al ruim twee voetbalvel-
den aan groen bij in Enschede. Ook wordt 
er ruimte gemaakt voor water. Bij de 
Kanaaljuffer in Enschede maakte 700 vier-
kante meter aan stoeptegels plaats voor 
een verlaagde natuurstrook met een grep-
pel in het midden. Deze natuurstrook 
vangt water op en biedt ruimte aan bijen 
en vlinders door een verscheidenheid aan 
planten- en bloemensoorten. Door te kij-
ken naar de kansen en behoeften op plek-
ken die opnieuw ingericht worden, wordt 
in Enschede ruimte gemaakt voor water en 
groen. Deze groenblauwe structuren dra-
gen bij aan een veilige, gezonde en aan-
trekkelijke leefomgeving in Enschede, nu 
en in de toekomst. 

Noot

1.  Zie ook www.northsearegion.eu/catch.

rig groene en fleurige plek in een verder 
behoorlijk versteende omgeving. Daarmee 
gaat het plein ook hittestress tegen en 
draagt het bij aan biodiversiteit. Ook in de 
laag gelegen wijk Twekkelerveld is een 
beek aangelegd die kan overlopen in een 
omliggende verlaagde groenzone. In deze 
wijk ontstaat wateroverlast bij hevige 
neerslag doordat regenwater uit hoger 
gelegen wijken zich op dit lage punt verza-
melt. De nieuwe inrichting kan wel elf mil-
joen liter water bergen en biedt veel ruim-
te aan verscheidene bloemen, planten en 
bomen. 

Hittestress 
Naast toename van wateroverlast en 
droogte neemt door de klimaatverande-
ring de hittestress toe. Dit is een probleem 
in het centrum van Enschede. Dit centrum 
bestaat voor 80 procent uit stenen, asfalt 
en beton. Deze houden hitte vast en stra-
len dit met name ’s nachts uit. In warme 
perioden koelt de stad daardoor ’s nachts 
minder af. Planten en bomen maken met 
hun schaduw en verdamping de omgeving 
koeler, maar hoe droger het is, hoe minder 
goed dit werkt. Planten en bomen zijn 
schaars in het centrum, net als stromend 
water in de openbare ruimte. Er is dus 
weinig verkoeling te vinden. Dit hitte-

Het Pinkeltjesplein: een multifunctioneel groen gebied dat bij extreme regen helemaal kan onderlopen. 

In de laaggelegen wijk Twekkelerveld is een beek aangelegd. Die kan overlopen 

in een omliggende verlaagde groenzone.
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Hoe maak je vanuit esthetisch en - tegelijkertijd 
natuurinclusief - perspectief, een klimaatadaptief 
ontwerp voor de openbare ruimte? Oplossingen 
voor een duurzame integratie van groen, 
verharding en waterafvoer zijn gebundeld in 
de brochure ‘Infi ltrerende groenbestrating’.

Inspirerende voorbeelden

15 Modellen grasbetonstenen en -tegels

Legpatronen groene parkeervakken

Verwerkingsadviezen 
gras- en substraten

Handige tips groenexperts

Brochure infiltrerende 
groenbestrating

Ga naar www.struykverwoinfra.nl/stadswerk/groenbestrating of scan de QR-code
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Recente zomers lieten ons ervaren wat 
we in de toekomst vaker zullen zien: 
meer hittegolven, lange periodes van 

droogte en tegelijkertijd ook wateroverlast 
en grotere overstromingsrisico's, met bijko-
mende schade.1 De zeespiegel stijgt, wat 
voor Nederland als delta grote gevolgen gaat 
krijgen. De laatste tijd wordt ook steeds 
meer aandacht aan bodemdaling en verzil-
ting gegeven. Kortom: het weer wordt steeds 
extremer en de gevolgen van het verande-
rende klimaat worden steeds duidelijker.

Een derde Deltaplan
Voor Deltacommissaris Wim Kuijken was 
dit alles voldoende aanleiding om ‘Ruimte-
lijke adaptatie’ als derde Deltaplan toe te 
voegen aan het nationaal Deltaprogramma 
20182, naast de plannen voor hoogwater-
veiligheid en zoet water. Om op die manier 
Nederland klimaatbestendig en waterro-
buust in te richten zodat we weerbaar zijn 
voor extreme weersomstandigheden. Bij dit 
plan kwam ook een aanpak hoe we in heel 
Nederland goed uit de startblokken konden 
komen, gepresenteerd als ‘de 7 ambities’ 
(zie figuur 1). En omdat het klimaat steeds 

Met RASse schreden
We moeten ons aanpassen aan het (steeds sneller) veran-

derende klimaat om schade en hoge kosten te voorkomen. 

De doelstelling, onder meer geformuleerd in het Deltaplan 

Ruimtelijke Adaptatie, is dat Nederland in 2050 klimaat-

bestendig en waterrobuust ingericht moet zijn. Hoe? Dat 

staat in regionale adaptatiestrategieën (RASsen).

Regionale adaptatiestrategieën 
voor een snel veranderend klimaat

THEMA KLIMAATADAPTATIE

harder ‘doorverandert’, moeten we onze 
aanpak ook versnellen en intensiveren.

Een goede aanpak begint met weten waar 
het heet is, waar de wateroverlast of over-
stromingsrisico het grootst is of waar een 

lange periode van droogte grote negatieve 
effecten heeft. Dit wordt met het uitvoeren 
van een stresstest op een rij gezet. Dan bepa-
len partijen wat een te groot risico is en waar 
met voorrang aan gewerkt moet worden. 
Voorbeeld: de weg naar het regionale zieken-
huis moet altijd begaanbaar blijven; voor een 
klein weggetje buitenaf is tijdelijke water-
overlast een acceptabel risico. Deze gesprek-
ken resulteren in regionale adaptatiestrate-
gieën (RASsen) met uitvoeringsplannen.

De afspraak is de stresstesten elke zes jaar te 
herhalen. Dit is nodig omdat zowel onze 
omgeving, de vraagstukken waar we voor 
staan als ook het klimaat blijven veranderen. 

Nederland als delta. 
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Vanaf 2018 zijn alle gemeenten, water-
schappen, provincies aan de slag met het 
formuleren van een antwoord op het ver-
anderende klimaat. Veel organisaties en 
bedrijven hebben zich hierbij aangeslo-
ten, vaak omdat ze zelf ook al de impact 
van het veranderende klimaat merken. 
Organisaties die binnen de bebouwde 
kom aan de slag zijn met klimaatadapta-
tie zijn vaak de GGD’s, woningcorpora-
ties, sportclubs en wijk- en buurtvereni-
gingen, naast gemeenten en 
waterschappen. Buiten de bebouwde 
kom zijn partijen betrokken als terrein-
beherende organisaties of de landbouw-
sector. 

Urgentie helpt 
Breedeweg is een dorp in het Rijk van 
Maas en Waal, mooi gelegen onderaan 
de stuwwal bij Nijmegen, naast natuur-
gebied De Bruuk. In mei 2106 liep na een 
hoosbui het water door straten en tuinen 
en stroomde het ook huizen en kelders 
in: veel schade en overlast. Dit dorp 
ervaart vaker wateroverlast maar deze 
hoosbui was wel de aanleiding om seri-
eus aan de slag te gaan met maatregelen. 
Door deze ervaring met veel impact was 
deze regio een van de eerste in Neder-

land met een regionale adaptatiestrate-
gie (RAS) en uitvoeringsplan.

Een van de speerpunten uit dit plan is het 
herstel van de bodem op de stuwwal, 
zodat die beter als een spons werkt. Dit 
samen met technische maatregelen, zoals 
waterbekkens op de stuwwal, moet 
ervoor zorgen het regenwater de stuwwal 
in zakt en niet naar beneden dendert, met 
erosie als vervelend bij-effect. Zo blijft de 
waterbel in de stuwwal op peil en zullen 
de gevolgen van droogte op de stuwwal 
minder worden, wat voor de landbouw, 
natuur en recreatie van groot belang is.

Water en bodem sturend
Willen we de gevolgen van wateroverlast 
verminderen, dan is naast acties gericht 
op het watersysteem ook een andere 
omgang met de Nederlandse bodem 
nodig. Want het watersysteem en het 
bodemsysteem zijn met elkaar verbon-

den. Door bebouwing, wegen en parkeer-
plaatsen zijn bodems versteend. Land-
bouwbodems zijn verdicht omdat ze door 
steeds grotere machines bewerkt worden. 
De bodem werkt niet meer als spons.

De recente brief ‘Bodem en Water Stu-
rend’3 onderstreept de noodzaak van een 
fundamenteel andere omgang met ons 
bodem- en watersysteem.4 Dit betekent 
rugwind voor thema’s als klimaatadapta-
tie, groen en biodiversiteit.

Hitte
Ook hitte is als thema in RASsen steeds 
meer onder de aandacht gekomen, niet in 
het minst door de vier hete zomers vanaf 
2018. We ervaren het effect van verste-
ning van wijken en bedrijventerreinen: ’s 
nachts geven stenen en asfalt de warmte 
af die ze overdag hebben ontvangen: hit-
te-eilanden. De impact van hitte op 
gezondheid en arbeidsproductiviteit 
wordt steeds duidelijker.

We onderkennen daarom steeds meer het 
belang van verkoelend groen: oudere 
bomen met een flinke boomkruin verkoe-
len het beste. We willen graag koele loop- 
en fietsroutes, we zien het belang van 
groen op loopafstand steeds meer in, zeker 
na de coronaperiode waarin we ons vooral 
dicht bij huis bewogen. 

Monitoring en inzichten
Moesten we bij aanvang van de RASsen 
nog vaak uitleggen dat klimaatadaptatie 
iets anders is dan de energietransitie, 
inmiddels is het belang van aanpassen aan 
het veranderend klimaat zo goed als over-
al geland. Dit is te lezen in de Voortgangs-
rapportage Ruimtelijke Adaptatie 2022 
van de huidige deltacommissaris Peter 
Glas. Ik noem drie inzichten hieruit:

 Veel projecten zijn in uitvoering. Hier-
door zien we dat klimaatadaptatie een 
complex en omvangrijk thema is dat op 

THEMA KLIMAATADAPTATIE

De bodem  
werkt niet  
meer als spons

Figuur 1.

De 7 ambities uit het 

Deltaplan Ruimtelijke 

Adaptatie 2018.
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TEKST ANITA VAN EVERT
PROVINCIE GELDERLAND EN BESTUURSLID STADSWERK

WWW.DELTAPROGRAMMA.NL, WWW.GELDERLAND.NL,  
WWW.KLIMAATADAPTATIENEDERLAND.NL

alle niveaus en binnen vele thema’s in een 
organisatie aanpassingen in denken en 
doen vraagt.

 Maatregelen tegen hittestress - en soms 
ook droogte - hebben niet één eigenaar, 
waardoor niemand zich echt verantwoor-
delijk voelt. De landelijke Impulsregeling 
waarvoor werkregio’s subsidie kunnen 
aanvragen, is niet bedoeld voor hittemaat-
regelen.

 Er zijn geen harde adaptatienormen 
waar je aan moet voldoen. Dus bij ruimte-
lijke of financiële concurrentie in de uit-
voering van een project valt klimaatadap-
tatie vaak van het bord af. Om daar wat 
aan te doen is aanvullende wet- en regel-
geving nodig.

Nieuwe onderwerpen
De laatste jaren staan veel grote onder-
werpen op de Nederlandse agenda zoals 
verstedelijking (900.000 nieuwe wonin-
gen met energie- en vervoersinfrastruc-
tuur), de transitie van het landelijk gebied 

inclusief natuur- en stikstofkwesties, 
bodemdaling, waterkwaliteit en energie-
transitie. We zien fikse concurrentie tus-
sen de vele ruimtevragers. Omdat er geen 
ruimte is om alles naast elkaar te doen, 
moeten we per gebied zoveel mogelijk 
ruimtevragers aan elkaar verbinden. Het is 
van groot belang al die nieuwe plannen 
klimaatbestendig en waterrobuust te 
maken om die enorme investeringen te 
laten renderen: iedere schop in de grond 
klimaatbestendig!5 De kennis die inmid-
dels landelijk en in de werkregio’s is opge-
bouwd, kan hier heel behulpzaam bij zijn.

De conclusie die ik trek na vijf jaar werken 
aan klimaatadaptatie: we gaan de goede 
kant op, veel organisaties passen hun 
beleid en handelen aan aan het verande-
rende klimaat, we hebben rugwind én: we 
moeten toch nog sneller. Om de goede 
kant op te gaan, hebben we inspiratie 
nodig. Die kunnen we wellicht putten uit 
een publicatie ‘Only Planet’ van Tim van 

Hattum (Wageningen University & 
Research) die in 2022 verscheen. Hierin 
komen oplossingen om klimaatverande-
ring aan te pakken die al beschikbaar zijn. 
We zullen ze nodig hebben! 

Noten

1.  Voor inzicht in klimaatschade zie: 

bi.verzekeraars.nl/db/

klimaatschademonitor.html en ‘Een 

veranderend klimaat, de verzekeringssector 

verandert mee’ op www.verzekeraars.nl.

2.  Zie www.deltaprogramma.nl.

3.  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; 

Kamerbrief Water er bodem sturend; 

Kenmerk IENW/BSK2022/283041;  

november 2022.

4.  Zie het kennisdossier Hulpmiddelen om 

water en bodem als basis te nemen op 

www.klimaatadaptatienederland.nl.

5.  Zie ‘Deltaprogramma 2022: Iedere schop in 

de grond klimaatbestendig’ op  

www.klimaatadaptatienederland.nl.
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Wateroverlast in Breedeweg in 2016.



boom. Bekijk dus altijd of verplanten een optie is, op een 
locatie binnen dezelfde gemeente of elders.’

Hoe hoogwaardiger, hoe beter
Maar wat als levend behouden niet mogelijk is? ‘Dan geldt 
de stelregel hoe hoogwaardiger, hoe beter,’ geeft Ronald 
aan. ‘Je kunt onderzoeken hoe je het hout zo hoogwaardig 
mogelijk kunt verwerken. Als je de stam in zijn geheel kunt 
gebruiken, bijvoorbeeld om er een bankje of tafel in het 
park van te maken, dan is dit hoogwaardiger dan versnip-
peren of verbranden.’ Het 10R-model Groen van Stichting 
Insert is een uitstekend hulpmiddel voor organisaties die 
circulair aan de slag willen gaan met bomen en groen.

Hoe houd je het lokaal?
Goed, duurzaam verwerken dus. Maar hoe zit dat met lo-
kaal? ‘Als je ervoor kiest om het hout lokaal te verwerken, 
dan blijft het hout letterlijk dichtbij huis. En ook dat is 
duurzaam,’ aldus Arianne. ‘Je voorkomt onnodig trans-
porteren van het hout en houdt ook de bijkomende voor-
delen binnen de eigen regio.’ Er zijn al tal van voorbeel-
den van stadshoutwerkplaatsen of organisaties die 
gebruik maken van het lokale stamhout. Zij verwerken 
het hout in de eigen gemeente door er bijvoorbeeld 
(straat)meubilair of vogelhuisjes van te maken en verko-
pen deze producten vervolgens weer.

BEDRIJFSINFORMATIE WWW.BOMENWACHT.NL

Duurzaam én lokaal  
verwerken van stamhout 

– hoe pak je dat aan?
We ontkomen er niet aan: soms moeten bomen worden gekapt. Bijvoorbeeld bij 

projectontwikkeling, of omdat er een probleem is met de bomen waardoor ze niet behouden 
kunnen blijven. Meestal worden de bomen na het vellen door een aannemer verwerkt. In veel 
gevallen gaan dunnere stammen linea recta door de versnipperaar en het dikkere stamhout 

wordt afgevoerd. Deze stammen verdwijnen in de houthandel en de houtsnippers in de 
biomassa voor energie. Maar het kan duurzamer. Wat zijn de opties voor duurzaam én lokaal 
hout verwerken en hoe implementeer je deze in het boombeheer? Arianne van Nostrum en 

Ronald van den Brink van Bomenwacht Nederland delen hun inzichten.
den ingezet als matchmaker tussen aanbieder en vrager 
van stamhout. Zo wordt duurzaam én lokaal verwerken 
van stamhout een peulenschil.’ 

Tips
Voor gemeenten die actief aan de slag willen gaan met het 
zo veel mogelijk circulair maken van de houtketen, heb-
ben Arianne en Ronald wel wat tips. ‘Zorg ervoor dat je 
zicht hebt op de lokale houtbehoefte en de partijen die 
met stamhout werken en kom met hen in contact. Het be-
gint met een goed houtnetwerk,’ tipt Arianne. Ronald 
voegt toe: ‘Om ervoor te zorgen dat de circulaire houtke-
ten structureel wordt meegewogen, is het van belang om 
deze een plek te geven in de projectplannen en te veran-
keren in het gemeentebeleid en contracten.’ 

Interesse in het project Digitale hout-
keten of misschien al aanmelden 
als deelnemer aan de pilot? 
Lees er meer over op de web-
site van Plennid, plennid.com/
digitale-houtketen. 

Digitale houtketen
Het aantal organisaties dat zich bezighoudt met de ver-
werking van stamhout groeit gestaag. Deze organisaties 
werken vanuit een duurzame visie: bomen uit de eigen 
stad verwerken tot lokale producten. Het is dus zeker de 
moeite waard om te onderzoeken of er in de gemeente of 
de directe omgeving organisaties zijn die werken met 
stamhout. Om daarbij te helpen werkt Bomenwacht Ne-
derland samen met een aantal ketenpartners, onder lei-
ding van Plennid en met financiering van de RVO, aan het 
project Digitalisering houtketen. 

‘We ontwikkelen een digitaal platform, waarop aanbie-
ders en vragers van stamhout, maar ook van verwerkt 
hout en houttoepassingen zoals meubilair of bouwwer-
ken, elkaar kunnen vinden,’ legt Arianne uit. ‘We zijn al 
ver gevorderd met de ontwikkeling van dit platform dat 
de toepasselijke werktitel ‘HoutHub’ krijgt. Als het een-
maal live staat, gaan we pilots draaien. Voor die pilots 
zoeken we te zijner tijd aanbieders (gemeenten, aanne-
mers) en afnemers (houtzagerijen, stadshoutwerkplaat-
sen, houtverwerkers). Uiteindelijk kan het platform wor-

Voor meer informatie over een circulaire  
houtketen kunt u contact opnemen met Ronald van den Brink,
r.van.den.brink@bomenwacht.nl of 06 5198 1034.

Levend behouden is het beste
‘Als een boom niet behouden kan worden op de huidige 
locatie, dan zijn er verschillende opties om te overwe-
gen,’ legt Arianne uit. ‘Levend behouden is vanuit het 
oogpunt van duurzaamheid de allerbeste optie. Op die 
manier kunnen we blijven profiteren van de ecosysteem-
diensten die de boom levert. Hoe ouder de boom is, hoe 
meer hij bijdraagt in de vorm van CO2-opname, water-
retentie en de afvang van fijnstof. Het duurt gemiddeld 
zo’n 40 jaar voordat een nieuwe, jonge boom dezelfde 
ecosysteemdiensten levert als een gemiddelde stads-
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diensten die de boom levert. Hoe ouder de boom is, hoe 
meer hij bijdraagt in de vorm van CO2-opname, water-
retentie en de afvang van fijnstof. Het duurt gemiddeld 
zo’n 40 jaar voordat een nieuwe, jonge boom dezelfde 
ecosysteemdiensten levert als een gemiddelde stads-

Advertorial_Bomenwacht_SW0123.indd   Alle pagina'sAdvertorial_Bomenwacht_SW0123.indd   Alle pagina's 19-01-23   14:2419-01-23   14:24
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Onkruidbestrijding  
in 2023 en verder

A ls eerste spreken wij Jan Hekman, 
oprichter van Eco Consult en een 
van de voortrekkers van een ver-

bod op het gebruik van chemische bestrij-
dingsmiddelen in de openbare ruimte. 
Hekman geeft aan dat hij inmiddels een 
stap terug heeft gedaan en enkel op de 
achtergrond adviezen geeft. ‘De vraag che-
mievrij of niet, die is eigenlijk niet meer 
relevant na het aannemen van de wetge-
ving in 2016 voor niet-verharde opper-
vlakten, en aangescherpt in 2017 met 
betrekking tot verharde oppervlakten in de 
openbare ruimte. Bestrijding op sportvel-
den en recreatieterreinen mag nog wel en 

is dus een punt van aan-
dacht. Maar ik merk dat 
vanuit de samenleving de 
druk groot is om dit aan te 
passen en dat het ook al 
gebeurt. Een veld of recreatie-
terrein behandelen met gif en er 
een paar dagen later kinderen laten spe-
len, dat zien toch steeds minder mensen 
zitten.’

Emissievrij bestrijden
De sector heeft inmiddels een nieuwe uit-
daging omarmd, namelijk het terugdrin-
gen van CO2-uitstoot van onder andere de 

Na turbulente jaren waarin groenaannemers, gemeenten en 

belangenorganisaties met elkaar in verhitte discussies wa-

ren verwikkeld aangaande chemievrij onkruidbeheer, lijkt de 

rust op dit gebied wedergekeerd. Een goed moment om 

ons licht op te steken bij professionals uit de sector.

TEKST PHILIP FOKKER, REDACTIE STADSWERK MAGAZINE

werktuigen waarmee in de openbare 
ruimte wordt gewerkt. Wat zeggen experts 
op dit gebied ervan? Zo is daar Bert van 
Loon, specialist in gifvrij onkruidbeheer 
en volgens Hekman ‘een soort Willie Wor-
tel die machines bouwt’. 

En inderdaad, Van Loon (directeur bij 
WeedControl, eigenaar van Bert van Loon 
Groentechniek en mede-eigenaar van 
Altrec) is werktuigbouwkundige en heeft 
een eigen fabriek waar hij voor verschil-
lende partijen machines ontwikkelt. Maar 
zijn werkzaamheden in de sector behelzen 
nog wel iets meer dan dat, geeft hij aan. ‘Ik 
zit op dit moment zo’n dertig jaar in de 
branche en ben voorzitter van de Stichting 
Niet-chemische Onkruidbestrijding. Het 
tegengaan van chemische onkruidbestrij-

ding is iets waar we al sinds de 
jaren negentig van de vorige 

eeuw mee bezig zijn. Op 
het moment dat in 
2016/17 de wetgeving 
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voor chemievrije onkruidbestrijding werd 
doorgevoerd, ben ik mij gaan richten op 
een nieuwe uitdaging: het emissievrij 
bestrijden van onkruid.’ Van Loon noemt 
de verandering en constante beweging in 
de sector een mooi dynamisch spel, waar-
bij je te maken hebt met techniek, politiek 
en de markt. 

Moeder natuur doet haar werk
Als Van Loon met gemeenten in gesprek 
gaat over het bestrijden van onkruid, richt 
hij zich allereerst op de kern van het pro-
bleem. ‘Het klinkt heel simpel, maar waar 
komt onkruid eigenlijk vandaan en welke 
basiscomponenten zijn er nodig voor 
onkruid om te kunnen groeien en bloeien? 
Het komt natuurlijk gewoon uit een zaad-
je. De plant heeft een voedingsbodem 
nodig en daarnaast licht, lucht en de juiste 
temperatuur. En als beheerder kun je maar 
op twee zaken ingrijpen, namelijk bij voe-
dingsbodem en zaad, want moeder natuur 
zal toch haar werk blijven doen.’ Ingrijpen 
bij de beginnende groei van onkruid 
scheelt volgens Van Loon veel extra werk. 
En dus is het nog beter om, voordat de 
plant wortel schiet, de zaden en voedings-
bodem van onkruid op te vegen. Van Loon: 
‘Bij chemievrij moet je je echt realiseren 
dat veegrondes niet alleen de openbare 
ruimte prettiger maken door het verwijde-
ren van zwerfvuil. Want ook de zaden van 
onkruid tussen stoeptegels en -randen 
worden tijdens het vegen verwijderd. Mijn 
tip naar gemeenten is dan ook: veeg ook in 
januari en februari, als het groenbeheer 
toch op een laag pitje staat.’

Bestrijding met verschillende 
technieken
Als de zaden toch de kans krijgen zich te 
ontwikkelen, dan is het belangrijk kiemen-
de planten zo snel mogelijk met heet water 
of hete lucht te bestrijden. Van Loon: ‘Met 
thermische bestrijding put je de plant uit: 
de plantcellen springen door de hitte 

kapot. Wat gigantisch scheelt is wanneer 
beheerders kiemende planten bestrijden, 
omdat deze maar één ronde nodig hebben 
om te worden vernietigd. Daarnaast heeft 
de heetwatermethode nog een functie: de 
reinigingskant zoals ik het noem. Met heet 
water kun je ook mos aanpakken en in ste-

den vieze hoekjes, waar bijvoorbeeld is 
wildgeplast, weer makkelijk schoon krij-
gen. Onkruid wegbranden zie je ook 
steeds minder in het straatbeeld, zeker tij-
dens droge zomers, want de heetwater-
techniek is natuurlijk een stuk minder 
brandgevaarlijk.’
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Met ingenieur Frank van der Staak ontwik-
kelde Van Loon de Alltrec 8015F. Bij de 
bouw van deze werktuigdrager was het 
belangrijkste uitgangspunt: hoeveel bat-
terijduur is er nodig om elektrisch aange-
dreven een werkdag onkruid te bestrijden? 
Van Loon: ‘Er is simpelweg niet een beste 
techniek om onkruid te bestrijden, omdat 
er zoveel factoren in het spel zijn. Door te 
combineren met technieken kun je ook 
veel energie besparen. Borstelen met staal-
draad is bijvoorbeeld het beste op zwaar 
vervuilde plaatsen, omdat je anders veel 
rondes met heet water moet maken. 
Afhankelijk van de situatie moet een 
beheerder kunnen bepalen welke techniek 
moet worden ingezet.’

Chemievrij en elektrisch 
En zo zijn we terug bij het emissievrij 
bestrijden van onkruid. Want het liefst 
loopt Van Loon vooruit op de regelgeving, 
zoals hij dat ook met chemievrij beheer 
heeft gedaan. ‘De transformatie van door 
fossiele brandstoffen aangedreven machi-
nes naar elektrisch of zero emissie, daar-
van is de Alltrec 8015F het resultaat. Het 
is een elektrisch, en niet door diesel aan-
gedreven, werktuigdrager die kan worden

ingezet voor borstelen en bestrijding met
hete lucht. Dat laatste gebeurt met 60 
procent warmteterugwinning, waardoor 
een minimum aan CO2 wordt uitgestoten. 
Interessant voor verschillende doelgroe-
pen die in zulke technologie zullen gaan 
investeren. Een sportvereniging bijvoor-
beeld, die chemievrij bestrijdt maar ook 
haar CO2-afdruk reduceert door elek-
trisch te werken op haar terrein. Want 
vergis u niet, bestrijden met een elektri-
sche borstelmachine kost maar 12 pro-
cent van de energie die gebruikt wordt bij 
de bestrijding met een door diesel aange-
dreven machine.’

Elektrisch is de toekomst
Ook Reco-, Addax- en Keckex-dealer 
Johan Bruntink van Bruntink Voorst zag 
de vraag naar elektrisch aangedreven 
machines de afgelopen jaren toenemen. 
‘De verkoop van elektrische werktuigdra-
gers zoals de Reco E-track, maar ook van 
zogenaamde handunits zoals elektrische 
heetwaterunits van Keckex, zit inder-
daad in de lift. Op elektrische voertuigen 
van Addax kunnen wij bijvoorbeeld ook 
een heetwaterunit plaatsen, wat wij voor 
verschillende klanten, aannemers en 
eindgebruikers al doen.’ Gevraagd naar 
nieuwe ontwikkelingen geeft Bruntink 
aan dat die zich op dit moment vooral 
richten op elektrificatie en hergebruik. 
Op dat laatste gebied komt hij met een 
verrassend voorbeeld: ‘Er zijn gemeente-
lijke reinigingsbedrijven en aannemers 
die het koelwater van de plaatselijke 
vuilverbranding gebruiken om met de 
heetwatertechniek onkruid te bestrijden. 
Dat water is al op temperatuur, negentig 
graden in dit geval, en hoeft dus nog 
maar een beetje extra te worden opge-
warmd, wat weer energie scheelt. Maar 
als echte besparing zie ik deze trend niet 
doorzetten, omdat het al met al toch nog 
aardig wat energie kost. De beste machi-
nes werken namelijk met sensoren, 
waardoor water heel secuur kan worden 
ingezet.’

Ook Bruntink wijst op het combineren 
van technieken voor een zo energiezui-
nig en schoon mogelijk resultaat. Het 
wachten is nu op de volgende stap in het 
elektrificatieproces. Bruntink: ‘Onkruid-
beheer door borstelen en heet water kan 
nu elektrisch en dat is erg mooi. Het ver-
mogen dat veegwagens echter nodig 
hebben om een dag hun werk te kunnen 
doen, daarvoor zijn de batterijen nog 
niet krachtig genoeg. Dat is dan ook een 
ontwikkeling die ik extra goed in de 
gaten houd.’ 
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Professionele plaagdierbestrijders en 
agrariërs moeten sinds 1 januari 
2023 beschikken over een IPM-cer-

tificaat bij de inzet van chemische bestrij-
dingsmiddelen voor de bestrijding van 
plaagdieren. Met deze Integrated Pest 
Management-certificering mogen enkel 
nog gecertificeerde professionals zoge-
naamde biociden inzetten. Voor particulie-
ren wordt het gebruik van de middelen 
niet direct verboden; hier geldt een over-
gangsperiode tot het einde van 2023. 

Gebrek aan voorlichting
De NVPB maakt zich echter zorgen over de 
wijze waarop particulieren in de toekomst 
plaagdieren zullen bestrijden. Zo kan het 
verkeerd gebruik van klemmen of vallen 
onnodig dierenleed veroorzaken en zijn 
chemische middelen, ondanks een verbod 
in Nederland, wel in het buitenland en 
online verkrijgbaar. De branchevereniging 

Per 1 januari 2023 zijn nieuwe regels voor plaagdierbestrijding in werking getreden. De Neder-

landse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) juicht dit toe, maar vreest ook 

voor onduidelijkheden als de overheid geen goede voorlichtingscampagne lanceert.

Nieuwe regelgeving 
plaagdierbestrijding

roept lokale overheden dan ook op om 
publieke campagnes op te zetten, om bur-
gers te informeren over de nieuwe wetge-
ving. Daarnaast pleit de NVPB voor over-
heidstoezicht op het illegaal aanbieden 
van chemische middelen. In de nieuws-
brief van november deed de vereniging 
ook een opmerkelijke constatering: over-
heden lijken in hun aanbestedingsproce-
dures meer te sturen op kostenbeheersing 
dan op kwaliteit en het IPM-certificaat 
‘lijkt bovendien onbekend’.

In de praktijk 
Het verhaal en de zorgen van de belangen-
vereniging zijn duidelijk. Maar hoe kijkt 
men vanuit de praktijk naar de situatie? In 
2019 begon B2Blue Pest Control op klein-
schalige wijze met plaagdierbestrijding, 
naast hun werkzaamheden in de schoon-
maaksector. ‘Inmiddels mogen we onder 
andere de gemeenten Zoetermeer, Delft en 

Rijswijk tot onze klanten rekenen’, vertelt 
locatiemanager Mark de Vries. Zijn bedrijf 
heeft nu de certificering op orde, maar sinds 
november zijn er wat zaken veranderd. De 
Vries: ‘Op de conceptbesluiten zijn nog een 
stuk of vijf reacties vanuit het werkveld bin-
nengekomen, resulterend in een aantal aan-
passingen. Dat heeft bijvoorbeeld te maken 
met de voorraden van de groothandelaren. 
De verplichting van het IPM-certificaat geldt 
nu per 1 januari voor middelen met nieuwe 
etiketten, terwijl middelen met oude etiket-
ten nog tot 29 juni 2023 mogen worden ver-
kocht en tot 26 december 2023 mogen wor-
den gebruikt.’

Een verhaal met een staartje dus, waarbij 
gemeenten verantwoordelijk zijn voor de 
juiste implementatie van de regelgeving 
en duidelijke communicatie naar hun bur-
gers. Twee interessante uitdagingen voor 
2023. 

TEKST PHILIP FOKKER, REDACTIE STADSWERK MAGAZINE
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De meest effectieve weringsoplossingen
tegen knaagdieren met Flexi Armour 

Zeker nu het gebruik van toxische middelen voor het bestrijden van 
knaagdieren is aangescherpt, ligt de focus steeds meer op het voorkomen 
van ongedierte. Rentokil Pest Control is al jaren werkzaam volgens 
Integrated Pest Management (IPM) waarbij wering en habitat management 
de basis vormen voor het voorkomen van ongedierte.  De regels omtrent het 
gebruik van toxische middelen wordt aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen 
voor het ongedierte in openbare ruimten. Met de producten van onze Flexi 
Armour Range voorkomt u dat knaagdieren gebouwen binnendringen. 
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.
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Dat een stad baat heeft bij gras, planten en 
bomen, is intussen een no brainer. Of het nu 
gaat om waterberging, biodiversiteit of gezond-

heid, een groene openbare ruimte draagt er positief 
aan bij. Zo levert een klein beetje natuur in een stede-
lijke omgeving al gezondheidswinst op. Wandelen in 
een boomrijke straat, even op een bankje zitten in het 
park of wat scharrelen in je balkontuin heeft min of 
meer therapeutische werking. Uit een Amerikaans 
onderzoek bleek zelfs dat patiënten die vanuit hun 
ziekenhuisbed uitkeken op groen sneller herstelden 
dan patiënten die uitzicht hadden op een blinde muur. 
Stadsgroen doet goed - het is in feite een lokale nuts-
voorziening.

De invloed van groen op de stad gaat nog verder. 
Eind jaren negentig deden vier wetenschappers van 
de University of Illinois onderzoek naar kinderen die 
in een hoogbouwwijk in Chicago opgroeiden. De flats 
waar ze woonden maakten deel uit van hetzelfde 
complex, waren op dezelfde manier gebouwd en hun 
ouders hadden een vergelijkbare sociaaleconomische 
achtergrond. Het enige verschil: de binnenplaats van 
sommige woontorens bestond uit openbaar groen 
(gras en bomen), terwijl de buitenruimte van andere 
flats van beton was. Wat bleek? Kinderen die opgroei-
den in de ‘groene’ woonomgeving ontwikkelden zich 
anders dan degenen uit de ‘grijze’. Ze speelden meer 
buiten en hun speelgedrag was gevarieerder en crea-
tiever dan dat van buurtgenoten die aangewezen 
waren op de versteende binnenplaats. Het groen sti-
muleerde de kinderen tot meer beweging en prikkel-

Opgroeien in het groen

Stadsgroen doet 
goed - het is in feite 
een lokale nuts-
voorziening

de hun verbeelding. In onderzoeken die op 
deze baanbrekende studie volgden werd 
zelfs aangetoond dat bewoners van 
‘groene’ flatomgevingen zich cognitief 
beter ontwikkelden dan de ‘grijze’ 
groep. In enkele studies werd zelfs een 
verband gelegd met crimineel gedrag. 
De aanwezigheid van veel groen in 
dichtbevolkte hoogbouwwijken zou ertoe 
leiden dat kinderen meer mogelijkheden 
hebben om hun emoties te beheersen en ze zo 
minder ontvankelijk maken voor criminaliteit.

Uit sociaalwetenschappelijke studies komen nooit uni-
versele waarheden naar voren. Toch lijkt de conclusie 
gerechtvaardigd dat de baten van stadsgroen niet 
slechts in het fysieke domein liggen. Ook bij de aan-
pak van sociale opgaven kunnen gras, planten en 
bomen nuttig zijn. Dat besef dringt steeds meer door, 
ook in ons eigen land. Maar kortetermijnbelangen 
winnen het helaas nog vaak van baten op de lange ter-
mijn. En daarbij gaat het niet eens zozeer om de kos-
ten van openbaar groen. Het punt is vooral dat ruimte 
in steden schaars is; groen concurreert met andere 
ruimtevragers. Maar met het onderzoek uit Chicago in 
gedachten mogen we gerust zeggen dat onze kinderen 
blij zullen zijn met meer groen in de stad – al is het 
maar omdat ze er zo fijn kunnen spelen. 

A. Faber Taylor, A. Wiley, F.E. Kuo & W.C. 
Sullivan (1998), Growing up in the inner city: 
green spaces as places to grow, Environment and 
Behavior, 30 (1), pp. 3-27.

In deze nieuwe rubriek ‘Straatwijsheid’  
bespreekt Gert-Jan Hospers wetenschappelijke 
inzichten rond de openbare ruimte.

foto: Unsplash, Kristin-Todorova

TEKST GERT-JAN HOSPERS, 
STICHTING STAD EN REGIO

WWW.STAD-EN-REGIO.NL 
HOSPERS@STAD-EN-REGIO.NL
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Wegwijs in 
samenwerking
Handtekeningen zetten en klaar, ging het maar zo makkelijk. 

Er komt meer kijken bij samenwerking, tussen én binnen 

organisaties. Daarom ontwikkelden het COB, De Bouwcam-

pus en Mijn Aansluiting een online tool: de Samenwerkwijzer. 

Want succesvol multidisciplinair programmeren en uitvoeren 

willen we allemaal. Maar waar te beginnen?

MANAGEMENT

Nieuwe tool 
voor netwerk-
bedrijven

(foto: Michiel G.J. Smit)

werkwijzer’ ontwikkeld. We interview-
den acht succesvolle samenwerkingsver-
banden tussen netwerkbedrijven en 
overheden in Amsterdam, Den Haag, 
Groningen, Leiden, Rotterdam, Tilburg, 
Zoetermeer en Zeeland. Bij deze inter-
views kwamen duidelijke patronen naar 
voren, op basis waarvan een aantal 
samenwerkingsstadia is te bepalen. Daar 
zijn drie hoofdthema’s uit te destilleren: 
waarom we samenwerken, hoe we 
samenwerken en wat samenwerken ople-
vert. Elk thema is gevat in negen vragen 
of stellingen, zoals deze: ‘Kennen de 
deelnemers van de samenwerking het 
hoofddoel ervan en kunnen zij dit uitleg-
gen aan stakeholders?’

hoe werkt dit in de praktijk? Waar moet 
je beginnen en hoe kom je verder?

Om ervoor te zorgen dat er zoveel moge-
lijk gebruik wordt gemaakt van de kennis 
en ervaringen van bestaande succesvolle 
samenwerkingen, hebben we ‘de Samen-

Het gebruik van het woord ‘inte-
graal’ is onder professionals in de 
openbare ruimte explosief toege-

nomen. Integrale samenwerkingen tus-
sen netbeheerders en beheerders van de 
openbare ruimte worden gezien als cru-
ciaal voor een slimme uitvoering. Maar 
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KENNISARENADAG
De Kennisarenadag is een jaarlijks terugkerend evenement rondom kabels en leidingen, 

georganiseerd door het COB, in samenwerking met het Gemeentelijk Platform Kabels en 

Leidingen (GPKL) en Stichting Mijn Aansluiting. De onderzoeksprojecten uit de Kennisarena staan 

centraal: experts uit de praktijk werken samen aan praktische oplossingen voor een toekomstbe

stendige inpassing van kabels en leidingen in de ondergrond. Op 14 februari 2023 wordt naast de 

Samenwerkwijzer een groeiboek met bundelingstechnieken gepresenteerd, evenals handvatten 

om de ondergrond een plek te geven in omgevingsvisies en plannen. De dag vindt plaats op de 

KNVBcampus in Zeist, deelname is gratis. Aanmelden kan via www.cob.nl/kennisarenadag.

Hoe werkt het?
Door het beantwoorden van de vragen en 
stellingen, geeft de tool inzicht in het sta-
dium waarin een samenwerking zich 
bevindt. Een ‘foto’ - een radardiagram met 
de resultaten per thema - toont in één oog-
opslag waar de samenwerking goed functio-
neert en waar de ontwikkelkansen liggen. 
Vervolgens biedt het gerichte adviezen en 
toegang tot een online bibliotheek met 
diverse concrete tools en handvatten:

 Een voorbeeld-convenant
 Voorbeeld-doelstellingen 
 Rollenverdelingen 
 Een definitiekaart 
 Het spel ‘Botsende belangen’. Hiermee 

worden deelnemers bewuster gemaakt van 
hun verschillende belangen

Niet groots, maar klein beginnen
Waarover veel samenwerkende partijen het 
eens zijn, is dat simpelweg starten de enige 
manier is om verder te komen. ‘Over samen-
werken moet je niet praten, dat moet je 
gewoon doen!’ kwam regelmatig terug in de 
interviews. Verrassend genoeg laten de 
onderzochte best practices zien dat integrale 
samenwerking niet groots, maar vaak juist 
klein begint. En de stadia worden niet erva-
ren als lineaire, chronologische stappen. In 
de praktijk blijkt dat de partijen een iteratief, 
circulair proces doorlopen. Iteratief omdat 
het eigenlijk zelden voorkomt dat een fase 
maar één keer doorlopen wordt; vaak zien 
we dat er doorontwikkelingen komen van 
bijvoorbeeld het convenant dat afgesloten 
wordt. Dit type samenwerkingen vraagt dus 
om een andere managementlogica: niet 
alleen lineair en progressief, maar ook circu-
lair en iteratief. Het circulaire en iteratieve 
karakter van samenwerkingsverbanden is 
terug te zien in de samenwerkwijzer. 

De samenwerkwijzer biedt de mogelijkheid 
om zelf vragen te beantwoorden en daar 
inzichten en gerichte adviezen voor terug te 

krijgen. Zelf informatie, documenten en 
video’s naar onze bibliotheek opsturen kan 
via secretariaat@mijnaansluiting.org.

Evelijn Martinius was als promovendus aan 
de Vrije Universiteit vanuit wetenschappelijk 
oogpunt betrokken bij het project. Sjoerd 
Loeffen is projectleider bij Mijn Aansluiting.

WEBSITES

STICHTING.MIJNAANSLUITING.ORG

WWW.COB.NL

WWW.DEBOUWCAMPUS.NL/HSO

WWW.DESAMENWERKWIJZER.NL

EDITH BOONSMA, CENTRUM VOOR  
ONDERGRONDS BOUWEN (COB) 

SJOERD LOEFFEN
MIJN AANSLUITING

EVELIJN MARTINIUS
DE BOUWCAMPUS

Dit interactieve fasemodel verwijst per fase naar 

bijbehorende processen, hulpmiddelen en rollen.

Voorbeeld van een ‘foto’ van een samenwerking.
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De groene stad  
van de toekomst

In november vorig jaar vertegenwoordigden Maarten Loeffen en Roel ter Horst Stadswerk bij 

het internationale congres van World Urban Parks (WUP) en ANPR (Asociacion National de 

Parques y Recreation de Mexico). Om kennis uit te wisselen, te werken aan ons internatio-

nale netwerk én om inspiratie op te doen voor ons congres in 2024 in Utrecht.

Van Monterrey tot Adelaide, van 
Johannesburg tot Utrecht: overal 
in de wereld buigen onze collega’s 

zich over dezelfde vraag: ‘Hoe houden we 
onze steden gezond en leefbaar in een 
wereld waarin de bevolking toeneemt, 
economieën groeien en het ecologisch 
(stedelijke) systeem aan de grenzen komt 
van wat het aan kan?’ Ook op het congres 
in Monterrey ging het hierover. Over wat 
parken in stedelijk gebied bijdragen aan 

FUTURE GREEN CITY Congres in Monterrey 
(Mexico) biedt inspiratie

Monterrey gezien vanuit 

de omliggende bergen.

(foto: Maarten Loeffen) 

het klimaatbestendig en natuurinclusief 
houden of maken van onze steden. Veel 
presentaties met inspirerende voorbeelden 
passeerden de revue. Tijdens de excursies 
zagen we dat in deze Mexicaanse metro-
pool dit vraagstuk hoog op de agenda 
staat. Er zijn veel projecten die hoop geven 
op een groenere toekomst.

Monterrey is een snel groeiende metro-
pool met ongeveer vijf miljoen inwoners. 

Met ambities om meer ruimte te maken 
voor fietsers, voetgangers, groen en 
bomen. Een enorme opgave, gezien de 
huidige inrichting met veel beton en 
wegen vol auto’s. Maar gelukkig ook 
gedreven burgemeesters die lef tonen en 
een bevolking die mee wil denken en 
doen. Op meerdere plaatsen zagen we hoe 
er met inzet van bewonersparticipatie pro-
jecten van de grond komen die de stad 
aangenamer en gezonder maken. Oude 
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CONGRES ‘FUTURE GREEN CITY’ UTRECHT 2024
In 2024 organiseert Stadswerk samen met branchevereniging VHG het 

internationale congres Future Green City. Het congres is van 23 tot en 

met 26 september in en rond het Beatrixtheater in Utrecht. De vraag 

staat centraal hoe we onze (stedelijke) leefomgeving aangenaam en 

toekomstbestendig kunnen maken. In onze tijd is dit een complex 

vraagstuk dat vraagt om een integrale benadering. Daarom organiseert 

Stadswerk dit congres in nauwe samenwerking met World Urban Parks 

(WUP) en IFME (International Federation of Municipal Engineering). De 

komende maanden gaan wij aan de slag om de programmalijnen 

scherp te krijgen. Zodra wij daar meer informatie over hebben laten wij 

zeker van ons horen. Wat vaststaat zijn de plaats en de tijd. Zet die 

alvast maar in je agenda!

Terug naar Nederland. Ook bij ons is de 
vraag om onze steden toekomstbestendig 
en leefbaarder te maken actueler dan ooit. 
Hoe vaak horen we het niet: de biodiversi-
teit holt achteruit en onze bodem en 
waterhuishouding voldoen niet aan de 
ondergrens van door ons zelf opgestelde 

normen. We moeten prioriteiten stellen, 
keuzes maken. Niet alles kan overal. Ook 
in Nederland zijn er inmiddels gelukkig 
goede initiatieven en voorbeelden van 
groene verstedelijking. Zo kunnen we 
onze leefomgeving weer gezond, veilig en 
comfortabel voor iedereen maken. Met het 
internationale congres ‘Future Green City’ 
(zie kader), dat Stadswerk in 2024 samen 
met branchevereniging VHG organiseert, 
hopen wij hier een zinvolle bijdrage aan te 
leveren. 

TEKST ROEL TER HORST, GEMEENTE EDE

Parque Fundidora, met een prominente plek voor industrieel erfgoed, 

vertoont overeenkomst met Landschaftspark Duisburg. 
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WWW.WORLDURBANPARKS.ORG
WWW.IFMEWORLD.ORG

WUP EN IFME: WIE ZIJN DAT EN WAT DOEN ZE?
De WUP (World Urban Parks) zet zich wereldwijd in voor het belang van parken en 

recreatie in de stedelijke omgeving. Zo draagt zij met haar partnerorganisaties haar 

steentje bij aan klimaatbestendige en natuurinclusieve steden. Hierbij staat de mens 

centraal, want ieder mens heeft immers recht op een gezonde leefomgeving. Haar 

eerstvolgende congres is van 2225 oktober 2023 in Adelaide (Australië).

De IFME (International Federation of Municipal Engineering) is een internationaal 

netwerk van civieltechnische professionals. Zij stimuleert uitwisseling van techni

sche en culturele kennis. Zo draagt zij bij aan voortdurende verbetering van 

toegepaste technieken en aan een betere samenleving. Het eerstvolgende congres 

wordt georganiseerd van 1619 april 2023 in Birmingham (UK).

Stadswerk is aangesloten bij zowel WUP als IFME.

parken worden opgeknapt en vergroend. 
En we zagen hoe de druk op de kwetsbare 
natuur in de aangrenzende berggebieden 
kan worden beperkt door te zoneren en te 
reguleren. Onder andere door goed na te 
denken over de plaats van recreatieve rou-
tes en voorzieningen.

Elders in de wereld
Ondertussen in de rest van de wereld. In 
Zuid-Afrika geeft het programma ‘Trees 
for Hope’ ook echt hoop op een groenere 
toekomst. In Adelaide (Australië) wordt 
door slimme innovaties water via circu-
laire systemen meerdere keren gebruikt. 
In Canada loopt sinds 2021 een ‘National 
Urban Parks Program’ met als voornaam-
ste doel om de verbinding tussen natuur 
en mensen te verbeteren. In San Francisco 
is aan de voet van de Golden Gate-brug 
een legerbasis omgevormd tot stedelijk 
park. En Parijs ontwikkelt groene routes 
en koppelt er een biodiversiteitsmeetnet 
aan. Zomaar wat voorbeelden ver en min-
der ver van huis.

We moeten prioriteiten stellen, 
keuzes maken. Niet alles kan overal
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Wie durft nog?
De Floriade Expo 2022 in Almere kende sterk tegenvallende 

bezoekersaantallen en financiële tegenslagen. Dat zorgde voor 

een sfeer van mislukking rond het evenement. Is een nieuwe 

editie nog wel op zijn plaats? En zo ja, welke aanpassingen in 

het concept zijn dan nodig? Laten we het geheel overzien om 

tot onderbouwde conclusies te komen.

WAARDEVOL GROEN

Evaluatie van de 
Floriade Expo 
2022 in Almere

Bij de ‘Urban Stage’ met de foodtrucks was het altijd gezellig druk. Bij mooi weer buiten zitten met wat eten en drinken en levende muziek op de achtergrond.
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In de laatste week van de Floriade Expo 
2022 had ik de eer om met drie ontwer-
pers van Floriade Expo’s rond te lopen op 

de 7e Internationale tuinbouwtentoonstel-
ling in Almere, 60 hectare groot. Uiteraard 
was ik benieuwd wat zij van de tentoonstel-
ling vonden en hoe zij de kansen voor toe-
komstige tuinbouwtentoonstellingen in 
Nederland inschatten. Michiel den Ruijter 
was de hoofdontwerper van de Floriade 
Zoetermeer/Den Haag (1992), Niek Roo-
zen van de Floriade in de Haarlemmermeer 
(2002) en John Boon van de Floriade in 
Venlo (2012). Niek Roozen is, samen met 
de dendroloog Jaap Smit, intensief betrok-
ken geweest bij de realisatie van de beplan-
tingsplannen op de Floriade in Almere. Het 
zogenoemde ‘Bomenalfabet’ is daar het blij-
vende resultaat van.

Op verschillende plekken vielen naast de 
meer traditionele delen ook de alternatieve 
toepassingen van beplantingen en materia-
len op. Op dat gebied bleek dat de Floriade 
in Almere echt iets te melden had. Volgens 
Niek Roozen waren de reacties de laatste 
tijd dan ook voornamelijk positief. Dat heeft 
helaas de negatieve stemming niet kunnen 
compenseren, wat betreft de zeer lage 
bezoekersaantallen en een groot financieel 
tekort. Daaruit zou men al gauw de conclu-
sie kunnen trekken dat het Floriade-concept 
als internationale tuinbouwtentoonstelling 
geen toekomst meer heeft. De vraag of dat 
zo is, wordt urgent nu de tijd zich aandient 
voor nieuwe kandidaten om zich op te 
geven middels een bidbook om de Floriade 
2032 te organiseren. Wie durft nog?

Komt er een Floriade 2032?
Nederland was decennia lang wereldwijd 
vermaard om zijn tuinbouwtoonstellingen. 
Volgens John Boon, die als adviseur is 
betrokken bij een toekomstige internatio-
nale tuinbouwtentoonstelling in Zuid 
Korea, zijn de huidige tuinbouwtentoonstel-
lingen in Azië groter dan in Nederland. De 

vraag is wat dat betekent: gaat het puur om 
terreinoppervlak of neemt men ook het 
tonen van innovatieve en milieuverant-
woorde ontwikkelingen in de tuinbouwsec-
tor bij de overwegingen mee? 

De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) is ini-
tiatiefnemer van de Floriade én partner van 
de organiserende regio (zie kadertekst) 
intermezzo. Het doel van de NTR is om in 
binnen- en buitenland het imago van de 
Nederlandse tuinbouw te bevorderen, en de 
afzet van tuinbouwproducten te ondersteu-
nen. Het tentoonstellingsterrein van een 
Floriade wordt eenmalig ter beschikking 
gesteld. Het gebruik van het terrein ná de 
tentoonstelling speelt dus een belangrijke 
rol bij het ontwerp van een Floriade. Van 
1960-1982 ging het voornamelijk om de 
aanleg van een nieuw stadspark, vanaf 
1992 werd er een stedenbouwkundig 
onderdeel aan toegevoegd (toekomstige 
nieuwe stadswijk). Soms maakten ook 
infrastructurele elementen er deel vanuit 
(bijvoorbeeld bruggen).

Of er ook in 2032 een Floriade plaatsvindt 
is nog niet duidelijk. Een website-bericht 
van de Tuinbouwraad meldt hierover: ‘Een 

besluit hierover zal mede afhangen van het 
succes van Almere. Na afloop van de Flori-
ade in Almere vindt er een evaluatie plaats. 
Op basis daarvan wordt besloten wat er in 
2032 gaat gebeuren’. 

Bomenalfabet als ‘legacy’
In 2017 is het ‘Convenant Groene Stad 
Arboretum’ getekend. Dit betrof afspraken 
tussen Floriade Expo 2022 B.V., gemeente 
Almere en stichting De Groene Stad om 
samen het Groene Stad Arboretum te reali-
seren. Het arboretum bestaat als ‘Bomenal-
fabet’ uit een bijzondere bomen- én planten-
verzameling, omdat ook de bloeiende 
plantensoorten bij de bomen op alfabet 
geplaatst zijn. Er was grote betrokkenheid 
van kwekers uit heel Nederland. Zij hebben 

TEKST JOHAN VLUG, VLUGP - BURO VOOR STEDEBOUW EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR
BEELD JOHAN VLUG WWW.TUINBOUWRAAD.NL

Drie hoofdontwerpers van Floriade Expo’s bij elkaar op de Floriade Expo 2022 in Almere. Van links naar 
rechts: Michiel den Ruijter (Floriade 1992), Niek Roozen (Floriade 2002) en John Boon (Floriade 2012).

Op het Floriade-
terrein komt  
een duurzame, 
energieneutrale, 
groene woonwijk
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DE FLORIADE OVER DE JAREN HEEN
De Floriade kan gezien worden als een opvolger van de Flora Bloemententoonstellingen die op 

het voormalige landgoed Groenendaal te Heemstede georganiseerd werden. Het Floriade

concept sloot aan op de maatschappelijke ontwikkelingen die zich in de jaren ‘60 aftekenden. 

Waarschijnlijk is het financiële succes van de eerste Floriade Expo’s daaruit af te leiden.

Flora internationale Bloemententoonstellingen

(georganiseerd door de Algemene vereniging voor de Bloembollenteelt (AVB))

Jaar Park Aantal bezoekers Ontwerper
1910 Haarlemmerhout en de 

Hertenkamp, Haarlem
160.000 bezoekers Leonard A. Springer

1925 Groenendaal, Heemstede 330.000 bezoekers Dirk F. Tersteeg

1935 Groenendaal, Heemstede 610.000 bezoekers H. J. Voors

1953 Groenendaal, Heemstede 600.000 bezoekers H. J. Voors

Floriade-wereldtuinbouwtentoonstellingen

(officieel erkend door het Bureau International des Expositions (BIE), als Tuinbouw

tentoonstelling volgens art. 4 sub B. lid 2 BIE. De Nederlandse Tuinbouwraad treedt  

als organiserende instantie op) 

Jaar Plaats Park & object Motto / bezoekers Hoofdontwerper
1960 Rotterdam Het Park / Euromast Kiem tot kracht 

4 miljoen bezoekers
Jacques 
Kleiboer 

1972 Amsterdam AmstelparkBeatrix
park

5 miljoen bezoekers Bert Mos

1982 Amsterdam GaasperparkGaasper
plas

4,5 miljoen bezoekers Jan van de 
Meern

1992 Zoetermeer
(i.s.m. Den 
Haag)

Floriadepark / wijk 
RokkeveenOost (Ton 
Hinze)

3 miljoen bezoekers Michiel den 
Ruijter

2002 Haarlemmer
meer

Haarlemmermeerse 
bosDe Groene Weelde /
Big Spotters Hill

Feel the Art of Nature 
2 miljoen bezoekers 

Niek Roozen

2012 Venlo Freshpark Mierbeek /
Inovatoren
campusgebouw 
(Jo Coenen) 
Villa Flora 
Campusgebouw 
(Jón Kristinsson)

Cradle to Cradle: met 5 
Living Naturethema’s
2 miljoen bezoekers

John Boon

2022 Almere Duurzame stadswijk 
‘Hortus’ /
Bomenalfabet (Niek 
Roozen)

Growing Green Cities
700.000 bezoekers

Winy Maas 
(MVRDV)

een aanzienlijk deel van de benodigde 
bomen geschonken. Deze bomen zijn het 
visitekaartje van de tuinbouwsector tijdens 
en na de Expo. Op het Floriade-terrein komt 
een duurzame, energieneutrale, groene 
woonwijk. Die woonwijk kan volgens Niek 
Roozen als de 28e botanische tuin in Neder-
land worden beschouwd. Het bomenraster 
bevat namelijk 650 boomsoorten en een 
grote variëteit aan natuurlijk ogende vege-
taties in bermen, plantsoenen, bosstroken 
en langs oevers.

De verschillende organisatoren hadden één 
gemeenschappelijk doel: het tonen van 
structurele innovaties en oplossingen voor 
duurzame en leefbare steden. Om dit doel 
te bereiken, werden partijen uit de hele 
wereld samengebracht om hun innovatieve 
ideeën en best practices tentoon te stellen. 
Naast recreatie, vermaak en ontspanning 
(een dagje uit) werd dus ook ingezet op 
voorlichting, bewustwording en kennisver-
werving. De vraag is hoe die twee compo-
nenten elkaar aanvulden of elkaar juist 
beconcurreerden. Opvallend is dat de Flori-
ade bij professionele partijen populair was: 
er vonden veel zakelijke bijeenkomsten, 
afspraken en ontmoetingen op de Floriade 

WAARDEVOL GROEN

Het rastervormig wegen- en 
padenpatroon van de toekomstige 
groene woonwijk is tijdens de 
voorbereidingen van de Floriade 
aangelegd, inclusief lantaarnpalen. 
De bijzondere detaillering van de 
straten is ontworpen door Bureau 
ZUS. Het planten- en bomenalfabet is 
gekoppeld aan dit stratenpatroon en 
vormt daarmee een blijvend groen 
kader in de nieuwe woonwijk.

Opvallend is dat 
de Floriade bij 
professionele par-
tijen populair was
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Welke kansen en 
mogelijkheden 
doen zich voor 
om een aan-
gepast of ander 
concept te  
hanteren?
plaats. Wat voor professionals en specialis-
ten wellicht wel duidelijk was, was voor 
dagjesmensen misschien niet zo makkelijk 
waar te nemen en te waarderen. 

Visitekaartje
De tuinbouw is wereldwijd een energieke 
en innovatieve bedrijfstak. Onder tuinbouw 
verstaan wij glastuinbouw, bloembollen-
teelt, fruitteelt, boomkwekerij en volle-
grondsgroenteteelt. Bedrijven in het tuin-
bouwcluster dragen direct en indirect 21,1 
miljard euro bij aan de Nederlandse econo-
mie, als producent en exporteur.1 De tuin-
bouw is daarmee de tweede economische 
sector van Nederland. Daar hoort een ste-
vige promotie en marketing bij. In hoeverre 
sluit het Floriade-concept nog aan bij de 
promotie van de tuinbouwsector en hoe is 
dat te combineren met de huidige maat-
schappelijke interesses? Er is weliswaar 
geprobeerd om in te spelen op de groene, 
ecologische en milieukundige vraagstuk-
ken, maar komen die voldoende duidelijk 
en aantrekkelijk over? Gezien de afnemen-
de bezoekersaantallen die de laatste Floria-
de-tentoonstellingen hebben gehaald en de 
toenemende financiële tekorten die daarbij 
zijn ontstaan ligt een aanpassing of veran-
dering van het tentoonstellingsconcept voor 
de hand.

Nadenken over een toekomstige 
Floriade
Welke kansen en mogelijkheden doen zich 
voor om een aangepast of ander concept te 

hanteren? Het publiek dat de tentoonstel-
ling bezoekt is gemiddeld genomen vrij 
oud. De promotie van de sector moet zich 
meer richten op jongeren. Sociale en inte-
grale aspecten moeten bewuster aan bod 
komen, naast ondernemerschap en innova-
tie-gerichtheid. Wat dat betreft vormt een 
thema als ‘Growing Green Cities’ in principe 
een goed uitgangspunt. Misschien dat ook 
‘personificatie’ van inspirerende voorbeel-
den een rol moet spelen. Daarmee kan het 
publiek zich meer identificeren: een herken-
bare hoofdontwerper, een succesvolle 
ondernemer, een bijzondere onderzoeker. 
Het lijkt noodzakelijk om samen met andere 
topsectoren een volgende wereldtuinbouw-
tentoonstelling te organiseren. Daarmee 
verandert de positie van de Nederlandse 
Tuinbouwraad. 

Richt men zich in dat geval op één locatie of 
kan de tentoonstelling op meerdere plekken 
of terreinen ondergebracht worden? Ook 
het creëren van digitale omgevingen 
behoort tot de mogelijkheden. De gebruike-
lijke tentoonstellingsperiode is eveneens 
niet vanzelfsprekend, maar kan zich over 
een heel jaar uitstrekken. Verder is het 
belangrijk dat de financiële risico’s niet 
afgewenteld worden op één partij, zoals een 
gemeente die het terrein ter beschikking 
stelt. Financiële risico’s moeten anders en 
meer gespreid gedekt worden. 

Het zou jammer zijn als er geen ander con-
cept of nieuwe formule wordt gevonden 
waarmee belangrijke Nederlandse sectoren 
op een internationaal niveau gepromoot 
kunnen worden. Een veerkrachtige maat-
schappij moet daartoe in staat zijn. 

Noot

1.  Tuinbouwcijfers 2019; het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) en Wageningen 

Economic Research; Den Haag/Heerlen/

Bonaire 2020.

De bijzonder uitnodigende, gezamenlijke 
inzending ‘The Voice of Urban Nature’ van de 
gemeente Amsterdam en Almere. Het paviljoen 
was volledig opgebouwd met lokale, biobased 
en hergebruikte materialen. De tuin riep 
indringende beelden op van natuurlijke 
kringlopen en weldadigheid. Opvallend daarbij 
waren de eetbare planten die zich in de 
groeiende weelde bevonden. Een feest om 
doorheen te lopen.

Impressie van de prachtige, intieme ‘vijverhof’ van ‘Wilde Weelde’ op ‘Utopia Island’. Op deze plek zijn 
veel hergebruikte materialen toegepast en is slim gebruikt gemaakt van bestaande bomen en struiken.
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Voorkom CO2-uitstoot en kosten

Het simpelweg vervangen van openbare verlichtings

masten na de opgegeven levensduur is niet meer van 

deze tijd. De CO2uitstoot voor de productie, plaatsing, 

vervanging en endoflife verwerking van 100 openbare 

verlichtingsmasten bedraagt maar liefst 90 ton. Dit staat 

gelijk aan 52 retourtjes van Amsterdam naar New York! 

Met een stabiliteitsmeting van Normec ReiLux kan de 

levensduur met ten minste zes jaar worden verlengd. 

Hiermee wordt een CO2uitstoot van 350 kg per 

gebruiksjaar voorkomen.

Kwaliteit gegarandeerd

Met hightech meetapparatuur en op basis van ruim  

20 jaar ervaring en meetgegevens geven onze 

professionals inzicht in de actuele conditie van een 

verlichtingsmast. In de meeste gevallen hoeven 

gemeten masten niet vroegtijdig vervangen te worden. 

Wij werken 100% nondestructief en garanderen de 

kwaliteit van onze metingen.

Waarom meten? 

 Levensduur van objecten verlengen 

 Invulling geven aan duurzaamheidsbeleid

 Waarborgen van de veiligheid in de openbare ruimte

 Uitstellen van grote investeringen

 Voldoen aan zorgplicht 

Waarom kiezen voor Normec Rei-Lux?

 Marktleider in de Benelux sinds 2003

  Gepatenteerde meettechnieken

   100% nondestructief meten

 Meer dan 600.000 gemeten masten
6    Zes jaar kwaliteitsgarantie

�    Uitgebreide rapportage van de metingen

 Meetresultaten direct inzichtelijk in digitaal portaal

 Safety Culture Ladder trede 3

  �ISO�9001�en�VCA**�gecertificeerd

Verleng de levensduur van openbare verlichtingsmasten

Voorkom CO2-uitstoot  
en bespaar kosten 
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Hoe vaak horen we niet dat de reis 
belangrijker is dan de uiteindelijke 
bestemming. Maar daar kijken we dit 
jaar in Stadswerk magazine in de 
nieuwe achtdelige serie ‘On the Road 
to Future Green City’ toch anders 
tegenaan. We kunnen immers pas ‘on 
the road’ als we een idee hebben over 
de aanblik, de inrichting van die stad 
met toekomst. Daarom gaan we die 
stedelijke omgeving verkennen. Een 
Future Green City, wat is dat eigen-
lijk? Hoe ziet de openbare ruimte 
met toekomst er uit? Pas als we dat 
weten kunnen we de weg naar het 
einddoel vinden.

In 2015 schreven we dat de Future 
Green City de mens centraal stelt in 
zijn groene gezonde leefomgeving. 
Dat het een omgeving is waarin we 
weten om te gaan met grote verande-
ringen en waar we kansen zien en 
nieuwe technieken weten te benutten. 
Niet verkeerd, maar misschien wel wat 
te antropocentrisch geformuleerd, iets 
teveel neigend naar de ‘technische 
maakbaarheid’ van een groene gezon-
de leefomgeving. En wellicht nog te 
weinig doordrenkt van natuurinclusi-
viteit en een noodzakelijk streven naar 
robuuste groenstructuren?

Hoe gaan we dat doen als de ruimte 
zoals hier in Nederland schaars is? 
We zijn al een hoog geürbaniseerd 
land, een metropolitane rivierdelta, 

met een groeiende bevolking en op 
langere termijn een zeer kwetsbaar 
laagland. Dus moeten we onvermij-
delijk nog verder verdichten op vei-
lige of te beveiligen plaatsen. Tegelij-
kertijd willen we groen en leefbaar 
blijven. Scheppen we genoeg ruimte 
door geparkeerde auto’s uit de stede-
lijke kernen te verbannen? Of is er 
meer nodig en moeten we de open-
bare ruimte driedimensionaal gaan 
omdenken? Projecten zoals de Valley 
in Amsterdam, Wonderwoods 
(Utrecht) of de Trudo toren (Eind-
hoven) daarvoor op grote schaal 
doorvoeren? Met daartussen onze 
historische binnensteden als Efteling-
achtige toeristische attracties? En 
misschien helpt het als we niet bin-
nen de huidige stadsgrenzen denken 
maar ons hele land zien als een 
samenhangend stedelijk landschap.

De Future Green City is zo bezien een 
complex vraagstuk waarbij oplossin-
gen voor biodiversiteit, mobiliteit, kli-
maatadaptatie, leefbaarheid, veilig-
heid, ondergrond, circulariteit, smart 
city, beweegruimte, groen en vesti-
gingsklimaat als puzzelstukken in 
elkaar vallen. In onze serie gaan we dit 
jaar vanuit verschillende invalshoeken 
de stedelijke omgeving met toekomst 

verkennen. Zodat we in 2024 tijdens 
ons Future Green City 2024 wereld-
congres beslagen ten ijs komen in de 
ontmoeting met 
onze buitenlandse 
collega’s van de 
platforms World 
Urban Parks en de 
International Fede-
ration of Municipal 
Engineering.

De stad met toe-
komst kan niet 
alleen op de tekentafel van de ste-
denbouwkundigen worden geschetst. 
Het gaat om een samenspel van ont-
werp, inrichting en beheer. En zelfs 
als we dat goed doen, zullen we Uto-
pia niet weten te bereiken. Steeds als 
we denken er te zijn zullen nieuwe 
problemen, uitdagingen en inzichten 
om verandering vragen en moet de 
puzzel opnieuw worden gelegd. De 
‘road’ naar Future Green City is daar-
mee een eindeloze weg maar het uit-
zicht is prachtig!

WEBSITES

WWW.IFMEWORLD.ORG

WWW.STADSWERK.NL

WWW.WORLDURBANPARKS.ORG

H
COLUMN ON THE ROAD TO FUTURE GREEN CITY TEKST MAARTEN LOEFFEN

KONINKLIJKE VERENIGING STADSWERK NEDERLAND

Een lange weg, 
maar het uitzicht 
is prachtig!

Een Future Green City,
wat is dat eigenlijk?
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Overschakelen  
op stadswarmte
Omschakelen van gas naar stadswarmte is een complexe operatie, onder meer 

omdat het alleen kan als een ruime meerderheid in een wooncomplex of buurt 

meegaat. Ook zijn vaak ingrepen in de openbare ruimte nodig, zoals de aanleg van 

transportleidingen en tijdelijke warmtevoorzieningen. Hoe organiseer je zoiets? 

Casus Bovenkruier in Amsterdam-Noord laat het zien.

ENERGIETRANSITIE

Casus Bovenkruier 
laat zien wat je  
tegen kunt komenBeeld van de Bovenkruier in de Molenwijk in Amsterdam-Noord tijdens de werkzaamheden.
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De verschillende complexen die 
Eigen Haard in de Molenwijk in 
bezit heeft - waaronder de Boven-

kruier en de Grondzeiler - stonden bij ons 
al in de planning om te verduurzamen’, 
vertelt Alexandra Rus, projectregisseur 
verduurzaming Bovenkruier bij Eigen 
Haard. ‘Toen uit het onderzoek van de 
gemeente en de corporaties stadswarmte 
als preferente aardgasvrije techniek voor 
de Molenwijk naar voren kwam, hebben 
we besloten de woningen uitgebreid te 
verduurzamen én aan te sluiten op stads-
warmte. Aangezien het einde van de 
levensduur van de cv-ketels in zicht 
kwam, was dit moment daarvoor ook heel 
geschikt. Door de verduurzaming en de 
aansluiting op stadswarmte gelijktijdig en 
slim aan te pakken, hoeven we maar één 
keer in de woningen aan de slag en 
ondervinden de bewoners ook maar één 
keer overlast van de werkzaamheden.’

Lager energieverbruik
Het verduurzamingspakket voor de 
Bovenkruier omvat een groot aantal 
maatregelen, maakt Rus duidelijk. ‘De 
woningen worden voorzien van HR++-
glas en alle gevels worden geïsoleerd, 
waarbij bovendien al het asbest uit de 
gevels wordt verwijderd. Ook verbeteren 
we de kierdichting en krijgen de wonin-
gen een ventilatiesysteem dat warmte 
terugwint.’ Alle maatregelen samen lei-
den ertoe dat de warmtevraag van de 
woningen afneemt. Dat maakt het moge-
lijk de woningen op de middentempera-
tuur van 70 graden Celsius aan te slui-
ten. Rus: ‘De lagere warmtevraag 
betekent dat de bewoners bij dezelfde 
manier van gebruik een lager energiever-
bruik hebben.’ 

De opdracht voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden heeft Eigen Haard gege-
ven aan hoofdaannemer Nijhuis. Instal-
latiebedrijf Klomp voert als onderaanne-

mer het installatiewerk uit in de 
woningen. Rus: ‘Samen met Vattenfall 
hebben we ervoor gekozen om deze 
installateur de aansluiting op het warm-
tenet in het complex te laten uitvoeren.’ 
Remco Bal van Vattenfall legt de voorde-
len daarvan uit: ‘Doorgaans nemen wij 
als opdrachtgever voor de aanleg van de 
stijgleidingen in het complex zelf een 
aannemer in de arm. Hier voert de instal-

lateur van Eigen Haard dat werk uit. 
Deze partij kent de woningen al en is 
goed in staat om oplossingen te beden-
ken voor zaken die afwijken van de stan-
daardsituatie. De installateurs van cor-
poraties zijn inpandig vaak zeer 
behendig. Installatiebedrijf Klomp gaat 
op basis van onze specificaties in het 
complex aan de slag en wanneer het lei-
dingwerk gereed is en wij hebben gecon-
troleerd of het aan die specificaties vol-
doet, dragen zij het aan ons over.’

Draagvlak nodig
Om de verduurzamingsplannen en de 
aansluiting op het warmtenet ook daad-
werkelijk uit te kunnen voeren, had Eigen 
Haard de instemming nodig van 70 pro-
cent van de bewoners. ‘We hebben de 
bewoners eerst langs verschillende wegen 
- nieuwsbrieven, maar ook een informa-
tiemarkt - over de plannen geïnformeerd’, 
vertelt Rus. ‘Vervolgens hebben we hen 
eind 2021 een verbetervoorstel gestuurd 
en uitgenodigd om in de modelwoning de 
“nieuwe” situatie te bekijken. Daarna heb-
ben we hen gevraagd om ons schriftelijk 
binnen een aantal weken te laten weten 
of ze wel of niet instemden met het plan.’

De bewoners van de Bovenkruier hebben 
de plannen voor verduurzaming en stads-
warmte positief ontvangen. Rus: ‘Met de 
Bovenkruier willen we laten zien dat de 
overstap van gas naar stadswarmte echt 
een verbetering is. Soms zitten we een 
beetje in een spagaat: we hebben de 
opgave om onze gebouwen te verduurza-
men en aardgasvrij te maken én we heb-
ben 70 procent draagvlak nodig van de 

bewoners. En dat laatste brengt soms uit-
dagingen met zich mee. Zo worden bewo-
ners die niet reageren ook als nee-stem-
mer aangemerkt.’

Planning het meest spannend
Inmiddels zijn de voorbereidingen in vol-
le gang. In de bergingen is voor de zomer 
gestart met het aanleggen van warmte-
leidingen. ‘Bij de uitvoering is de plan-
ning het meest spannend’, vertelt Rus. 
‘De stijgleidingen worden gemonteerd in 
een schacht waar nu nog de verbran-
dingsgasafvoeren van de combiketel zit-
ten. In deze schachten plaatst de instal-
lateur telkens een leidingstuk - met 
daarop een afsluiter - dat reikt tot de vol-
gende verdieping. Het mooie van deze 
aanpak is dat een woning in één dag van 
aardgas overgaat op stadswarmte. Wel is 
het nodig dat alle huurders van de boven 
elkaar gelegen woningen meewerken. 
Dat betekent dat je iedereen goed en ver 
van tevoren moet informeren, goede en 
eenduidige communicatie van alle par-
tijen richting bewoners is zeer belangrijk. 
Daarom hebben alle partijen nauw over-
leg met elkaar en werken we intensief 
samen.’

TEKST GERT JAN KLEEFMANN 
LEENE COMMUNICATIE I.O.V. VATTENFALL

WWW.EIGENHAARD.NL
WWW.VATTENFALL.NL

‘Het is nodig om meer dan  
een kilometer transportleiding  
aan te leggen’

‘
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‘Op communicatief vlak was er behalve 
richting de bewoners van het complex, 
ook in de wijk het een en ander te doen’, 
vertelt stakeholder manager Ayhan Yaz-
gili van Vattenfall. ‘We maken gebruik 
van een tijdelijke warmtevoorziening en 
daar bestond aanvankelijk wel wat weer-
stand tegen. De Bovenkruier is het eerste 
complex van een hele buurt die we op 
stadswarmte hopen aan te sluiten. Maar 
de flat ligt op een flinke afstand van ons 
huidige warmtenet. Het is daarom nodig 

meer dan een kilometer transportleiding 
aan te leggen. En dat werk is natuurlijk 
niet van de ene op de andere dag gedaan. 
Om de Bovenkruier toch al van warmte te 
kunnen voorzien, werken we met een tij-
delijke voorziening als warmtebron. In 
feite is dat een gasketel ter grootte van 

een container. Die is inmiddels in de wijk 
geplaatst en zal er maximaal twee jaar 
staan. Vooral bewoners van andere flats 
dan de Bovenkruier stonden daar in eer-
ste instantie kritisch tegenover.’ 

Elk gebouw doorloopt zijn eigen 
traject
‘Sommige wijkbewoners maakten zich 
zorgen over het uitzicht op de tijdelijke 
warmtecentrale’, vervolgt Yazgili. ‘Ook 
bestond de vrees dat de plaatsing van de 

voorziening ten koste zou gaan van groen 
in de wijk en van een beloofde sportvoor-
ziening. Bovendien waren verschillende 
wijkbewoners argwanend; ze hadden het 
idee dat ook voor hen de keuze voor 
stadswarmte al gemaakt was en ze waren 
bang geen keuze meer te hebben. Die zor-

gen hebben wij geprobeerd weg te 
nemen: de tijdelijke voorziening is voor-
alsnog alleen bedoeld voor de Bovenkrui-
er en mogelijk in de toekomst voor andere 
gebouwen. Maar elk gebouw doorloopt 
zijn eigen traject en de bewoners van de 
verschillende complexen mogen telkens 
zelf kiezen. Wat betreft het aanzicht van 
de tijdelijke centrale wilden we graag 
gehoor geven aan de zorgen van de bewo-
ners. Daarom hebben wij het initiatief 
genomen om het hekwerk te laten beplan-
ten om het zoveel mogelijk in de omge-
ving op te laten gaan.’

Gezamenlijk met elkaar 
optrekken
In de communicatie over de tijdelijke 
warmtevoorziening heeft Vattenfall zich 
al snel ook op andere wijkbewoners 
gericht dan alleen de bewoners van de 
Bovenkruier. Yazgili: ‘We hebben bewo-
ners, onder meer met huis-aan-huis-brie-
ven, uitgenodigd om contact met ons op te 
nemen als ze vragen hebben. Daarnaast 
hebben we een hele dag in een bouwkeet 
in de wijk gezeten. Daar zijn aardig wat 
mensen op afgekomen.’ Dit heeft ertoe 
geleid dat een Vereniging van Eigenaren 
- naast het bezit van verschillende corpo-
raties kent de wijk ook veel particuliere 
woningeigenaren - Vattenfall heeft 
gevraagd om op de ledenvergadering de 
werking van stadswarmte toe te lichten. 
Volgens Yazgili een mooie kans om als 
betrokken partijen samen te werken. ‘Wij 
willen graag dat bijvoorbeeld ook de 
gemeente en woningcorporaties aanslui-
ten bij dat soort bijeenkomsten, want er 
komen ongetwijfeld vragen over subsidies 
of technische planningen. Om te voorko-
men dat bewoners op basis van gebrek-
kige of verkeerde informatie stadswarmte 
als optie uitsluiten, is het essentieel dat 
alle betrokken partijen in die wijk geza-
menlijk met elkaar optrekken. Die samen-
werking zijn we nu aan het vormgeven.’ 

‘We hebben het hekwerk van de 
tijdelijke centrale laten beplanten 
om het zoveel mogelijk in de 
omgeving op te laten gaan’

ENERGIETRANSITIE

Een ingepakte Bovenkruier.



De opleiding wordt breed ingestoken, want vergroe-
nen is een vak met verschillende disciplines. Deel-
nemers die de eenjarige opleiding volgen zijn na 

afronding volledig op de hoogte van de laatste ontwikke-
lingen op het gebied van bodem(-onderzoek), waterhuis-
houding, uiteenlopende manieren om groen in te zetten 
tegen hittestress, vergroening van interieurs in kantoor-
gebouwen en groen in de stad.

Opleiding voor groenprofessionals
René Malcorps, projectadviseur Y-office en eerste graad 
docent creatieve vakken, zit door zijn brede interesse-

Meer info: www.llo.yuverta.nl
T 0475-389190 | E  levenlangontwikkelen@yuverta.nl

BEDRIJFSINFORMATIE WWW.LLO.YUVERTA.NL

Het vergroenen van stedelijk gebied is de 
komende jaren een van de belangrijkste 
uitdagingen voor gemeenten. Hiervoor 
ontwikkelde Yuverta Leven Lang Ontwikke-
len de topopleiding Urban Green Develop-
ment, voor groenprofessionals en mensen 
die op een andere manier betrokken zijn bij 
het vergroenen en verduurzamen van onze 
leefomgeving.

Vergroening van levens-
belang voor steden

veld en gevarieerde arbeidsverleden bij Yuverta precies 
op de goede plek. ‘Ik heb altijd een grote interesse ge-
had in de natuur maar ben uiteindelijk naar de kunst-
academie gegaan omdat ik begreep dat je op de univer-
siteit bij biologie kikkers moest opensnijden,’ vertelt hij 
geamuseerd. ‘Uiteindelijk ben ik via de opleiding duur-
zaam ontwerpen aan de Design Academy Eindhoven bij 
Yuverta terechtgekomen. Hier krijg ik de ruimte om 
mijn persoonlijke pijlers natuur, creativiteit en kunst 
over te dragen aan de studenten. Afgelopen jaar heeft 
René deelgenomen aan de topopleiding Urban Green 
Development. De kennis die hij hier heeft opgedaan, 
komt goed van pas in het begeleiden van hoveniersstu-
denten.  De topopleiding is bedoeld voor volwassen 
professionals die geïnteresseerd zijn in het vergroenen 
van het stedelijk gebied, zoals gemeenteambtenaren en 
aannemers die voor gemeenten werken. 

Klimaatadaptatie
‘Klimaatadaptatie is het uitgangspunt van de topoplei-
ding Urban Green Development,’ legt Malcorps uit. ‘Er 
is simpelweg te veel steen in steden, waardoor hit-
testress en waterproblemen toenemen en biodiversiteit 
afneemt. Vergroening van het stedelijk gebied is de 
kern van de opleiding, die bestaat uit 24 cursusdagen 
over een periode van negen maanden.’ Naast docent is 
Malcorps ook Projectadviseur van Y-office, het project-
bureau van de Yuverta, Malcorps: ‘Y-office ondersteunt 
verduurzamingsideeën van studenten door deze pro-
jectmatig vorm te geven, vaak in samenwerking met 
marktpartijen. 

De topopleiding Urban Green Development stoomt pro-
fessionals dus binnen een jaar klaar voor een groene toe-
komst, die van levensbelang is voor onze samenleving. 

Advertorial_Yuverta_SW0123.indd   6Advertorial_Yuverta_SW0123.indd   6 19-01-23   14:2519-01-23   14:25
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Het juiste klimaat
Leren van hoe anderen het doen zette Anita van Evert ertoe 

aan om actief te worden bij Stadswerk. Sinds mei 2022 is ze 

bestuurslid en neemt veel kennis mee over klimaatadaptatie. 

Bij de provincie Gelderland is ze daar op dagelijkse basis mee 

bezig. Hoe deel je die kennis met Stadswerk?

STADSWERKERS

Bestuurslid Anita van Evert over  
Stadswerk, klimaatadaptatie en synergie

Anita van Evert heeft de laatste 
jaren het gesprek over klimaat-
adaptatie snel zien veranderen. 

‘Nog maar zo’n vijf jaar geleden moesten 
we ons de blaren op de tong praten om het 
bij anderen onder de aandacht te brengen. 
Nu is deze invalshoek vanzelfsprekend en 
is er ook meer kennis aanwezig bij een bre-
dere groep. Bovendien is het gevoel van 
urgentie snel gegroeid.’ Anita maakt bij de 
provincie deel uit van een team dat speci-
aal op klimaatadaptatie is gericht. Hoewel 
het haar enige dossier is, vindt ze het werk 
geenszins monomaan. ‘Het klimaatrobuust 
maken van onze provincie gaat door vrij-
wel alle onderwerpen heen en is daarom 
juist heel veelzijdig. Er is zoveel waar we 
ons mee bezig kunnen houden dat we keu-
zes maken: wat heeft de meeste impact? In 
de eigen organisatie heb je de meeste 
invloed dus hebben we aandacht voor het 
klimaatrobuust beheren en aanleggen van 
alle provinciale wegen en assets in Gelder-
land. Daar zijn we nu een heel eind mee.’

Nog veelzijdiger
De veelzijdigheid van het werk neemt nog 
toe door actief te worden bij Stadswerk, 

ervaart Van Evert. ‘Je kunt daar zien hoe 
anderen het doen, dingen oppikken, 
inhoud verbinden. Kijken of je elkaar kunt 
helpen. Ik krijg daar energie van. De vorm 
waarin het wordt aangeboden spreekt me 
ook aan. Ik ben bijvoorbeeld mee geweest 

met de studiereis die Stadswerk afgelopen 
najaar organiseerde naar het Ruhrgebied. 
Echt heel inspirerend om enkele dagen 
met vakgenoten op te trekken en samen te 
kijken hoe ze omgaan met klimaatadapta-
tie in een ander land. Ik hoop zelf een bij-
drage aan de vereniging te leveren met de 
werkgroep klimaatadaptatie in oprichting. 
We gaan verschillende bijeenkomsten 
organiseren.’

De aanleiding om druk bezig te zijn met 
klimaatadaptatie stemt minder vrolijk: het 
ziet er gewoon niet goed uit. ‘We moeten 
ons serieus zorgen maken over ons leven 

Anita van Evert: ‘We moeten ons serieus zorgen maken over ons leven in deze delta op lange termijn.’
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in deze delta op lange termijn’, stelt de 
provincieambtenaar ‘Dat wordt onder 
meer door Deltacommissaris Peter Glas 
onder de aandacht gebracht. Het brengt 
ook ontzettend veel werk met zich mee 
waar heel veel handen voor nodig zijn - 
handen die we momenteel niet hebben. 
Genoeg reden om hier veel aandacht voor 
te hebben.’

Over de volle breedte
Doordat klimaatadaptatie inmiddels een 
aanpak over de volle breedte vereist, is ook 
de breedte van de partijen waarmee je te 
maken hebt toegenomen. ‘Je hebt meer 
nodig dan gesprekken met mensen uit je 
eigen vakgebied’, zegt Van Evert. ‘Het gaat 
over wateroverlast, maar ook over hitte en 
droogte. Biodiversiteit heeft er alles mee 
te maken. En onder dit alles ligt een goed 
water- en bodemsysteem, dat werkt als 
een spons en waarin alles onder de grond 
netjes is geregeld. Bijvoorbeeld met de 
plek van boomwortels en leidingen. En 
realiseer je dat water geen rekening houdt 
met administratieve grenzen.’

De provincie doet dat overigens wel om 
haar beleid concreet te maken. ‘Regio’s 
zijn voor ons de juiste eenheid om inte-
graal gebiedsgericht te werken’, legt Van 
Evert uit. ‘Verstedelijking, bodem en 

water, landbouw, natuur: alles komt daar 
samen. De werkregio’s voor klimaatadap-
tatie zijn van oudsher regio’s voor rioolzui-
veringsgebieden. De grenzen zijn voorna-
melijk op grond van waterstaatkundige 
kenmerken getrokken. Dat werkt natuur-
lijk handig als je met klimaatadaptatie 
bezig bent.’ De kennis over bodem en 
water die in deze werkregio’s aanwezig is, 
moet een plaats krijgen in de ‘regio-arran-
gementen’ waar provincies met vele par-
tijen de komende jaren hard mee aan de 
slag gaan.

Binnen de werkregio’s werken partijen 
samen aan de hand van de Regionale 
Adaptatiestrategie (RAS) met uitvoerings-
plannen. Daarin kunnen speerpunten 
benoemd worden, zoals klimaatafspraken 
in de bouw, hitteplannen en een agenda 
voor het landelijk gebied. ‘En we zijn 
momenteel bezig om de landelijke maatlat 

voor klimaatbestendig (ver)bouwen te 
vertalen en specificeren naar de Gelderse 
situatie’, licht Van Evert toe. ‘We hebben 
bijvoorbeeld veel rivierlandschappen én 
hoge zandgronden in onze provincie. Het 
is dan logisch om daar gebiedsgerichte uit-
werkingen voor te maken, als je het ada-
gium “water en bodem sturend” tenminste 
serieus neemt.’

Tenslotte: gezelligheid
Genoeg aanknopingspunten dus om van 
alles in te brengen bij Stadswerk en te kij-
ken wat het oplevert als mensen uit andere 
vakgebieden en delen van het land zich 
erover buigen. ‘Dat alles natuurlijk wel in 
een ontspannen sfeer’, besluit het 
bestuurslid. ‘Gezelligheid, hoe serieus de 
aanleiding misschien ook is, is nodig om 
samen vooruit te komen. Bij de activiteiten 
van de werkgroep klimaatadaptatie zullen 
we daar zeker aandacht voor hebben!’ 

TEKST MICHIEL G.J. SMIT 
REDACTIE STADSWERK MAGAZINE WWW.GELDERLAND.NL/THEMAS/DUURZAAMHEID/KLIMAAT

Een boer doet voor hoe je ‘ruitzaait’ op een stuwwal. Met deze zaaitechniek wordt water beter 

vastgehouden, zodat de wateroverlast onderaan de stuwwal én de erosie verminderen. Bovendien 

zorg je zo voor meer water in de waterbel die in de stuwwal zit.

‘Gezelligheid,  
hoe serieus  
de aanleiding 
misschien ook is, 
is nodig om 
samen vooruit  
te komen’



De laatste jaren is in de openbare ruimte steeds meer 
overlast van ratten, met name in stedelijke gebieden. 
Bovengrondse bestrijding en plaagdierpreventie is in 

veel gemeenten niet toereikend om overlast te voorkomen 
of op te lossen. Ervaring leert dat vaak het riool, waar rat-
ten massaal leven, de ‘bron van overlast’ is. Hier is namelijk 
voldoende water, voedsel en schuilplaats. Vanuit het riool 
migreren rattenpopulaties naar bovengrondse 
gebieden en kunnen een plaag veroorza-
ken. Oorzaken zijn bijvoorbeeld gebreken 
aan het riool, herstelwerkzaamheden, of 
aansluiten van nieuwe woningen. Dit 
heeft veel meldingen vanuit burgers naar 
de gemeente tot gevolg. 

Het Anticimex Smart City 
Pest Management Team is 
al jaren zeer succesvol 
om overlast vanuit de bron 
in het riool beheersbaar te 
krijgen en te houden. Het 
team maakt gebruik van 

een unieke zelf ontworpen Rioolval voor ratten, Smart  
Pipe genaamd. 
We monteren de rioolval, die eruitziet als een langwerpige 
buis, in de rioolput. Zodra een rat onder de val doorloopt, 
registreert een sensor deze op basis van beweging en 
lichaamswarmte. De Smart Pipe elimineert de rat en wordt 
daarna automatisch weer op scherp gezet om de volgende 
rat te vangen. Vangsten rapporteren we 24/7 digitaal en op 
basis van data houdt Anticimex het succes van de vallen bij. 
De Smart Pipe doet zijn werk gifvrij en pakt overlast aan bij 
de bron.  Daarmee is deze vangmethode niet schadelijk 
voor het milieu en het meest diervriendelijk. Alles vindt 
geheel plaats conform de laatste wet- en regelgeving en de 
val veroorzaakt geen schade aan het riool of hinder bij 
werkzaamheden.
We stemmen de aanpak af in nauwe samenwerking met 
gemeenten en ketenpartners. Denk bijvoorbeeld aan uw 
afdeling rioolbeheer en plaagdiermanagement, en aan 
externe organisaties zoals de milieu-/reinigingsdienst en 
woningbouwverenigingen. Wij bieden full service onder-
houd, inclusief preventieve adviezen, wekelijkse rapportage 
en voorlichting aan burgers.

Met de inzet van de ondergrondse Rioolval is onze aanpak 
vele malen effectiever dan alleen bovengrondse rattenbe-
strijding en preventie. Meldingen van overlast zullen hier-
door drastisch afnemen en bestreden gebieden blijven 
beheersbaar. Dit resulteert in tevreden burgers en een vei-
lige en gezonde leefomgeving binnen uw gemeente. Zo 
houdt u meer tijd over zich te richten op uw kerntaken.

Omdat elke situatie uniek is, lichten wij onze werkwijze 
graag toe aan de hand van praktijkvoorbeelden. Heeft u 
vragen of wilt u een afspraken maken, neem dan contact op 
met Peter Weterman via telefoon: 088-5486697 of e-mail: 
peter.weterman@anticimex.nl. 

Rattenoverlast aanpakken 
bij de bron

Meer informatie: www.anticimex.nl/rattenoverlast- 
in-steden-oplossen Bel nu: 088-5486697 

BEDRIJFSINFORMATIE WWW.ANTICIMEX.NL

In samenwerking met gemeenten en andere 
betrokkenen naar een beheersbare situatie
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De laatste jaren is in de openbare ruimte steeds meer 
overlast van ratten, met name in stedelijke gebieden. 
Bovengrondse bestrijding en plaagdierpreventie is in 

veel gemeenten niet toereikend om overlast te voorkomen 
of op te lossen. Ervaring leert dat vaak het riool, waar rat-
ten massaal leven, de ‘bron van overlast’ is. Hier is namelijk 
voldoende water, voedsel en schuilplaats. Vanuit het riool 
migreren rattenpopulaties naar bovengrondse 
gebieden en kunnen een plaag veroorza-
ken. Oorzaken zijn bijvoorbeeld gebreken 
aan het riool, herstelwerkzaamheden, of 
aansluiten van nieuwe woningen. Dit 
heeft veel meldingen vanuit burgers naar 
de gemeente tot gevolg. 

Het Anticimex Smart City 
Pest Management Team is 
al jaren zeer succesvol 
om overlast vanuit de bron 
in het riool beheersbaar te 
krijgen en te houden. Het 
team maakt gebruik van 

een unieke zelf ontworpen Rioolval voor ratten, Smart  
Pipe genaamd. 
We monteren de rioolval, die eruitziet als een langwerpige 
buis, in de rioolput. Zodra een rat onder de val doorloopt, 
registreert een sensor deze op basis van beweging en 
lichaamswarmte. De Smart Pipe elimineert de rat en wordt 
daarna automatisch weer op scherp gezet om de volgende 
rat te vangen. Vangsten rapporteren we 24/7 digitaal en op 
basis van data houdt Anticimex het succes van de vallen bij. 
De Smart Pipe doet zijn werk gifvrij en pakt overlast aan bij 
de bron.  Daarmee is deze vangmethode niet schadelijk 
voor het milieu en het meest diervriendelijk. Alles vindt 
geheel plaats conform de laatste wet- en regelgeving en de 
val veroorzaakt geen schade aan het riool of hinder bij 
werkzaamheden.
We stemmen de aanpak af in nauwe samenwerking met 
gemeenten en ketenpartners. Denk bijvoorbeeld aan uw 
afdeling rioolbeheer en plaagdiermanagement, en aan 
externe organisaties zoals de milieu-/reinigingsdienst en 
woningbouwverenigingen. Wij bieden full service onder-
houd, inclusief preventieve adviezen, wekelijkse rapportage 
en voorlichting aan burgers.

Met de inzet van de ondergrondse Rioolval is onze aanpak 
vele malen effectiever dan alleen bovengrondse rattenbe-
strijding en preventie. Meldingen van overlast zullen hier-
door drastisch afnemen en bestreden gebieden blijven 
beheersbaar. Dit resulteert in tevreden burgers en een vei-
lige en gezonde leefomgeving binnen uw gemeente. Zo 
houdt u meer tijd over zich te richten op uw kerntaken.

Omdat elke situatie uniek is, lichten wij onze werkwijze 
graag toe aan de hand van praktijkvoorbeelden. Heeft u 
vragen of wilt u een afspraken maken, neem dan contact op 
met Peter Weterman via telefoon: 088-5486697 of e-mail: 
peter.weterman@anticimex.nl. 

Rattenoverlast aanpakken 
bij de bron

Meer informatie: www.anticimex.nl/rattenoverlast- 
in-steden-oplossen Bel nu: 088-5486697 
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Stadsparkenbijeenkomst  
24 februari 2023 | World Urban Parks

In het voorgaande Stadswerk magazine (nr. 

10, 2022) deden we in deze rubriek een 

oproep om te komen tot een netwerk 

'Stadsparkbeheer’. De eerste aanmeldin

gen zijn binnen en op 24 februari aan

staande organiseren we een netwerkbij

eenkomst in Rotterdam. Deze bijeenkomst 

krijgt meteen een internationaal tintje: 

World Urban Parks voorzitter Jayne Miller 

(USA) en Luis Romahn (MEX), CEO van deze 

koepel, nemen deel.

Een buitenkans voor iedereen die zich bezig 

houdt met het beheer of de programmering 

van een Stadspark. Leer uw Nederlandse 

collega’s kennen en maak gebruik van de 

kennis uit World Urban Parks.

Lees meer op www.stadswerk.nl/agenda.

Algemene Ledenver
gadering (ALV) over 
klimaatadaptatie op 
24 mei in Nijmegen

Op 24 mei aanstaande vindt de Algemene Leden

vergadering (ALV) plaats in Nijmegen. We combi

neren deze ALV met een projectbezoek aan een 

aantal projecten rond klimaatadaptatie in Nijme

gen. Op www.stadswerk.nl zullen we zo snel 

mogelijk het workshopprogramma bekend 

maken. We gaan op zoek naar een kritische spre

ker om ons een (klimaatadaptieve) spiegel voor te 

houden, met aansluitend een netwerkborrel. Aan 

beide zaken zijn we  toe na de coronaperiode!

Bezoek Vlaamse  
delegatie aan  
Maastricht op 7 juni
Deze zomer brengen onze collega’s van de 

Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) 

een bezoek aan Maastricht. Na ons bezoek aan 

Antwerpen (2019) is dit het uitgestelde tegenbe

zoek. We bezoeken in ieder geval de Groene Loper 

in MaastrichtOost en bekijken daarnaast de bij

zondere aspecten van de Maastrichtse openbare 

ruimte. Uiteraard staat dit stadsbezoek ook open 

voor Stadswerkleden. Neem deel, bekijk Maas

tricht en ga in gesprek met uw Vlaamse collega’s.

Binnenkort is aanmelden mogelijk via  

www.stadswerk.nl/agenda.

Internationale studiereis 
20-22 september
Ook in 2023 staat er weer een driedaagse studiereis in de planning. We hanteren 

een inmiddels beproefd en gewaardeerd concept. Onze laatste studiereis naar 

NordRhein Westfalen werd door de deelnemers met een 8,2 beoordeeld. Hoe ziet 

de studiereis eruit? Samen met Stichting RIONED, GDO gemeenten voor Duurza

me Ontwikkeling, Koninklijk Waternetwerk en Waternet zorgen we voor een aan

trekkelijk programma. Dat doen we in samenwerking met de Nederlandse 

ambassade ter plekke en uiteraard de stad die we gaan bezoeken. We stappen 

met een divers samengesteld reisgezelschap in de trein en zorgen dat we in drie 

dagen uit en thuis zijn. Bereikbaarheid met de trein is een voorwaarde voor de te 

kiezen locatie. In het volgende magazine onthullen we de bestemming. Wordt 

het Frankrijk, Groot Brittannië of komt er toch nog een andere bestemming uit 

de hoge hoed?
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AGENDA
14|2 Webinar De Ronde van 
Nederland. Regio Randstad

16|2 Webinar Kopgroep 
Beheer: Beheer van de grote 
stadsprojecten in 
Rotterdam

21|2 Webinar De Ronde van 
Nederland. Regio 
Gelderland-Utrecht

21|2 Bijeenkomst 
Energietransitie: Succes of 
mislukking? Groningen

24|2 Werkbezoek World 
Urban Parks. Rotterdam

09|03 Webinar Roadshow 
Biodiversiteit: de resultaten

19 &20|4 Nationale 
klimaatexpo. Houten

22|3 Bijeenkomst Integraal 
Plannen, 2023 en verder 
Regio Zuidwest. Goes 

3|5 Bijeenkomst 
Natuurinclusief bouwen. 
Regio Noord

10&11|5 Nederlandse 
Boominfodag. Velp 
(Gelderland)

April Werkbezoek 
Chemievrijbeheer 
sportvelden. Dronten

24|5 ALV. Nijmegen

COMPLETE 
OVERZICHT
Het complete overzicht van al onze 

bijeenkomsten en overige activiteiten 

vindt u op www.stadswerk.nl/agenda. 

U kunt ons ook volgen op Twitter en 

LinkedIn voor het laatste nieuws.

Nationale Boom-
infodag 11 mei op 
Landgoed Laren-
stein | Yuverta
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook 

voor de Nationale Boominfodag. We zijn dan ook blij 

aan te kunnen kondigen dat we in 2023 te gast kun

nen zijn bij Yuverta in Velp. Op donderdag 11 mei zor

gen we voor een inspirerend programma met zowel 

nationale als internationale sprekers. Daaropvol

gend bieden we op 12 mei een beperkt aantal verdie

pende workshops aan. Ook zetten we de Stadsboom 

op het landgoed Larenstein in de schijnwerpers met 

de Nationale Boomklimkampioenschappen van ken

nisvereniging voor bomen KPBISA.

Zet 11 en 12 mei in uw agenda en houdt u  

www.boominfodag.nl in de gaten.

ETT en ETWpunten 
digitaal te behalen
Het is nog even wachten tot de Nationale Boomin

fodag 2023. Traditiegetrouw kunnen boomverzor

gers daar door het bijwonen van workshops ETT en 

ETWpunten behalen met het oog op (her)certifi

cering. Heeft u de Boominfodag 2022 gemist? Spe

ciaal daarvoor hebben we in samenwerking met IPC 

Groene Ruimte een digitaal alternatief ontwikkeld: 

bekijk online uw workshops naar keuze en behaal 

alsnog de daaraan verbonden punten. 

Voor meer informatie zie www.stadswerk.nl.

Erelid Kees van de Griend 
overleden
Vlak voor de jaarwisseling is erelid Kees van de Griend op 92jarige leeftijd 

overleden. Kees verdiende zijn sporen in het Nederlands Instituut Directeuren 

en Ingenieurs (NIDIG), een van de rechtsvoorgangers van Stadswerk. Wij wen

sen zijn familie veel sterkte. In het volgende nummer van Stadswerk magazine 

zullen we uitgebreider stilstaan bij zijn overlijden.
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2   |   VAN DOORN

Niet praten over duurzaamheid, 
maar gewoon duurzaam doen!

Volledige service, 
zowel vooropname 

als demontage 
mogelijk.

Renovatie met het 
CE keurmerk

Transparante 
administratie

Minimale uitval 
door walsen planken 

(20-30% minder 
uitval dan normaal)

Snelle doorlooptijden, 
dankzij een 

buffervoorraad

RENORAIL

Snelle aanrijtijden, 
dankzij een depot 

centraal in Nederland

Herkomst onderdelen 
traceerbaar door 

unieke nummering

vandoornbuitenruimte.nl/groen

Bij Van Doorn zoeken wij altijd naar mogelijkheden om de levensduur van producten te verlengen of om 
producten een tweede leven te geven. Niet praten over duurzaamheid of circulariteit, maar gewoon doen. Dat 
is ons motto. 

Wist je dat er op dit moment maar 1 marktpartij is die gerenoveerde geleiderail onder CE-keurmerk kan leveren? 
Dat is RenoRail uit Culemborg, waar Van Doorn partner van is. Doordat we elk onderdeel uitgebreid inspecteren 
en controleren, kunnen we geleiderails recyclen zonder in te leveren op kwaliteit en veiligheid. En weet je wat het 
mooie is? Het blijkt zelfs goedkoper dan de reguliere manier van werken!

Meer weten?
Bel 0345 - 571 141 en vraag naar Jill van Schaijk of Erik Claassen.
Of kijk op onze site vandoornbuitenruimte.nl


