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Doel van de sessies is om na te gaan waar projectteam en 
buurtvertegenwoordigers elkaar kunnen vinden in:

- de fysieke en functionele voorzieningen die het ontwerp moet     
faciliteren, opdat de buurt adequaat inspeelt op de eisen van     
groenplezier, biodiversiteit, hittebestendigheid,  
regenbestendigheid, duurzaamheid en onderhoud & beheer voor   
de komende 40 jaar

- de mate waarin (en manier waarop) de buurt hierover meebeslist



Inhoud

1. Inspiratie
2. Groenvisie 2050
3. Beplanting
4. Hittebestendig en hittestress-verlagend
5. Opvang en hergebruik regenwater
6. Beheer en onderhoud door gemeente
7. Groenbeheer door bewoners
8. Buitenkansen
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2.  

Vraag aan ontwerper: in hoeverre houdt het ontwerp momenteel al 
rekening met de Groenvisie 2050, en wat zijn de prioriteiten, gelet op:

- verhouding groen-steen beter in balans
- biodiversiteit 
- hittebestendig en hittestress-verlagend
- opvang en waar mogelijk hergebruik van regenwater (Rainproof)
- groenonderhoud & beheer door gemeente
- groenonderhoud & beheer door bewoners



3.  

Beplanting

- Eerder hoorden we dat de gemeente hiervoor bureau Griffioen Groen 
wil inhuren. Daar hebben we op zich vertrouwen in. Wat stellen jullie   
voor als briefing? 

- Krijgt de buurt meerdere scenario’s – of modules - om uit te kiezen? 

Verder:
- In hoeverre wordt rekening gehouden worden met de seizoenen?
- In hoeverre wordt rekening gehouden worden met verticaal groen? (zie ook punt 7) 



4. 

Hittebestendig en hittestress-verlagend

Het ontwerp voorziet in extra bomen voor verkoeling. Waaraan moeten 
bomen voldoen om: lichtverlies voor m.n. de woningen op de begane 
grond zoveel mogelijk tegen te gaan, optimale verkoeling te geven, 
insectvriendelijk te zijn èn droogtebestendig? 

Wij denken sowieso aan: open kruinen, afwisseling van hogere / lagere bomen, smalle / 
bredere boomkronen, droogtebestendige soorten selecteren, fruit- en notenbomen.



5. 

Opvang en hergebruik van regenwater 

- Welke voorzieningen om overstromingen te voorkomen en het riool 
te ontzien? Welke opties van Rainproof (Waternet) zijn overwogen 
en al of niet overgenomen?

- Welke voorzieningen om regenwater op te slaan voor besproeiing/ 
bewatering van tuinen? 

Denk aan: bassins onder de perken, dompelpompen op de Ruysdaelkade en 
tuinpompen in de dwarsstraten en de F. Halsstraat, regentonnen, water-
absorberende klinkers, watertanks, afkoppeling van dakgoten stimuleren, …



6. 

Beheer en onderhoud door de gemeente 

- Welke groene ‘onderdelen’ gaat de gemeente onderhouden? 
- Er is nu structureel al superveel zwerfvuil. In groen blijft veel vuil 

hangen, wat gaan we daaraan doen nu er juist meer groen komt?  
- Hoe hondenpoep/ schade aan tuinen door honden en mensen  

voorkomen? 

Het zwerfvuil komt deels door asociale bewoners/bezoekers maar ook door grote 
schaarste aan prullenbakken op de Ruysdaelkade en de overige straten. Er zijn extra 
prullenbakken nodig, en extra beheer.



7. 

Groenbeheer door bewoners 

- Welke plekken kunnen bewoners beheren? En hoe gaat dit praktisch in     
zijn werk: worden straatvakken standaard door de gemeente beplant    
tenzij bewoners zich als beheerder aanmelden? 

- Wat is de propositie voor potentieel geïnteresseerden? 

Veel mensen willen in principe alleen iets onderhouden als dat vlak voor hun eigen huis is. Dat 
kan niet altijd natuurlijk, maar wat is het aanbod dan wèl? 
Mogelijk kunnen we als buurtvereniging per straat(deel) een groepje bewoners voor beheer 
organiseren. Verder kan gedacht worden aan het inzetten van het NMT dat ervaring heeft met 
adoptie van tuinen. 



7. 

Groenbeheer door bewoners (vervolg)

- Begeleiding en praktische voorzieningen, 
zoals buurtschuurtjes voor gereedschap? 

NMTzuid gaat tuiniercursussen aanbieden, dit kan in de projectcommunicatie worden 
meegenomen. En er is een buurttuiniergroep actief.



7. 

Groenbeheer door bewoners (laatste)

- Welke voorzieningen kunnen tijdens de herinrichting heel makkelijk  
worden meegenomen om groene gevels en geveltuintjes te stimuleren?

Kunnen mensen die nu nog geen geveltuintje hebben een geveltuintjesvak aanvragen? 
Het NMT heeft bijv. veel ervaring met geveltuinen waar gebruik gemaakt kan worden. 
Veel woningeigenaren hebben bezwaar tegen gevelbegroeiing uit angst voor schade, 
mogelijkheden voor klimrekken?



8. 

Buitenkansen

Nu we toch al gaan herinrichten, wat willen / kunnen we dan nog meer 
meepakken? 

Bij de buurt kan gepeild worden voor bijv: elektronische bewatering, pluktuin, 
buurtkruidentuin, boomhut, fruit- en notenbomen, insectenhotels, bessenstruiken. 


