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doelstelling Groen en Water rond het huis
De doelstelling van het project Groen en Water rond het huis zijn:
1.
Verkennen of er draagvlak is voor coalitievorming in Delft Zuidoost.
2.
Het documenteren van dit proces zodanig dat het als handvat voor vergelijkbare projecten kan dienen.

proces
Om draagvlak voor coalitievorming te onderzoeken is er gekozen voor een aanpak met workshops, waarin mogelijke coalitiedeelnemers bij elkaar gebracht zijn en zijn ondersteund bij het bedenken van ideeën en mogelijkheden voor het gebied. Om
de workshops niet te abstract te houden en het onderwerp voor de deelnemers concreet te maken is er ingezoomd op de drie
verschillende bestaande woonwijken in het gebied: Professorenbuurt, Wippolder en Zeeheldenbuurt. Het gevolgde proces
wordt in deze rapportage stap voor stap beschreven en is in de visualisatie hiernaast ook in de tijd uitgezet.
De nadruk in het proces lag op drie aspecten:
1.
Het enthousiasmeren van partijen om mee te doen.
Door middel van gesprekken, mailtjes, bijeenkomsten, berichten in locale media en een fietstocht zijn deelnemers
benaderd en is informatie over het gebied verzameld.
2.
Het in beeld brengen van ideeën.
Coalitievorming gaat over samenwerken. Om te kunnen samenwerken moet je de mogelijkheden en wensen van 		
andere partijen kennen. Dit proces is ondersteund door de ideeën van alle deelnemers helder te visualiseren.
3.
Het faciliteren van het gesprek.
Pas wanneer partijen daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaan, kan er een eerste aanzet tot samenwerking ontstaan.
Door persoonlijk contact kunnen overeenkomsten in wens en ambitie en de mogelijkheid tot invulling hiervan 		
gevonden worden. In drie workshops is hiervoor gelegenheid geboden.
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faciliteren van het gesprek

Voor u ligt het verslag van de eerste fase van het project Groen en Water rond het huis in Delft Zuidoost. Het project is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu als één van de initiatieven van de Watercoalitie en is
onderdeel van het project Groenblauw Delft Zuidoost. Doelstelling van de Watercoalitie is om te komen tot een samenwerking tussen publieke en private partijen, een coalitie, die bijdraagt aan het oplossen van concrete water- en groenopgaven. Dit
vanuit de achtergrond dat de overheid minder middelen beschikbaar heeft, zoekt naar manieren om de beschikbare middelen
efficiënter in te zetten en haar eigen rol herdefinieert.
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2.

AANLEIDING > Groenblauw
					De lf t ZO
In Delft Zuidoost is er kans op wateroverlast bij hevige regenval
en is er behoefte om de kwaliteit van groengebieden te
verbeteren. De komende 10 jaar zijn er diverse ontwikkelingen
gepland. Het gebied wordt gekenmerkt door dichtbevolkte
woonwijken, de campus van de Technische Universiteit, monumentaal vastgoed en bedrijventerreinen. Het toevoegen van
woningen, studentenhuisvesting en de ontwikkeling van de
Technologische Innovatie Campus (TIC Delft) moeten samengaan met het verhogen van de leefomgevingskwaliteit. Een
groene en waterrijke inrichting hoort daarbij.

Groenblauw: samenwerking stakeholders

2.

AAN LEID IN G > Wate rcoa l i t i e

Het Nederlandse klimaat verandert; we moeten anticiperen om warmere zomers, nattere
winters en fellere buien een plaats te geven in onze leefomgeving. Ook de veranderende
economische omstandigheden dwingen ons om creatiever om te gaan met de mogelijkheden
die we hebben. Zowel in het watersysteem als in de waterketen (de keten van drinkwater,
riolering en afvalwaterzuivering) is vernieuwing noodzakelijk.
In het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt om de wateropgave en
optimalisatie van de waterketen integraler aan te pakken. De Watercoalitie, een initiatief
van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, sluit hierbij aan en wil de samenwerking tussen
publieke en private partijen faciliteren en helpen om initiatieven verder te brengen.

doelstellingen Watercoalitie
De Watercoalitie zoekt energie in de samenleving bij publieke, private partijen en maatschappelijke organisaties en probeert die te verbinden met de wateropgaven. Dat doet de
Watercoalitie door het ondersteunen van initiatieven van andere partijen. Concrete voorbeelden in de praktijk kunnen een grotere beweging in gang zetten en gekopieerd worden of
als inspiratie dienen voor andere partijen. Opschaling van initiatieven is uiteindelijk het doel.

focus
De Watercoalitie legt in dit stadium het accent op de volgende onderdelen:
> anders omgaan met regenwater in en om het huis
> zelfvoorzienend huis van de toekomst
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Begin 2011 is door Gemeente Delft, Hoogheemraadschap van
Delfland, Belangenvereniging TU Noord, TU Delft, DUWO en
AM gestart met het project Groenblauw. Directe aanleiding was
het project-MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost. Tijdens
de behandeling hiervan in de gemeenteraad werd gevraagd om
integrale oplossingen voor de water- en groenopgave voor het
gehele gebied uit te werken ten behoeve van het opstellen van
bestemmingsplannen.

kansenkaart
In het project Groenblauw zijn oplossingsrichtingen voor water
en voor groen ontworpen, waarbij de nadruk lag op de samenhang binnen het hele gebied. De oplossingsrichtingen zijn
vertaald in een kansenkaart met 180 mogelijke maatregelen
om groen en water toe te voegen of de kwaliteit van bestaand
water en groen te verbeteren.

Groen en Water rond het huis
In 2012 is gestart met de uitvoering van diverse maatregelen.
Elke stakeholder voert maatregelen uit op zijn eigen terrein
en gezamenlijk zoeken zij naar efficiëntere oplossingen en
mogelijkheden om “werk met werk” te maken. Binnen deze
context waren de rol van bewoners en de mogelijkheden in de
drie dichtbebouwde woonwijken in het gebied nog beperkt. De
Watercoalitie bood de mogelijkheid om de kansen binnen deze
gebieden te verkennen. Voor de gemeente Delft lag de nadruk
op het onderzoeken of er bewoners zijn die initiatief willen
nemen en op welke manier de gemeente haar eigen rol in dit
proces kan invullen.
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3.

LOCATIE > Zeeh eld e n b u u r t

De Zeeheldenbuurt is een woonbuurt die is aangelegd in de jaren ‘20/’30 van de vorige
eeuw met voornamenlijk koopwoningen. Aan de Schie ligt een nieuwer deel, het Koningsveld, uit de jaren ‘90. De Zeeheldenbuurt is een mooie buurt met karakteristieke woningen,
groene tuinen en binnengebieden en monumentale gebouwen.
In alle kaarten is diverse informatie per gebied bij elkaar gebracht:
> technische informatie over het rioleringsstelsel.
> ruimtelijke informatie over de groen- en waterstructuur in het gebied.
> informatie over de biodiversiteit in het gebied op basis van waarnemingen.
> sociaal economische informatie over het eigendom van de woningen.
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3.

LOCAT IE > Pro fe s sorenbuurt

De woningen in de Professorenbuurt zijn voor het grootste deel in bezit van de drie woningbouwcorporaties in het gebied; Vestia, Vidomes en Woonbron. Sinds kort wordt een deel
van de woningen te koop aangeboden, waardoor er op termijn een gemengder beeld gaat
ontstaan. De woningen zijn gebouwd in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70. het betreft vooral kleinere
eengezinswoningen en appartementen. De watergang aan de Koningin Emmalaan is
recentelijk heringericht met natuurvriendelijke oevers en variërende beplanting en nu een
voorbeeld van hoe je een watergang natuurvriendelijk inricht. Aan de Telderslaan wordt
momenteel een deel van de portiekwoningen gesloopt en vervangen door nieuwe
eengezinswoningen.
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3.

LOCATIE > W i p p o l d e r

De buurt Wippolder, ook wel Wippolder-Noord genoemd, ligt in het noordoosten van Delft
Zuidoost. Het is een gemengde buurt met woningen uit verschillende tijden. Corporatiebezit en particulier eigendom wisselen elkaar af. De bouwblokken zijn over het algemeen
niet erg breed. De kleine tuintjes en binnengebieden zijn vaak volgebouwd met aanbouwen
en schuurtjes en veel tuinen zijn compleet betegeld. Er zijn wel een aantal groene plekken
maar de buurt oogt vooral stenig. In dit deel van Delft Zuidoost liggen de meeste voorzieningen zoals twee scholen, kinderopvang, het wijkcentrum, een gezondheidscentrum en een
aantal winkels.
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3.

LOCAT IE > Wijkcentrum

Het speelterrein achter het wijkcentrum Wippolder is gebruikt als onderzoekslocatie voor
de tienerworkshop. Het plein is omringd door woningen die soms met hun voortuin of voordeur aan het plein grenzen, maar toch is de sociale controle op het plein beperkt. Eerder
is er een project gedaan op het plein met eetbare boomspiegels. Binnen een week waren
de wilgentenen, die als omheining dienden, gebruikt voor andere (speel)doeleinden en de
planten vertrapt. Het plein is een speelplaats voor kinderen van 1 tot 16 jaar. Het is belangrijk dat het plein aantrekkelijk blijft voor kinderen van al deze leeftijden. Niet alleen omdat
de kinderen er daardoor graag spelen, maar ook om vandalisme te voorkomen. Op de
tieners die aan de tienerworkshop meegedaan hebben, heeft vooral de schade door vandalisme met vuurwerk veel indruk gemaakt. "Ze steken alles in brand."
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4.

BE TREKK E N BEWONERS,
		OVERHEDEN EN ORGANISATIES
De eerste stap in het proces was het enthousiasmeren van partijen om
mee te doen met het project. Door middel van bijeenkomsten, gesprekken,
mailtjes en berichten in (lokale) media zijn deelnemers benaderd.

overheden: stakeholders Groenblauw
Voor het betrekken van overheden is dankbaar gebruik gemaakt van de
bestaande organisatiestructuur van het project Groenblauw Delft Zuidoost.
Dit project kent een stakeholderoverleg en diverse werkgroepjes op het
gebied van groen en water. Door deze reeds bestaande contacten was het
eenvoudig om de beleids-, communicatie- en technische medewerkers van
de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland te betrekken.

maatschappelijke organisaties: platform Groen
Door de stadsecoloog zijn we uitgenodigd om het project toe te lichten bij
het platform Groen. Dit is een overleg tussen de vertegenwoordigers van
natuurverenigingen in Delft (IVN, KNNV, Groei & Bloei, Bomenstichting,
Vogelwacht). Deze vertegenwoordigers hebben de uitnodigingen voor de
workshops verder in hun eigen netwerk verspreid.

bewoners: flyers uitdelen op wijkavonden
In het najaar van 2012, aan het begin van het project Groen en Water rond
het huis, werden er twee wijkbijeenkomsten in de Wippolder georganiseerd.
Een inloopavond voor maatschappelijke organisaties door Breed Welzijn
Delft, de gemeente Delft en Ouderenproof en een bijeenkomst rond het
project “Steek Energie in je woning” voor bewoners van de wijk. Op beide
avonden hebben we veel mensen gesproken, flyers uitgedeeld en emailadressen verzameld.

UITNODIGING:
Eerste workshop van Groen en Water rond het huis
donderdag 29 november van 19.30-22.30
op van
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste worksh
nte
het project Groen en Water rond het huis, een initiatief van de gemee
TU
niging
envere
belang
Delft, het ministerie van Infrastructuur&Milieu en de
ers,
Noord. In het project wordt onderzocht of er enthousiasme is bij bewon
bij te
overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven om gezamenlijk
.
gebied
het
in
ur
tructu
dragen aan het verbeteren van de groen- en waters
Praktische informatie:
donderdag 29 november 2012 van 19.30-22.30
Datum:		
Wijkcentrum Wippolder
Locatie:
Prof. Krausstraat 50
		
2628 JN Delft
		
Programma:
19.30-19.45
19.45-20.00
20.00-21.45
		
		
		
		
21.45-22.15
22.15-22.30

inloop en koffie
uitleg over het project en de workshop door Heleen Bothof
workshop in drie groepen: Zeeheldenbuurt, Wippolder
Noord&Zuid en Professorenbuurt. Onder begeleiding van een
professional brainstormen over mogelijkheden voor meer
groen en water rond het huis en in de buurt en de rol die
bewoners willen spelen bij realisatie en onderhoud daarvan.
presentatie van de ideeën van de drie groepen aan elkaar.
conclusie en bespreken vervolg van het project.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:
Heleen Bothof (coördinator Groen en Water rond het huis)
06-42147738 of heleen@luzarchitecten.nl
Tot de 29e!

bewoners: persoonlijke benadering
De wijkcoördinator was direct enthousiast over het project. Met haar enthousiasme en brede netwerk in het gebied heeft zij een belangrijke bijdrage
geleverd aan het project. Tijdens een fietstocht samen met de medewerker
sociaal beheer van Vestia hebben zij ons de plekken gewezen waar ze problemen en kansen zien en verhalen verteld over wat er speelt in de wijk. Via de
wijkcoördinator konden we de betrokken bewoners persoonlijk benaderen.
Door publiciteit in met name lokale media kwamen er ook vragen van
bewoners uit het gebied. Ook hiermee zijn gesprekken gevoerd om vragen
te beantwoorden en mensen uit te nodigen voor de worskhops.
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5.

KWA RTETS PEL

kwartetspel als “teaser”
Ter voorbereiding op de eerste workshop hebben we een kwartetspel gemaakt. Dit
kwartetspel is van te voren naar de deelnemers aan de worskhop opgestuurd met
de vraag of zij in hun eigen woonomgeving rond willen kijken of er plekken zijn
waar de maatregelen op de kaartjes toegepast kunnen worden. Het doel van het
kwartetspel was tweeledig:
> op een leuke manier de inhoud van de avond onder de aandacht brengen bij de
deelnemers en hen enthousiast te maken.
> de deelnemers verleiden om zich voor te bereiden op de avond en alvast rond te
kijken in eigen tuin en buurt.

resultaat
Het eerste doel is bereikt. Veel mensen hebben aangegeven dat ze het kwartetspel
waardeerde, het woord attent werd veel gebruikt. Het tweede doel is minder
geslaagd: niet veel mensen hebben de vertaalslag naar de eigen omgeving gemaakt.
In de workshop zijn de kaartjes met maatregelen die je in de openbare ruimte kunt
toepassen het meest gebruikt. Er waren weinig mensen die zeiden “en dat ga ik in
mijn eigen tuin doen”. Mogelijk omdat, zoals bij groep Zeeheldenbuurt geconcludeerd
werd, men het nut er niet van in ziet op de grote schaal van klimaatverandering. Het
gebruik van het kwartetspel in de workshop zelf was wel geslaagd. De beelden
spraken tot de verbeelding en zorgden voor inspiratie waardoor de meningen en
verhalen goed los kwamen.
Kwartetspel Groen en

groen èn water
Tijdens het maken van het
kwartetspel bleek dat groen
“makkelijker” is voor de leek
dan water. Van veel technische
wateroplossingen konden we
geen aansprekende plaatjes
vinden. De keuze om het project
niet alleen op water te richten
maar ook op groen biedt de
mogelijkheid dat water “meelift” met groen en zo makkelijker
onder de aandacht komt.

Water rond het huis

Beste deelnemer,
U heeft zich aangemeld
voor de eerste worksho
p van het project
Groen en Water rond het
huis op 29 november. Om
alvast in de
stemming te komen, ont
vangt u hierbij een spe
ciaal voor deze
bijeenkomst vervaardigd
kwartetspel over groen
en water rond
het huis.
Ik wil u vragen om, met
dit kwartetspel in de han
d, in uw eigen
woonomgeving rond kijke
n of er plekken zijn waa
r de maatregelen
op de kaartjes toegepa
st kunnen worden. Mis
schien ziet u voorbeelden die in uw eige
n tuin toegepast kunnen
worden, of in uw
straat of buurt.
Tijdens de workshop zull
en we de kaartjes van
het kwartetspel ook
gebruiken om de kansen
en mogelijkheden in uw
wijk te bespreken.
Tot de 29e!
Heleen Bothof (coördin
ator Groen en Water rond
het huis)
06-42147738 of heleen@
luzarchitecten.nl

Praktische informatie
workshop:
Datum:
donderdag 29.11.2012
19.30-22.30
Locatie:
Wijkcentrum Wippolder
Prof. Krausstraat 50
2628 JN Delft
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6.

WO RKSHOP 1

deelnemers
Er waren in totaal 36 deelnemers, waarvan:
> 14 professionals (ministerie van I&M, gemeente Delft, Hoogheemraadschap van Delfland, workshopbegeleiders)
> 2 vertegenwordigers van corporaties (Vestia en Woonbron)
> 12 bewoners
> 5 bewoners die ook een maatschappelijke organisatie
vertegenwoordigden (Boka, Ouderenproof, VVBT, Groenkracht)
> 3 personen die een maatschappelijke organisatie
vertegenwoordigde maar niet in het gebied wonen (KNNV,
Ouderenproof, Botanische Tuin)
Er was veel belangstelling vanuit de kant van de overheden en ook de
maatschappelijke organisaties waren goed vertegenwoordigd. Bij de
bewoners viel de afwezigheid van de in het gebied actieve belangenverenigingen op. De aanwezige bewoners waren met name via de
groennetwerken, de wijkcoördinator, Ouderenproof en via via geïnformeerd. Hiermee is een nieuwe groep mensen in beeld is gekomen
die interesse in het onderwerp heeft en mogelijk ook bij kan dragen
aan het opzetten en uitvoeren van initiatieven.

opzet van de workshop
Na een gezamenlijke introductie werden de deelnemers verdeeld
over drie groepen rond de drie verschillende bestaande woonwijken
in het gebied: Zeeheldenbuurt, Professorenbuurt en Wippolder.
De opzet was als volgt:
1.
Voorstelrondje: Wie ben je en waarom ben je naar de
workshop gekomen? Wat sprak je aan?
2.
Bespreken van de buurt aan de hand van de kaart van het
gebied en het kwartetspel: Waar zitten de sterke en de
zwakke punten van deze wijk? En waar zijn mogelijkheden
voor kwaliteitsverbetering?
3.
Bespreken van nieuwe samenwerkingsvormen:
De bedoeling was om ook het gesprek te voeren over hoe
je gezamenlijk kwaliteitsverbetering voor elkaar krijgt. Dit was
in deze fase echter nog een stap te ver en is alleen in de
groep Professorenbuurt goed aan de orde gekomen.

mening verdeeld. Sommige buurtbewoners waarderen de
faciliterende rol van de gemeente en zien mogelijkheden om eigen
initiatieven te realiseren. Anderen willen best ideeën aandragen,
maar zelf niet bijdragen; ze betalen toch al belasting aan de
gemeente? Dan moet die ook voor de openbare ruimte zorgen.
In de groep Professorenbuurt zijn concrete verbetermogelijkheden
bedacht voor 5 locaties in de buurt. Twee van die locaties, de binnentuin Henketstraat/Telderslaan en het entreegebied rond de professor
Evertslaan, zijn verder uitgewerkt. In deze groep waren veel enthousiaste wijkbewoners die graag zelf willen meehelpen. Gedurende de
workshop ontstonden er niet alleen ideeën, maar ook een aanpak.
In de groep Wippolder werd veel gesproken over water. Dit was
verrassend omdat we vooraf geconcludeerd hadden dat “water”
een stuk ingewikkelder is dan “groen”. Er ontstond echter een mooi
samenspel tussen de waterprofessionals die veel konden uitleggen,
ouderen die vanuit het verleden interessante weetjes hadden over de
vroegere waterstructuur en bewoners en corporaties die wisten op
welke plekken zich wateroverlast voor doet. Hierdoor kreeg de workshop ook inhoudelijk veel diepgang. De waarde zat hem er met name
in dat de waterprofessionals nieuwe en gebiedsspecifieke informatie
kregen die ze kunnen gebruiken bij hun werkzaamheden.

“Wat kunnen bewoners met
hun kleine tuintjes nou doen
aan de waterproblematiek,
dat is toch het werk van de
gemeente?”

“Wat willen we met deze binnentuin?
Een water&natuurspeel-tuin met ruigere
en natuurlijker beplanting. Wie moet
dat aanleggen? Kunnen we een plan
maken voor aanleg en onderhoud, en
dat voor leggen aan de Vve, met intentie
om zelf een deel van de uitvoering en/of
beheer te doen?”

“De mode van het verharden van
tuinen is een probleem, zowel voor
de biodiversiteit als voor de waterproblematiek. Welliswaar worden
er tegenwoordig wel meer plantenpotten geplaatst en muren en schuttingen vergroend, maar dat is niet
voldoende”

“Pas geleden hebben bewoners hun eigen
achterpad schoon gemaakt. Vestia en Woonbron hebben de bewoners aangeschreven,
Ouderenproof, had het idee bedacht. Het
resultaat is zeer goed, er is 600 meter poort
schoongemaakt. Maar het is bereikt door de
inspanning van een klein groepje mensen, het
zou fijn zijn als deze groep wat groter was.“

“Mensen zouden ook via hun
kinderen (dus de scholen)
bewust gemaakt kunnen
worden van mogelijkheden. ”

“De mooie plekken in onze wijk zijn
de watergangen langs de Telderslaan en Emmalaan. De moestuin van
Groenkracht is ook leuk, daar willen
we eigenlijk wel aan mee doen.”

“De speeldernis aan de Rotterdamseweg is heel leuk, maar ligt
te ver weg. En de groene plekken
die er zijn in de wijk zijn niet goed
met elkaar verbonden, er zou een
groene route moeten komen.”

Wat opviel was dat er weinig animo was bij bewoners om zelf iets in
de eigen tuin te gaan doen. De bedoeling van het kwartetspel was om
mensen na te laten denken over groen en water rond hun eigen huis
en tuin. Dit kwam echter nauwelijks aan de orde in de workshops.
Sommige bewoners hebben al een natuurlijke tuin en andere zagen
het belang er niet van in.

resultaten
In de groep Zeeheldenbuurt sprak men over bewustwording en
kennisverspreiding over biodiversiteit en tuininrichting en wat nu de
daadwerkelijke bijdrage is van een groene tuin. Ook werd gesproken
over proces en rollen. Over de rol van de gemeente waren de
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7.

TIEN ERWOR KSHOP

deelnemers:
> 15 tieners in de leeftijd van 10-14 jaar
> 2 medewerkers van Breed Welzijn Delft
> 2 begeleidsters van de meidenclub
> 2 workshopbegeleiders
> 2 medewerkers van de gemeente Delft zijn aanwezig
bij en reageren op de presentatie.
De workshop werd gehouden op een woensdagmiddag
in het wijkcentrum op een tijdstip dat er normaal
gesproken andere activiteiten voor kinderen zijn.
Hierdoor was het niet nodig de kinderen apart te
benaderen, maar was de workshop onderdeel van een
bestaand programma van Breed Welzijn Delft.

opzet workshop
Na een korte introductie werden de kinderen in twee
groepen verdeeld, een groep groen en een groep water.
Door per groep één onderwerp te behandelen was er
meer ruimte voor diepgang. De opzet was als volgt:
1.
Probleemstelling: waarom zijn groen en water 		
belangrijk?
2.
Kennisdeling: wat kan je ermee doen, op straat, 		
of in je tuin? En wat spreekt je aan?
3.
Vertaling naar de locatie: welke goede ideeën 		
kunnen we bedenken voor het plein hierachter?
4.
Presentatie aan elkaar.

“Alle sloten zijn vies want
daar komt de riolering op
uit.”

“Als we bedriegertjes op het voetbalveld willen dan bedenken we een
code waarmee je ze aan kan zetten.
Ja, om de beurt, een uur voetballen
en dan een uur de bedriegertjes aan
en dan weer voetballen”

“Daar waar nu het kunstgras ligt kan de
moestuin met fruitbomen komen, samen met
het huisje waar we de oogst kunnen verkopen. Hieromheen moet dan wel een goed
hek komen, zodat de oudere jongens de tuin
’s avonds niet vernielen. Dit hek kan niet van
hout zijn, want dat gaat zo in de fik of is snel
kapotgeslagen. Een ijzeren hek is het best.”

“Het water blijft op straat
staan omdat de putten te
klein zijn. ”
“Een waterplein, dat is gaaf!”

“Op het voetbalveld moet
gras komen want als je nu
valt doet het zeer.”

“Mevrouw, dit lijkt toch niet
op school he?”

“Zo’n wilgentenentunnel wordt
in brand gestoken door de
oudere jongens. En die klimrots
is gevaarlijk, veel te hoog! daar
kan je makkelijk vanaf vallen.”

resultaten
In beide groepen is eerst gesproken over klimaatverandering en de gevolgen daarvan, waarbij de nadruk lag op
wateroverlast (groep water) en hittestress (groep groen).
Aan de hand van plaatjes werden (speel) mogelijkheden
voor groen en water besproken en werden de kinderen
uitgedaagd om zelf verder te denken. De groep water
bedacht drie ideeën voor het speelplein achter het
wijkcentrum: een waterlabyrint, een “rivier” met rotsen
en keien en bedriegertjes op het voetbalveld. De groep
groen bedacht een integraal plan met een moestuin met
fruitbomen, een huisje waar ze het fruit kunnen verkopen, begroeide klimtoestellen en veel gras. De tieners
willen allemaal erg graag meehelpen bij de realisatie van
de ideeën.
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8.

ID EEËNBO EK BEWO NERS &
					O RG A NISATIES
ideeën in beeld
De volgende stap in het proces was om bedrijven te betrekken en te kijken
of er een match gemaakt kon worden tussen de ideeën van bewoners en
maatschappelijke organisaties en die van bedrijven. Om dit proces te vergemakkelijken zijn alle ideeën die in de eerste workshop en in de tienerworkshop naar boven zijn gekomen, gevisualiseerd in het ideeënboek bewoners
& organisaties. De ideeën zijn onderverdeeld in 3 groepen:
> groen
> water
> kennisuitwisseling

coalities rond ideeën
Onderaan de kaartjes zijn voor elk idee de benodigdheden aangegeven:
materiaal, financiering en partijen. De bedoeling hiervan was dat partijen
tijdens de tweede workshop concreet met elkaar zouden praten over hoe
ze ideeën zouden kunnen realiseren en welke partners ze daar voor nodig
zouden hebben (coalitievorming). Dit bleek echter een stap te ver. In de
workshop zijn vooral de mogelijkheden die men zag voor het gebied besproken. Achteraf gezien was dit een logische tussenstap. De bedrijven deden
voor het eerst mee en de aanwezigen moesten elkaar nog leren kennen.

ideeën met en zonder eigenaar
Wat ook meespeelde was dat niet alle bewoners die in de eerste workshop met ideeën waren gekomen, zich eigenaar voelde van dat idee. Bij de
tweede workshop waren er andere partijen en minder bewoners dan bij de
eerste workshop aanwezig waardoor voor een aantal ideeën geen trekker of
enthousiaste partij aanwezig was.

ideeënboek laat kansen zien
Het visualiseren van ideeën bleek wel een goede stap om de mogelijkheden
in de wijk in kaart te brengen. Van veel deelnemers kwam er een positieve
reactie over dat ze niet verwacht hadden dat er zoveel mogelijkheden
zouden zijn. Ook droeg het ideeënboek bij aan het gevoel dat men, door
deel te nemen aan de workshop, een waardevolle bijdrage had geleverd aan
het project en mogelijke verbetering in het kader van groen en water in de
wijk.
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9.

BET RE KK E N BE D R I JV E N E N 		
			IDE E ËN BO E K B E D R I JV E N
gesprekken met bedrijven
In de periode januari/februari zijn gesprekken gevoerd met 6 bedrijven:
> Diemel Groenvoorzieningen / de Dakdokters
> Hovenier vd Heijden
> Bouman Hoveniers
> Buurjongens
> Gamma
> Jos vd Lindeloof tuin- en landschapsarchitectenbureau
Het waren goede gesprekken en alle bedrijven waren enthousiast om mee
te doen aan het project. Wel was het voor de bedrijven niet altijd duidelijk
welke meerwaarde het project voor hen zou kunnen hebben. We stelden bij
elk gesprek twee vragen:

1.

“Kan meedoen aan dit project jou helpen om je
		bedrijfsdoelstellingen te realiseren?”
De antwoorden die we hierbij kregen gingen enerzijds over het imago van
het betreffende bedrijven. De meeste benaderde bedrijven profileren zich
als duurzame groene bedrijven en zagen meedoen aan dit project als een
kans om dat imago te ondersteunen. De andere kans die bedrijven voor
zichzelf zagen in dit project was het verkrijgen van nieuwe opdrachten of
het verkopen van producten. Een uitzondering hierop was de Gamma, die
vanuit een sociaal perspectief aanbood om andere ondernemers en partijen
de ruimte te geven om zich te presenteren in de Gamma.

2.

“Welk idee heb jij voor de Wippolder?”

Deze tweede vraag was voor de bedrijven niet moeilijk te beantwoorden.
De meeste bedrijven hadden zeer duidelijke ideeën over hoe zij van meerwaarde konden zijn voor deze wijk.

ideeënboek van bedrijven
We besloten om deze ideeën ook in een ideeënboek op te nemen en zo
eenvoudig vergelijkbaar te maken met de ideeën van bewoners en organisaties. Alle bedrijven waren zeer gemotiveerd om hier aan mee te doen en
leverden direct beeldmateriaal en teksten aan.
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1 > Ke nnisuit w isse ling

Na het visualiseren van de ideeën uit de eerste workshop,
tienerworkshop en gesprekken met bedrijven zijn alle ideeën
gegroepeerd in vijf categoriën. Dit om grip te krijgen op de
kansen voor vervolgstapppen en hier ook in de tweede
workshop genoeg aandacht aan te kunnen geven.

1.

Kennisuitwisseling/platform (bijvoorbeeld uitnodiging
voor de Hortusdag bij de Botanische Tuin)
2.
Coalitie gericht op wijkbrede actie met als doel bewoners zelf hun tuin te laten vergroenen/verblauwen
(denk aan korting, gemak, publiciteit)
3.
Coalitie met wijkbrede actie gericht op advies en
uitvoering aan bewoners voor vergroenen/verblauwen
door professionals (denk aan groene daken, vijver in de
tuin, afkoppelen)
4.
Locatiespecifieke coalities gericht op aanleg, beheer
en gebruik van collectieve ruimtes (van vve’s, corporaties, woningeigenaren)
5.
Coalities gericht op anders omgaan met de openbare
ruimte waarbij je kunt onderscheiden:
a.
Planvorming, aanleg en beheer door bewoners/
		
organisaties (bijv. buurtmoestuin)
b.
Planvorming met bewoners, aanleg/onder		
houd door gemeente of bedrijf (of combi,
		
bijvoorbeeld speelplein wijkcentrum)
c.
Zichtbaar maken van bestaande kwaliteiten in
		
openbare ruimte (route, bankjes)

Botanische Tuin - Hortusdag met als thema water
KNNV jaarprogramma thema water
Groei&Bloei tuinwandeling
Webpagina (stel je vraag-knop)		
Fysieke ruil/informatieplek

bedrijven
Gamma (biedt platform)

1

Ontharden van tuinen
Groene daken op schuurtjes
en aanbouwen
Hoe vergroen ik mijn (boven)
woning?

Wijkbrede actie gericht op bewoners met als doel om bewoners
zelf een eenvoudige vergroening/verblauwing van hun woonomgeving uit te laten voeren. Lokkers: korting op een product,
meedoen aan een (buurt) actie (Fleurop, Landelijke tuinendag),
publiciteit (lokale bladen), activiteit met kinderen (sponsorloop,
schoolproject)

Ontwerp en beheer van collectieve binnentuinen door
omwonenden. Bewustwording dat je zelf invloedt hebt op
je eigen leefomgeving

bedrijven
Gamma (regenton)
Diemel: plant een boom

beeld: groenschutting Buurjongens

Binnentuin Henketstraat/
Telderslaan
Groengebieden Evertlaan/
Telderslaan
Afkoppelen van corporatiewoningen

bedrijven

Kwaliteitsverbeteringen in de openbare ruimte waar
bewoners en bedrijven een rol bij kunnen spelen.

2

4

Hovenier vd heijden: duurzame tuin
en openbare ruimte
Bouwman Hoveniers: groen voor
iedereen
Groenkracht: eetbaar groen
Jos vd Lindeloof: ontwerp & context

5 > O penbare ruimte

ideeën
Maak je eigen regenton
Fruitbomen prof. Henketstraat
Een dierrijke tuin
Bewustwording met kinderen

Diemel: groene en waterrijke tuin
Hovenier vd heijden: duurzame tuin
en openbare ruimte
Bouwman hoveniers: ontharden
Jos vd Lindeloof: een vijver in de tuin
Dakdokters: groene daken
Buurjongens: groenschutting
Bouwman hoveniers: groen voor
iedereen

4 > Collec tieve gebieden

ideeën

2 > Wijk bre e d ze lf aan de slag

bedrijven

ideeën

ideeën

keuzes voor de workshop
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Wijkbrede actie gericht op advies en uitvoering complexere
vergroening/verblauwing van de eigen woonomgeving.

Kennisuitwisseling kan op een fysieke locatie gebeuren,
maar ook digitaal. Een kennisplatform kan vraag en aanbod verbinden; aanbod van activiteiten maar ook de vraag
naar kennis of een partij die kan helpen. Doelstelling is ook
bewustwording.

categoriën

Bij elke categorie horen meerdere ideeën, die zijn op de
pagina hiernaast weergegeven. Voor de workshop is een
selectie gemaakt van ideeën om te bespreken. De ideeën waarvoor zich het meeste mensen hadden aangemeld en waarvan
we dachten dat ze het meest levensvatbaar zijn, zijn uitgekozen.
Van elke categorie is minstens één idee uitgekozen. De bedoeling van deze opzet was dat er na afloop van de workshop niet
alleen informatie zou zijn over de levensvatbaarheid van ideeën,
maar ook van coalitie-categoriën. Hiermee kon enerzijds voor
de Watercoalitie inzicht ontstaan in de mogelijkheden van
coalitievorming en de opschaalbaarheid ervan en anderzijds
voor de gemeente Delft inzicht in de kansen voor realisatie van
initiatieven.

3

3 > Wij kbreed adv ies

1 0 . COALIT IE-C AT EGORI Ë N

ideeën
Beheer groenstrook Evertslaan
Wadi speelveld Nassauplein
Grasparkeren Kanaalweg
Speelplein wijkcentrum Wippolder
Vergroening speeltuin Bauxietpad
Groene route Zeeheldenbuurt

5

bedrijven
Groenkracht: eetbaar groen
Hovenier vd Heijden: groen
spelen
Jos vd Lindeloof: ontwerp &
context
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1 1 . WO RKSHOP 2
deelnemers
Er waren in totaal 33 deelnemers, waarvan:
> 9 medewerkers van een overheidsinstantie (ministerie van I&M,
gemeente Delft, Hoogheemraadschap van Delfland)
> 1 medewerker van een woningbouwcorporaties
> 7 bewoners
> 9 vertegenwoordigers van bedrijven
> 1 vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie
> 5 workshopbegeleiders

opzet van de workshop
Vanuit elke “coalitie-categorie” werden één of twee ideeën besproken.
De workshop bestond uit twee rondes aan vijf tafels.
Ronde 1:
1A
Wijkproject “doe het zelf”
Kunnen we een project bedenken waarbij iedereen in
de wijk uitgenodigd wordt om mee te doen aan een actie
rond het toevoegen van groen en blauw aan hun eigen
tuin/straat? Bijvoorbeeld plant een boom, regentonactie,
vogelhuisje maken, eetbaar groen.
1B
Binnentuin Henketstraat Telderslaan
Verder denken met bewoners over plan maken, uitvoering,
beheer en rol van VvE.
1C
Speelplein achter wijkcentrum Wippolder
Tieners hebben nagedacht over meer groen en water op
het speelplein. Welke ideeën zijn levensvatbaar, hoe kunnen ze uitgevoerd worden en welke rol willen tieners zelf?
1D
Kennisuitwisseling/platform
De Botanische Tuin organiseert de Hortusdag, in de 		
Gamma kan een themadag gehouden worden en de KNNV
heeft een activiteitenprogramma. Maar er is ook behoefte
aan digitale kennisuitwisseling.

2D

2E

ontharden van tuinen, groene daken, groene gevels, 		
groenschuttingen en water in de tuin beter toegangkelijker
maken en bij meer mensen onder de aandacht brengen?
Groene daken
Veel binnengebieden van bouwblokken staan vol met aanbouwtjes en schuurtjes met zwarte platte daken. Vergroenen
van deze daken levert koeling, waterberging en fijn uitzicht op.
Vrije tafel
Waarbij nieuwe ideeën of ideeën die onvoldoende
behandeld worden in de andere workshops besproken
kunnen worden.

resultaten
Een aantal aspecten kwamen bij meerdere tafels aan de orde, zoals
het belang van trekkers bij realisatie van ideeën en bewustwording bij
bewoners. Bewustwording kan tot stand komen door direct te beginnen met het realiseren van kleine aansprekende voorbeelden en deze
met aansprekende verhalen te communiceren. Het bij elkaar brengen
van verschillende partijen was erg succesvol. Van de aanwezige
bedrijven kwam veel kennis en van bewoners, corporaties en overheden de praktische informatie over het gebied. Een aantal ideeën
is met deze workshop een stap verder gekomen en voor een aantal
bleek weinig draagvlak. Op de eigen rol bij het verder brengen van initiatieven hadden veel partijen een traditionele kijk. Bedrijven willen
best hun kennis delen, maar uiteindelijk wel een opdracht voor
uitvoering. Bewoners hebben geen tijd of geld, zien het nut niet van
hun eigen bijdrage en vinden het een taak van de gemeente. De
gemeente ziet voor zichzelf een faciliterende rol en wil initiatieven wel
verder helpen, maar niet zelf trekken. De belangrijkste vraag aan het
einde van de workshop was dan ook “hoe verder?”

“Berekeningen op wijk- of buurtniveau
kunnen inzicht geven in effecten en
mogelijke (financiële) winst voor de overheden/andere instanties van particuliere
maatregelen zoals bijvoorbeeld groene
daken of het ontharden van tuinen. Aan
de hand hiervan kan bepaald worden of
en hoe groot de financiële prikkel voor
bewoners kan zijn.”

“Waterspeeltuigen zijn over het algemeen veel robuuster te maken dan
groen. Met weinig water door smalle
gootjes kun je al veel effect bereiken voor
kinderen. D.m.v. een speeltuig met een
pomp en sluisjes kun je het proces van
wateropvang en –zuivering inzichtelijk
maken. Kinderen moeten daarbij ook
samenwerken.”

“ Vertel het met verhalen: het opvangen van regenwater in een regenton kan
helpen tegen wateroverlast, maar nog
veel leuker om te vertellen is dat je met
regenwater de ramen streeploos kunt
wassen, de tuin kunt besproeien en je
auto zonder krassen kunt schoonmaken.”

“De woningen aan de
Telderslaan hebben last
van optrekkend vocht.
Een wadi’s of drainage
in de binnentuin kan
helpen.”

Bewoner: “als eigenaar van een bovenwoning wil ik graag op groene daken uitkijken, maar deze daken zijn niet van mij!“
Dakdokters: “Groene daken zijn over een
aantal jaar zo normaal dat we niet meer
kunnen begrijpen waarom het nu zo moeilijk
is. Vergelijk het met roken in de trein, wat
vroeger ook normaal was, en waar nu niemand zich meer iets bij voor kan stellen.“

“Je moet klein beginnen,
leuke dingen doen, voorbeelden laten zien en deze
herhalen. Mond- op mond
reclame werkt het beste.”

“Gamma Delft wil de vestiging
openstellen voor een informatiemarkt. Op een zaterdag kan je
daarmee potentieel 1500 tot 2000
mensen bereiken.”

“ Ouderenproof heeft in deze wijk
ervaring met mensen mobiliseren,
wat is jullie ervaring op dit gebied?”
Ouderenproof: “Dat is niet makkelijk, er wonen ook veel studenten
in de wijk en die interesseren zich
helemaal niet voor groen.”

Ronde 2:
2A
Ontharden van tuin
Met een klein aanpassing, het weghalen van een stukje tegels
en groen inrichten kan veel water opgevangen worden in de
tuin. Hoe kun je mensen hiertoe motiveren?
2B
Beheer groenstrook Professor Evertslaan
Met bewoners nadenken over plan, uitvoering en beheer.
2C
Wijkproject “advies & uitvoering”
Hoe kun je advies en uitvoering op het gebied van
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1 2 . VERVOLG- E N OP SC H A L I NG S MO G E L I JK H E D E N

2 > Wij kbreed zelf aan de slag

“Kiek’n wat ut wordt”
Na afloop van de drie workshops kwamen de onvermijdelijke vragen “wat hebben we bereikt?”, “waar staan we nu?” en “hoe gaan we verder?”. In één
van de beschouwende sessies hierover introduceerde Govert Geldof de KWW-strategie. KWW staat voor “kiek’n wat ut wordt” en is ontstaan in een
project over het verleggen van een beek in Drenthe. Onderstaande plaatjes laten een traditioneel ontwikkelingsproces zien en de KWW-strategie:

1 > Ke nnisuit w isse ling
pro mo t ie e n o rganisatie
van act ivite iten

In het traditionele ontwikkelingsproces wordt er een plan gemaakt,
uitgevoerd met een grote investering waarmee direct het gewenste
kwaliteitsniveau bereikt wordt en waarna het project over gaat naar de
beheerders. Bij een KWW-strategie wordt (bijvoorbeeld door middel
van een investering) een eerste “tik” uitgedeeld waarmee het proces op
gang wordt gebracht. Welk kwaliteitsniveau er uiteindelijk bereikt wordt
is niet van te voren vastgelegd, het is “kiek’n wat ut wordt”. Het proces
biedt echter veel ruimte voor het omgaan met onzekerheden en aanpassing aan veranderende inzichten.

KWW voor Groen en Water rond het huis
De KWW-strategie is ook voor het project Groen en Water rond het huis
toepasbaar. Er is echter wel een belangrijk verschil: bij het ontwikkelen
van de KWW-strategie in Drenthe was er een urgentie, het verleggen van
de beek, en een budget beschikbaar. Het budget was misschien niet
toereikend waardoor de KWW-strategie in beeld kwam, maar de
basis was aanwezig. Bij het project Groen en Water rond het huis is dit
(nog) niet het geval. De urgentie betreft de wateroverlast in het gebied,
maar welke ingrepen daar nu het meest aan bijdragen wordt door het
Hoogheemraadschap van Delfland nog onderzocht. Er is dus nog geen
budget beschikbaar. Bij het project in Delft is er geen sprake van een
concrete ingreep die anders aangepakt kan worden, maar staat de vraag
“hoe betrekken we bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisa-
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ties bij de water- en groenopgave” centraal. Het project bevindt zich een
abstractieniveau hoger. De vertaling naar concrete resultaten is echter
wel gewenst; alle betrokkenen dringen aan op een concrete vervolgstap.
Hier komt de KWW-strategie weer in beeld. Vanwege het ontbreken van
voldoende budget is het niet mogelijk om de opgehaalde ideeën volgens
een traditioneel proces uit te voeren. Het is wel mogelijk om een aantal
ideeën een eerste “tik” te geven waarmee het veranderingsproces op
gang kan komen. Dit hoeft niet perse een investering te zijn maar kan
ook het aanwenden van het netwerk en invloed van partijen zijn om
bepaalde zaken (bij anderen) te agenderen.

vervolg en opschalen
Met het idee van een eerste “tik” in het achterhoofd is voor alle vijf de
coalitie-categoriën gekeken welk idee het meest levensvatbaar is en
verder zou komen met een “tik”. Die ideeën staan hiernaast beschreven.
Ook is voor elk idee nagedacht over de mogelijkheden voor opschalen.
Op dit moment zijn er veel kleinere en lokale partijen betrokken bij het
project. Een Groen & Water-coalitie in de Wippolder zou een paraplu
kunnen zijn, waarbij de aangesloten partijen zich in eerste instantie
richten op het realiseren van kleine aantrekkelijke initiatieven, promotie
en bewustwording, en die op termijn kunnen doorgroeien als serieuze
spelers in het gebied en ook grotere wijkbrede projecten kunnen
oppakken.

1

wij kproj ec t met kinderen

2

In de tweede workshop was er niet veel enthousiasme voor “wijkbreed zelf aan de slag”. De overheersende mening is om “klein” of
behapbaar te beginnen en niet wijkbreed.

Er zijn diverse activiteiten komende tijd waar de verschillende betrokken partijen aan mee kunnen doen, die onder de aandacht gebracht
kunnen worden bij een grotere groep en waarbij kennis over groen en
water rond het huis (een kernboodschap) verspreid kan worden.

Wat wel steeds terug blijft komen is om een project met kinderen
in de wijk te organiseren. Het idee is dat als je bij de kinderen begint, de ouders ook vanzelf mee gaan doen/bewuster worden van
het belang van groen en water. Interessant zou zijn als kinderen
het geleerde ook direct in de praktijk kunnen brengen.

Activiteiten:
>
Hortusdag in de Botanische tuin op 30 juni. Delfland neemt
hier ook aan deel. Lopende initiatieven van Groen en Water
rond het huis onder de aandacht brengen, advies gegeven
over een “groenblauwe” tuin (flyer) en presentatie bedrijven.
>
Groenmarkt in de Delftse GAMMA
Mogelijkheden zijn: landschapsontwerpers die live een 		
ontwerp voor je tuin tekenen, advies van hoveniers over het
inrichten van de tuin, korting op groen/blauwe producten in
de Gamma zoals een regenton en de mogelijkheid voor
bedrijven om zich te presenteren.
>
Waterwandeling KNNV & tuinwandeling Groei & Bloei
Publiciteit: bij deelnemers onder de aandacht brengen.

Er zijn een aantal aanknopingspunten:
>
de Papaver, het Delftse natuur- en milieucentrum, heeft 		
al veel lesmateriaal voor kinderen. Meestal wordt dit 		
verspreid via scholen, misschien kan het ook gebruikt 		
worden voor een wijkproject.
>
Stichting Groenkracht ontwikkelt lespakketten
Permacultuur.
>
BreedWelzijnDelft is enthousiast over de workshop 		
die we met tieners hebben gehouden en zou een 		
enthousiaste partner kunnen zijn bij het verder 			
ontwikkelen van een dergelijk project.
>
IVN organiseert een cursus natuurouders (door heel 		
Nederland).

Media:
>
>
>
>

website Watercoalitie & nieuwsbrief Watercoalitie
website gemeente Delft Groenblauw
magazine VNG, magzine Woonbron, mogelijk andere ?
lokale media: Stadskrant, Wippolderwijkkrant, website’s
belangenverenigingen.

mogelijkheden Watercoalitie opschalen:
Watercoalitie wordt een landelijk platform/informatiepunt
waar kennis (en voorbeeldprojecten) te vinden zijn over water
rond het huis. Coalitievorming zit hem in het feit dat alle partijen hun kennis beschikbaar stellen en allemaal ook in hun eigen
communicatie dezelfde boodschap verkondigen (“tegel eruit,
plantje erin”) Je kunt er ook vragen stellen (stel je vraag knop)
en partijen (bedrijven) benaderen (contactpersonen).

mogelijkheden Watercoalitie opschalen:
Ontwikkelen van een programma voor kinderen (educatie
èn doen) gericht op wijkcentra/wijkaanpak/jeugdwerkers.
Denk aan: Je schrijft je met je buurt/wijk/klas in, dan krijg
je de beschikking over een informatiepakket en materiaal
(zaden/vogelhuiskluspakket/waterkwaliteittestset/regentonnetjes) of een budgetje en daarmee moet je als groep
een aantoonbare bijdrage aan de groen/water opgave
realiseren. In samenwer-king met gemeente/wijkcentrum
die ook kunnen bemiddelen in een locatie waar kinderen
kunnen experimenteren.
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3 > W i jk b re ed a d vi e s
b lok vo o r b l o k a a n pa k

3

In deze variant zijn veel partijen geïntresseerd, bedrijven en ook
bewoners. Bedrijven omdat zij verwachten diensten te kunnen
leveren (advies) en/of producten te verkopen. Bewoners omdat
zij zelf moeite hebben om zaken te realiseren en wat hulp wel
kunnen gebruiken. Wie de kosten van advies, arbeid en materiaal
gaat dragen moet nader uitgewerkt worden. Belangrijke conclusie
uit de workshop was dat men verwacht dat een dergelijke aanpak
succesvoller is als je je niet op de hele wijk richt maar begint met
één bouwblok. De verwachting is dat je in het eerste blok veel tijd
en energie moet steken, maar dat het daarna als voorbeeld (in
resultaat en proces) kan dienen voor volgende blokken.
Blok voor blok aanpak gericht op:
>
groene daken (vergroenen van schuurtjes en aanbouwtjes
in het binnengebied)
>
ontharden van tuinen
>
diervriendelijk inrichten van tuinen
Geïntresseerde bedrijven:
>
Dakdokters
>
Buurjongens (groenschutting)
>
hoveniers
>
andere bedrijven n.t.b.
Locaties:
>
woonblok particulier en/of corporatiebezit
Nodig:
>
betrokken corporaties
>
betrokken bewoners
>
financiering (proces en mogelijk subsidie/korting op
uitvoeringskosten)
mogelijkheden Watercoalitie opschalen:
Een blok voor blok aanpak kan als het goed is naar veel
andere steden in Nederland gekopieerd worden. Mogelijk
spelen typologie van het blok en bewoners een rol. Bij een
blok voor blok aanpak zou je dergelijke succesfactoren
gedurende het proces moeten zien te achterhalen om tot
een goede uitrol te komen.
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4

5 > Ope nbare r uimte
4 > C ol le ct ieve ge bie de n

b i n n e nt u i n H e nket st r./Te lde rsln.

Hier komt één gebied sterk naar voren en dat is de binnentuin tussen
de Henketstraat en de Telderslaan. Idee van een aantal bewoners is
om dit binnengebied te verbeteren, maar hoe krijg je een samenhangend plan? En hoe krijg je iedereen mee?
Het terrein is gezamenlijk eigendom van Woonbron en de particuliere eigenaren. De VvE zal moeten instemmen met het plan.
Daarom zal er een grote groep bewoners en Woonbron het plan
moeten willen. Dat vraagt nog veel aandacht. Woonbron kampt met
optrekkend vocht in het woonblok aan de Telderslaan. Herinrichting
van het binnengebied kan een oplossing bieden, bijvoorbeeld met
wadi’s en goede infiltratie.
Geïntresseerde partijen:
>
bewonersgroep (bijdrage aan ontwerp, aanleg en beheer)
>
Woonbron (grondeigenaar, oplossing voor vochtprobleem)
>
gemeente Delft (verbindende rol)
>
Diemel groenvoorzieningen (kennis en mogelijk uitvoering)
>
Buurjongens (kennis en mogelijk uitvoering)

mogelijkheden Watercoalitie opschalen:
> Inzicht in multi-stakeholderproces
> Voorbeeldproject voor andere VVE’s
> Ontwikkelen van stappenplan?
> Ontwikkeling van juridische tools voor maken van
afspraken over financiering van plannen tussen
professionele partijen en bewoners.

5

spe e lple in achte r w ijkc entrum

Er zijn een aantal suggesties gedaan voor het verbeteren van
openbare ruimte, hiervan is voor de eerste twee het meeste
animo:
>
speelplein achter wijkcentrum
>
afkoppelen met corporaties en Hoogheemraadschap
>
Henketstraat (fruitbomen)
>
gebied rondom professor Everstlaan
>
speeltuin Bauxietpad
>
route openbare ruimte met zitgelegenheid voor ouderen
Volgende stappen afkoppelen met corporaties en HHD:
Deze optie wordt meegenomen in de oplossingsrichtingen die
binnen het project Groenblauw gezocht worden voor het
verminderen van de wateroverlast van het gebied. De effectiviteit
wordt afgewogen tegen andere oplossingsrichtingen.
Volgende stappen speelplein achter wijkcentrum:
Nader uitzoeken of er draagvlak/budget is om iets aan dit speelplein te doen en wie daarvoor een trekkersrol op zich wil nemen.
mogelijkheden Watercoalitie opschalen:
> Samenwerking tussen waterschappen en corporaties bij
het bedenken en gezamenijk uitvoeren van oplossingen
voor wateroverlast komt nog niet veel voor. Een voorbeeldproject kan samenwerking tussen deze partijen in andere
gemeenten stimuleren.
> Ook voor het speelplein ligt de waarde het meest in voorbeeldproject. Wanneer een echte watershowcase gemaakt
wordt, kan dit een goed voorbeeldproject zijn voor andere
steden. Daarnaast kan het echt actief betrekken van
kinderen en waarbij ze er ook daarna “zorg voor dragen”
ook als goed voorbeeld dienen.
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doelstellingen en randvoorwaarden
Het project Groen en Water rond het huis was bedoeld als leertraject.
De doelstellingen waren:
1.
Verkennen of er draagvlak is voor coalitievorming in Delft
Zuidoost.
2.
Bewustwording bij bewoners, private partijen en overheden
van de water- en groenproblematiek, de oplossingsrichtingen
en de kansen die het toevoegen van groen en water biedt
voor verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.
3.
Het documenteren van dit proces zodanig dat het als handvat
voor vergelijkbare projecten kan dienen.
Hierbij waren de volgende de volgende randvoorwaarden voor een
vervolggedefiniëerd:
4.
De gemeente schrijft niet voor maar faciliteert “bottom-up”
initiatieven. (de gemeente als regisseur)
5.
Bewoners en belangenorganisaties zijn actief betrokken
(bijvoorbeeld door gezamenlijke initiatieven of
gedragsverandering).
6.
Er is een match te maken tussen het aanbod van private
partijen (zowel landelijk als lokaal) en de vragen vanuit
bewoners en overheden.
Hierna worden deze doelstellingen en randvoorwaarden geëvalueerd
en ook in de achterliggende context geplaatst om er voldoende grip
op te krijgen.

1.

draagvlak voor coalities in Delft Zuidoost

Groen en Water rond het huis ging van start met als centrale vraag
“is er draagvlak voor coalitievorming in Delft Zuidoost?” Maar wat
verstaan we nu eigenlijk onder een coalitie? In de publicatie
“Bewoners maken het groen” van Derk Jan Stobbelaar wordt een
coalitie als volgt gedefinieerd: twee of meer partijen die overeenkomen samen te werken om tot een gemeenschappelijk gewenste
uitkomst te komen (Polzer et al. 1998). Waarbij coalitievorming een
stap verder gaat dan netwerken, want organisaties maken bij het
vormen van coalities ook afspraken over handeling en gedrag
(Mahoney, 2007). Ze spreken bijvoorbeeld gezamenlijk een strategie
af, benaderen pers of laten onderzoek uitvoeren.
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Volgens deze definitie is er in Delft Zuidoost al een coalitie: de samenwerking tussen de stakeholders in het project Groenblauw. In dit
project werken publieke partijen gemeente Delft en Hoogheemraadschap van Delfland, samen met private partijen DUWO, TU vastgoed,
AM en Belangenvereniging TU Noord, aan een gezamenlijke
probleemstelling. De probleemstelling is gedefinieerd door de MER
die de randvoorwaarden (o.a. op het gebied van groen en water)
aangeeft waar partijen aan moeten voldoen willen ze de door hen
gewenste ontwikkelingen realiseren; er is dus een urgentie. Binnen
deze coalitie kan de rol van de gemeente gedefinieerd worden als
“uitvoerende regisseur”. Er is sprake van een opgelegd kader, de MER,
maar de gemeente heeft wel wettelijke middelen (bestemmingsplannen) en financiële middelen (uitvoeringsgelden riolering, verkeer,
ecologie, gebieds-ontwikkeling) om dingen mogelijk te maken. De
samenwerking is ontstaan met de gedachte dat door naar het hele
gebied te kijken, en niet ieder alleen naar zijn eigen stukje, de mindere middelen waar elke partij mee te kampen heeft ingezet kunnen
worden daar waar zij het meeste resulaat hebben en partijen zo g
ezamenlijk de taakstelling van de MER kunnen realiseren.

Er zijn twee belangrijke verschillen:
1.
Op micro-niveau hebben partijen minder en kleinere
middelen dan op macro-niveau. De bijdrage aan de verbetering van de groen- en waterstructuur die zij kunnen bereiken
is dus maar gering. De waarde van dergelijke initiatieven zit
in de massa, dus als veel mensen tegelijk hun dak vergroenen
of tuin ontharden.
2.
De coalitie op meso-niveau heeft een gezamenlijke probleemstelling: het voldoen aan de taakstellingen van de MER. Zij
hebben eigen middelen en kunnen deze middelen slimmer
inzetten door samen te werken. Het betreft een langdurige
samenwerking. Op micrco-niveau hebben bewoners,
bedrijven en organisaties geen duidelijke gezamenlijke 		
probleemstelling. Voor hen zijn kortdurende samenwerkingen
rond concrete vraagstuk waar zij zelf baat bij hebben
interessant: micro-coalities.

Dit sluit aan bij de doelstellingen van het Nationaal Bestuursakkoord
Water, waarin afspraken zijn gemaakt om kosten te besparen in de
optimalisatie van het watersysteem door een integrale aanpak. Niet
alleen werken gemeente en waterschap in Delft Zuidoost integraal
samen, zij doen dat ook met partijen die buiten het Bestuursakkoord
vallen: de ontwikkelende partijen. De waarde hiervan zit hem in
het feit dat ook bij ontwikkelaars middelen beschikbaar zijn voor
de wateropgave die zij vanuit het watertoestproces meekrijgen. De
samenwerking tussen de stakeholders zorgt dat er meer mogelijk
wordt gemaakt met minder middelen en op een innovatieve manier.
De zware regierol van de gemeente is hiermee gerechtvaardigd.

De tweede doelstelling van het project was het stimuleren van
bewustwording bij bewoners, private partijen en overheden van de
water- en groenproblematiek, de oplossingsrichtingen en kansen
die het toevoegen van groen en water biedt voor verbetering van de
kwaliteit van de leefomgeving. Dit is goed gelukt. Vanuit de reacties
van de deelnemers kunnen we concluderen dat door de drie workshops de bewustwording bij de deelnemers duidelijk vergroot is.
Daarnaast is door de diverse samenstelling van het gezelschap bij de
workshops ook het onderling begrip voor de rol die elke partij heeft
versterkt. Als laatste zijn er voor een aantal partijen nieuwe samenwerkingspartners in beeld gekomen, zoals bijvoorbeeld een samenwerking tussen het waterschap en corporaties.

In Delft Zuidoost is dus al sprake van een coalitie. Waarom dan het
project Groen en Water rond het huis? Het verschil zit hem in het
schaalniveau waarop de coalitie opereert. De stakeholders van
Groenblauw opereren op de schaal van de wijk of het “stadsdeel”, het
meso-niveau. Met het project Groen en Water rond het huis bekeken
we het schaalniveau van buurt , straat en woning, het micro-niveau.

2.

3.

bewustwording

handvat voor vergelijkbare projecten

Van het project werden in deze fase nog geen fysieke maatregelen
verwacht. De nadruk lag op het opdoen van kennis over de rol van de
overheid als regisseur bij burgerparticipatie en over coalitievorming
tussen private en publieke partijen. De pilot was bedoeld als leerervaring zodat men na afloop kan teruglezen hoe de behaalde resultaten bereikt zijn en welke stappen wel en niet goed bleken uit te
pakken. Deze eindrapportage brengt het gevolgde proces stap voor
stap in beeld en kan daarmee als handvat of voorbeeldproject dienen
voor gemeentes die een dergelijk proces in willen gaan.

4.

de gemeente als regisseur

Voor de gemeente Delft gaf het project een aanleiding om haar rol als
regisseur in een dergelijk proces te onderzoeken. Binnen de
gemeente is “regie” een actueel thema, waarvan de volgende
resultaten verwacht worden:
a.
samen ontwikkelen van meer resultaten
b.
met minder middelen hetzelfde of meer realiseren
c.
samenwerking leidt tot innovatieve oplossingen
In de publicatie “gemeente als regisseur, lokale daadkracht mobiliseren” van het ministerie van BZK zijn door Partners+Pröpper vier
verschillende regietypen voor gemeenten onderscheiden:

doorzettingsmacht

1 3 . E VALUAT IE

eigen script of beleidskader
ja
ja
nee

nee

beheersingsgerichte regisseur

uitvoeringsgerichte regisseur

vissionaire regisseur

faciliterende regisseur

I.
Beheersingsgerichte regisseur
De gemeente bepaalt het beleidskader/script en heeft doorzettingsmacht (mogelijkheid tot afdwingen medewerking van andere partijen
d.m.v. wettelijke of financiële middelen).
II.
Uitvoeringsgerichte regisseur
Het rijk bepaalt de kaders; de gemeente heeft geen eigen “script”
maar wel doorzettingsmacht.
III.
Visionaire regisseur
De gemeente bepaalt het beleidskader/script, maar heeft geen
doorzettingsmacht. Daarom heeft ze overtuigingskracht nodig. Door
een aansprekende, samenbindende visie te presenteren, kan de
gemeente andere actoren binden aan haar eigen script.
IV.
Faciliterende regisseur
De gemeente heeft geen eigen script en geen doorzettingsmacht. Met
haar activiteiten ondersteunt de gemeente andere lokale partners,
die zelf ruimte hebben om eigen doelen te stellen of het script te volgen van door het rijk opgelegd beleid. De gemeente legt zich toe op
het faciliteren van de samenwerking tussen andere partijen.
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Bij Groen en Water rond het huis stelt de gemeente zich op als faciliterende regisseur. Er is geen beleid voor het vergroenen en verblauwen van de drie woonwijken en doorzettingsmacht in de vorm van
juridische of financiële middelen wordt niet ingezet. Doel was het
zoeken van “lokale partners” om te ondersteunen. Dit is goed
gelukt, gedurende het project zijn de volgende lokale partners in
beeld gekomen:
> “groene” maatschappelijke organisaties (IVN, KNNV, Groenkracht)
> belangenorganisaties (BoKa, Ouderenproof)
> woningbouwcorporaties (Woonbron, Vestia, Vidomes)
> bewoners
> kennisinstellingen (Botanische Tuin)
> bedrijven (diensten: hoveniers, ontwerpers; producten: Buurjongens, Dakdokters, Gamma)

Bij het project Groen en Water rond het huis ging de gemeente Delft
uit van de categorie blauw of mogelijk wit. Gezien het beperkt aantal
bewonersinitiatieven dat zich aangemeld of gedurende de workshops ontwikkeld heeft, heeft deze aanpak niet voldoende resultaat
opgeleverd. De vraag is of een rode aanpak gelegitimeerd was. Rode
projecten hebben vaak aanzienlijke budgetten (met name op de inzet
van professionals) en dienen vaak maatschappelijke doelen zoals arbeidsparticipatie, veiligheid of sociale cohesie. Voor dit soort doelen
zijn niet veel andere mogelijkheden beschikbaar. Voor de gemeente
Delft is het uiteindelijke doel een verbetering van de groen- en waterstructuur. Bewonersinitiatieven zijn maar een klein deel van de
mogelijkheden om dit te bereiken en andere mogelijkheden lijken
hier effectiever. Voor de Watercoalitie echter is het opdoen van
kennis over het ontstaan van micro-coalities en het uitdragen van
deze kennis belangrijker dan de effectiviteit van de resultaten.

De samenwerking tussen deze partijen heeft op dit moment echter
nog geen vorm gekregen. Om dit op gang te brengen zal voor de vijf
ideeën gekeken worden welke “tik” hierbij kan helpen.

5.
5

betrokken bewoners: bewonersinitiatieven

Om de regisseursrol verder te onderzoeken kijken we naar de
publicatie “Burgers maken hun buurt” van Platform31. Hierin worden
drie manieren van omgaan met bewonersinitiatieven omschreven:
>
Een stimulerende aanpak (rood)
Waarbij bewoners door de inzet van bijvoorbeeld wijkbudgetten en
professionele begeleiding worden aangemoedigd om iets te gaan
doen voor hun buurt. Vanwege de intensiteit van de interactie tussen
burgers en professionals is deze variant getypeerd als rood.
>
Een faciliterende benadering (blauw)
Waarbij de overheid of andere instituties, waar nodig, ruimte en
een beetje hulp bieden aan een bewonersinitiatief dat uit zichzelf
ontstaat. Hierbij kan het gaan om kennis, praktische hulp, aandacht
en een beetje subsidie. Vanwege de grote afstand tussen partijen is
deze variant getypeerd als blauw.
>
Coproductie (wit)
Waarbij bewoners en ambtenaren of sociale professionals samen een
initiatief ontwikkelen en uitvoeren, ongeacht of het bij bewoners of
bij de overheid is ontstaan. Deze variant is getypeerd als het meest
gericht op gelijkwaardige samenwerking en daarom als wit.
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betrokken bewoners: gedragsverandering

Naast het verkennen van mogelijkheden voor bewonersinitiatieven,
hebben we ook gekeken of er mogelijkheden waren om mensen te
motiveren om in hun eigen tuin zelf maatregelen te nemen. Wanneer
zijn mensen bereid hun gedrag te veranderen? Hiervoor kijken we
naar het Moeten-Willen-Kunnen model.
>
Moeten
Er moet een urgentie zijn om een probleem op te lossen. Mensen
moeten een probleem ervaren en dusdanig dat men bereidt is hier
iets aan te gaan doen. Zonder besef van een probleem en de urgentie
ervan gaan mensen niets ondernemen. In de workshops bleek dat
mensen m.b.t. groen en water weinig problemen ervaren en als ze die
wel ervaren, dan zijn ze van mening dat het niet hun eigen probleem
is maar dat van de overheid.
>
Willen
Daarnaast moet er een duidelijke motivatie zijn om een nieuwe situatie te creëren. Er moet een droombeeld zijn dat bij mensen een wens
omroept om daar naartoe te gaan bewegen. Dit toekomstbeeld moet
dusdanig attractief zijn dat mensen bereidt zijn om hier actie voor te
gaan ondernemen. Het “droombeeld” was bij de workshopdeelnemers zeker aanwezig. Veel deelnemers hebben een duurzame instelling
en zien graag een groenere en blauwere leefomgeving en dragen hier
op hun eigen manier al aan bij bijvoorbeeld door een regenton in de
tuin of vrijwilliger bij een organisatie.

>
Kunnen
Als laatste moeten mensen de middelen en kennis hebben om deze
beweging van het huidige probleem naar het droombeeld te gaan
maken. Het juiste gereedschap, kennis en ervaring zodat mensen het
zelfvertrouwen krijgen dat ze de verandering in gang kunnen zetten.
Het kennisniveau van de workshopdeelnemers was erg verschillend.
Met name bewoners gaven aan veel behoefte te hebben aan meer
kennis en wat ook duidelijk bleek is dat “het zelfvertrouwen dat ze
de verandering in gang kunnen zetten” vaak niet aanwezig is. Veel
mensen zien de waarde van hun kleine bijdrage op de grote schaal
van het probleem niet. Ook op het gebied van middelen ontbreekt
het de partijen. Bewoners hebben in deze slechte economische tijden
geen (financiële) middelen beschikbaar voor hun “droombeeld” en
moeten hun tijd en energie steken in andere aspecten zoals werk,
huisvesting en (zorg voor) familie.
Uit deze analyse kunnen we concluderen dat om bewoners zo ver
te krijgen dat ze anders omgaan met groen en water rond hun eigen
huis (gedragsverandering), het nodig is dat:
1.
de urgentie groter wordt. Bijvoorbeeld door de doorzettingsmacht die de gemeente heeft vanuit de waterwet ook daadwerkelijk in te zetten. Of, zoals in Duitsland, een regenwaterheffing naar rato van verharding van het perceel.
2.
er een maatschappelijk breed gedragen “droombeeld” 		
ontstaat (zoals bijvoorbeeld bij bont of roken het geval is).
3.
bewoners meer kennis krijgen, het duidelijk wordt dan hun
bijdrage “het verschil” kan maken en er middelen (subsidie,
organisatie, netwerk) beschikbaar komen.

6.

het aanbod van bedrijven

Het laatste aspect focust op de rol van bedrijven. Alle benaderde
bedrijven waren enthousiast en gemotiveerd om mee te doen met
de workshop. De meeste bedrijven hebben een duurzaam profiel en
zagen een deelname aan de Watercoalitie als kans om zich verder op
dit gebied te profileren.
Daarnaast zagen zij de worskhop als een mogelijkheid om nieuwe
opdrachten en orders te vergaren. Hierin was er een verschil in
verwachtingen. De overheden en bewoners waren juist benieuwd wat
bedrijven konden aanbieden zonder een traditionele opdrachtgever/
opdrachtnemer situatie en of zij andere manieren konden bedenken
om aan een dergelijk project te verdienen. Dit is echter niet in de
workshop naar boven gekomen. Bedrijven hebben zicht op een
uitvoerings-, adviesopdracht of verkooporder nodig om ergens tijd
en energie in te kunnen steken. Uitzondering hierop was de GAMMA
die vanuit een meer maatschappelijk oogpunt bereid was haar
lokatie voor andere partijen open te stellen.
Een belangrijke les is dat bedrijven zich tijdens de workshop niet
konden presenteren aan hun potentiële opdrachtgevers. De
mogelijke opdrachtgevers waren wel aanwezig, maar niet met als
doel om opdrachten uit te zetten. Ook was het bereik niet groot
genoeg. Voor bedrijven is het interessant als zij zichzelf aan veel,
of aan grote potentiële opdrachtgevers kunnen presenteren. Het
micro-niveau waar we in dit project naar keken bood hier niet
genoeg aanleiding voor.
Waar bedrijven die met groen en water bezig zijn tegenaan lopen, is
het feit dat de baten of voordelen van groen- en watermaatregelen
op macroniveau liggen, maar de investeringen op microniveau. Een
voorbeeld is de aanleg van groene daken. Als we kijken naar het
moeten-willen-kunnen model dan is er voor de gemiddelde woningeigenaar geen urgentie om een groen dak aan te leggen. De eigenaar
heeft er vaak zelf geen “zichtbaar” profijt van en er dus ook geen geld
voor over. De markt voor groene daken draait op esthetiek (daken
waar mensen uitzicht op hebben) en op de kleine groep die dat
vanuit een maatschappelijke overtuiging doet. Dat terwijl het op
grote schaal aanleggen van groene daken in heel Nederland enorm
zou kunnen bijdragen aan de wateropgave, het tegengaan van
hittestress en het bevorderen van biodiversiteit. Een bedrijf wat nu
“individuele” groene daken aanlegt en wil opschalen heeft te maken
met het feit dat de baten van groene daken op macroniveau weinig
betekenis hebben voor zijn opdrachtgevers op microniveau. Wat het
bedrijf nodig heeft zijn opdrachtgevers op macroniveau.
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ooievaar in de Professorenbuurt

1 4 . CON CLUSIES EN
				AAN BEV ELING EN
In het project Groen en Water rond het huis is onderzocht of er
kansen zijn voor coalitievorming rondom het thema groen en water
rond het huis en welke rol overheden, bewoners, bedrijven en
organisaties daarbij zouden kunnen vervullen.

ontwikkelde aanpak
In het project is een aanpak ontwikkeld om bewoners, organisaties en
bedrijven te betrekken bij de water- en groenopgave in het gebied. De
nadruk lag op drie aspecten:
1.
Het enthousiasmeren van partijen om mee te doen door
gesprekken, bijeenkomsten en berichten in de lokale media.
2.
Het verbeelden en beschrijven van ideeën van partijen		
zodat er sneller inzicht ontstaat in de mogelijkheden en
wensen van andere partijen; het communiceren met beelden
en verhalen.
3.
Het faciliteren van het gesprek tussen de verschillende
partijen door middel van drie workshops.

enthousiasme en bewustwording
Het project heeft geleid tot meer bewustwording bij de betrokken
partijen van de water- en groenproblematiek in het gebied, van de
oplossingsrichtingen hiervoor en van de waarde van een eigen
bijdrage aan die oplossing. Daarnaast is het onderling begrip voor de
rol die elke partij heeft versterkt en zijn er nieuwe lokale partners in
beeld gekomen.

resultaat

achterpad in de Wippolder

eh
stenig straatje in de Ze
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eldenbuurt

Het project was gericht op het schaalniveau van de buurt, straat en
eigen huis. Er was veel interesse van overheden, organisaties,
bedrijven, bewoners en corporaties. De meeste van deze partijen zien
het belang en de waarde van een groene en waterrijke leefomgeving
en dragen daar op hun eigen manier aan bij. Op dit schaalniveau kan
het vormen van micro-coalities helpen om gezamenlijk meer resultaat
te bereiken. In het project zijn veel verschillende ideeën naar voren
gekomen. Van vijf van die ideeën zal gekeken of er een “tik” gegeven
kan worden om ze op gang te brengen. Sommige ideeën kunnen
aansluiten bij de coalitie van overheden en ontwikkelaars in het
project Groenblauw, die op een hoger schaalniveau actief is. Andere
ideeën kunnen mogelijk door een micro-coalitie gerealiseerd worden.
Concrete ideeën die direct uitvoerbaar zijn op lokaal niveau worden
het meest aansprekend gevonden.

aanbevelingen voor de Watercoalitie
In Groen en Water rond het huis lag de nadruk op het betrekken van
bewoners. Gedurende het proces kwamen echter diverse andere
aandachtsgebieden naar boven waar de Watercoalitie in toekomstige
projecten aandacht aan zou kunnen besteden:
> Coalitievorming tussen overheden en grondeigenaren/
ontwikkelaars bij gebiedsontwikkeling.
Met name wanneer er een grote wateropgave in een gebied is kan
samenwerken op een hoger schaalniveau dan het eigen grondgebied
voor alle partijen veel opleveren.
> Aansluiting bij projecten met andere leefomgevinggerelateerde
urgentie.
Voor de situatie in Delft geldt dat een stimulerende (rode) aanpak
van de overheid voor bewonersinitiatieven niet in verhouding staat
tot de urgentie en de te verwachten resultaten. Het zou interessant
zijn om met projecten van de Watercoalitie aan te sluiten bij wijken
waar de urgentie vanuit een ander perspectief wel hoog is, bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid of sociale betrokkenheid en daarmee de
middelen voor een rode aanpak gelegitimeerd. Uit de recente studie
“Gezonde wijk in praktijk” van VWS en BZK blijkt bijvoorbeeld dat een
integrale aanpak van zorg, participatie, sport èn ruimtelijke ordening
lijdt tot aantoonbare verbetering van de gezondheid in wijken.
> Het ontschotten van (overheids)budgetten.
Met de werkzaamheden van gemeentes op het gebied van ruimtelijke
ordening zijn veel verschillende, vaak sectorale budgetten gemoeid.
Een project gericht op het integraal omgaan met deze budgetten en
het achterliggende beleid zou voor gemeentes die hier aan werken,
als voorbeeld kunnen dienen.
> Een sterkere focus op bedrijven.
In Groen en Water rond het huis zijn bedrijven pas in de tweede fase
van het project betrokken en lag de nadruk sterker op bewoners.
Een invalshoek waarbij bedrijven vanaf het begin centraal staan en
er vanuit hun perspectief gekeken wordt naar coalitievorming levert
mogelijk andere inzichten en mogelijkheden op.
> Ondersteunen van innovatie.
Bedrijven die bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe producten
en diensten op het gebied van water ondervinden vaak problemen bij
het de eerste keren toegepast krijgen van hun product in de praktijk.
Hier zou de Watercoalitie bij kunnen ondersteunen en bemiddelen.
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