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Voorwoord 

Vanuit Hogeschool Van Hall Larenstein zijn wij gevraagd om een groenstructuurplan te schrijven 

voor het Spijkerkwartier in Arnhem. Het spijkerkwartier in Arnhem is grof gezegd de wijk gelegen 

tussen het spoor en de Eusebiusbuitensingel en wordt doorsneden door de Steenstraat. Dit rap-

port vormt een groenstructuurplan van het Spijkerkwartier gericht op burgerparticipatie. 

Dit wordt gedaan door de wijk  met een breed perspectief te analyseren en te inventariseren. Het 

moet duidelijk zijn welke vormen van groen door burgers onderhouden kunnen worden en in wel-

ke mate. Het groenstructuurplan wordt opgesteld aan de hand van de participatie-ladder, dit is 

een hulpmiddel dat verschillende niveaus van participatie weergeeft. 

Graag wil ik de Hans Jacobse bedanken voor de begeleidingen vanuit school. Vooral de feedback-

momenten waren zeer nuttig. Ook wil ik Patrick bedanken, als enthousiaste initiatiefnemer van 

het project heb je ons veel bijgebracht. Fijn dat je ons het vertrouwen en de ruimte gaf om mee te 

draaien met het project. Ook bedank ik Wim Simons die ons veel heeft geleerd over zaken als con-

flicthantering en presentatietechnieken. Als laatste bedank ik de groepsleden vanuit school voor 

het harde werken en het opzetten van een goede, gezamenlijke analyse. 

 

Sjoerd Wiltjer 
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Het Spijkerkwartier 

Het Spijkerkwartier ligt tegen het centrum van Arnhem aan. Het grenst in het westen 
aan de Eusebiusbuitensingel en in het oosten wordt de wijk begrenst door de spoor-
weg. In het zuiden vormt de Johan-De-Wit-Laan de begrenzing. De wijk wordt door-
kruist door twee drukke doorgaande wegen, de Steenstraat en de Ingenieur JP van 
Muijwijkstraat. Het Spijkerkwartier heeft een sterk monumentaal karakter door de 
vele monumentale panden. De wijk kent drie buurten, de Spoorhoek in het noorden 
van de wijk, de Spijkerbuurt  midden in de wijk en het Boulevardkwartier in het zui-
den van de wijk. 

Boulevardkwartier 

Spijkerbuurt 

Spoorhoek 

Fig. 1. ligging en buurten 

Spijkerkwartier 
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Inleiding 
Aanleiding  

Een nieuwe innovatie op het gebied van planvorming is burgerparticipatie. Het is de trend van deze crisistijd: herverdeling van verantwoordelijkheden 
en een zich terugtrekkende overheid waardoor burgers veel meer dan voorheen participeren in allerlei overheidsinitiatieven. Of omgekeerd: de over-
heid die in een burgerinitiatief participeert. Allemaal volgens het principe “samen maakt sterk”. Met name de afgelopen jaren is bewezen dat dit ook 
bij het beheren van openbaar groen een succes kan zijn. Ook in het Spijkerkwartier wordt al heel veel gedaan door en met burgers, zo zijn er maar 
liefst tien buurttuinen die volledig door buurtbewoners worden onderhouden. Daarnaast zijn er boomspiegels bij buurtbewoners in onderhoud en ko-
men er nog vele initiatieven aan.  
De aanleiding van het schrijven van het rapport is het feit dat de burgerparticipatie in het openbaar groen in het Spijkerkwartier nog in de beginschoe-
nen staat. Initiatiefnemers in het Spijkerkwartier hebben de wens om met een Buurtgroenbedrijf het onderhoud van het openbaar groen in de wijk 
over te nemen van de gemeente. Het is daarbij nog onduidelijk in welke mate bewoners mee kunnen helpen in het onderhoud van het openbaar 
groen.  

Doelstelling  

Vanuit de wijk Spijkerkwartier is Patrick Hoogenbosch een aantal jaar geleden begonnen met het opzetten van De Blauwe Wijk Economie dat streeft 
naar een duurzamere wijk. Inmiddels hebben meerdere actieve bewoners zich aangesloten en vormt het samen met het Buurtgroenbedrijf een serieu-
ze organisatie. 

Een van de doelstellingen van de Blauwe Wijk Economie is om het openbaar groen te onderhouden met mensen uit de wijk. De mensen die het onder-
houd van het groen op zich gaan nemen gaan samen het Buurtgroenbedrijf vormen. Het is de bedoeling dat het Buurtgroenbedrijf een winstgevend 
bedrijf gaat worden dat het openbaar groen in het Spijkerkwartier onderhoudt. De gemeente zal zich steeds verder terugtrekken wat betreft het on-
derhoud van het openbaar groen. Het doel van het rapport is om inzichtelijk te krijgen wat de rol is van het Buurtgroenbedrijf met betrekking tot 
groenonderhoud in de wijk. 

Centrale vraag 

Concreet wordt de vraag gesteld: In welke mate kunnen buurtbewoners bijdragen in het beheer van het openbaar groen in 
het Spijkerkwartier?  
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Onderzoeksopzet  

De rode draad van dit rapport is burgerparticipatie. Het is van belang om duidelijk te hebben wat dit begrip precies inhoud. We definiëren het woord door het 
online woordenboek te raadplegen en de definitie aan te vullen uit eigen ervaringen. Het kan lastig zijn om te bepalen wat de rol van buurtbewoners is in een 
project. Om die rol concreet te maken hebben we gezocht naar een handvat. Dat is gevonden in de vorm van de participatieladder. De participatieladder laat de 
rol van buurtbewoners zien, die rol is uiteenlopend, van initiatiefnemer tot slechts een informatie ontvangende rol. De participatieladder wordt uitgelegd aan de 
hand van internetstudie in de vorm van twee websites. Er is gebruik gemaakt van een website die uitleg geeft over het ontstaan en de bedenker van de participa-
tieladder. De andere website geeft informatie over het gebruik van de ladder.  

Nadat deze begrippen duidelijk zijn wordt er inhoudelijk op het Spijkerkwartier ingegaan. Als eerste wordt vastgesteld welke vormen van participatie er momen-
teel al zijn in het Spijkerkwartier. Dit is onderzocht door het maken van een krachtenveldanalyse. Verder zijn er vergaderingen bijgewoond waar verschillende 
partijen aan tafel zaten. Ook is ook Patrick Hoogenbosch er over gevraagd. Ten slotte is de site geraadpleegd waar vermeld staat wat de inhoud van de verschil-
lende initiatieven is. Nu het bekend is welke vormen van participatie er in het Spijkerkwartier bestaan zijn deze vormen aan de participatieladder gekoppeld, zo is 
er duidelijk waar de initiatieven staan op de participatieladder. Ook is het belangrijk vast te stellen welke vormen van openbaar groen er zijn in het Spijkerkwar-
tier. Dit is onderzocht door kaartstudie met kaarten van de gemeente Arnhem, dit hebben we gecontroleerd door zelf te schouwen in de wijk. Naast ons eigen 
onderzoek is het ook van belang wat er al aan beleid is, zowel vanuit de gemeente als landelijk. Om te achterhalen welk beleid er bestaat zijn de beleidsdocu-
menten van de gemeente Arnhem online doorzocht, hiernaast is ook de landelijke participatiewet onderzocht. Om te kijken hoe gelijkwaardige projecten lopen is  
er een referentiestudie opgezet. Dit is gedaan door verschillende projecten online te bestuderen en contact te zoeken met contactpersonen van de projecten. Er 
is gebruik gemaakt van de ‘databank praktijkvoorbeelden participatie’ om projecten te kunnen vinden. 

Communicatieve doelstelling 

Het rapport wordt geschreven voor de initiatiefnemers (Buurtgroenbedrijf en Blauwe Wijk Economie) en in het bijzonder Patrick Hoogenbosch die de wijk duur-
zamer willen maken en het groenonderhoud over willen nemen. Zij kunnen uit dit groenstructuurplan uitmaken wat de buurtbewoners in eigen handen kunnen 
nemen en bij welke werkzaamheden de gemeente nog aan bod komt. Ook voor buurtbewoners kan dit rapport interessant zijn om in te kijken, ze kunnen zien 
wat de plannen voor de wijk zijn en worden wellicht enthousiast om zelf hun steentje bij te dragen. 

Leeswijzer 

In het rapport werken we naar het groenstructuurplan toe door antwoord te geven op de deelvragen. De hoofdstukken zijn gebaseerd op de deelvragen. er 
wordt begonnen met een samenvatting van het rapport. H1: De definitie van burgerparticipatie. Dit hoofdstuk is bijgevoegd omdat de exacte betekenis van dit 
nieuwe begrip nog niet altijd duidelijk is. H2: De participatieladder. Het groenstructuurplan is gebonden aan de participatieladder die in dit hoofdstuk wordt toe-
gelicht. H3: Huidige participatie in het spijkerkwartier. Om de toekomst te schetsen is het belangrijk om te weten wat er al gedaan wordt door burgers. H4: Huidi-
ge vormen van openbaar groen in het Spijkerkwartier. Het is van groot belang om dit duidelijk te hebben voor het onderzoek. H5: Beleid dat strookt met burger-
participatie. Beleidstukken kunnen helpen bij een project, er is misschien wel subsidie mogelijk. H6: De referentiestudie. Van referentiegebieden die al langer be-
zig zijn is veel te leren. H7: De visie. Het geeft het toekomstbeeld voor het groen in de wijk. H8: Het concept groenstructuurplan. Het concept geeft een aanzet tot 
het groenstructuurplan. H9: Het groenstructuurplan. Het definitieve plan voor het groen in de wijk. We sluiten het rapport af met een eindconclusie. 
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Samenvatting 

De aanleiding om dit rapport te schrijven was duidelijk. Burgerparticipatie in het 

openbaar groen is net van de grond gekomen in het Spijkerkwartier.  is het ondui-

delijk in welke mate bewoners deel gaan nemen in het openbaar groen.  

De hoofdvraag luidde: In welke mate kunnen buurtbewoners bijdragen in het be-

heer van het openbaar groen in het Spijkerkwartier? Het onderzoek hebben we als 

volgt opgezet. Als eerste hebben we een beeld gegeven wat burgerparticipatie pre-

cies inhoud. We hebben de participatieladder gebruikt om inzichtelijk te maken wat 

de rol van bewoners wordt en wat de rol van de gemeente gaat zijn. Uiteraard heb-

ben we gekeken naar wat er al gebeurt op het gebied van burgerparticipatie in de 

wijk en welk groen er al aanwezig is, het is van belang de huidige situatie te ken-

nen. Andere wijken hebben al langer vergelijkbare projecten lopen met buurtbewo-

ners. In het rapport zijn er een aantal gebieden bestudeerd. We hebben veel ge-

leerd van de referentiegebieden zoals te zien is bij de leerpunten uit de referentie-

studie.  Uit deze informatie is een visie opgesteld voor  het openbaar groen in het 

Spijkerkwartier.  

Na de referentiestudie is er een concept groenstructuurplan opgezet die in grote 

lijnen de visie verbeeld. Het is een voorproefje op het echte groenstructuurplan 

waarin alles is uitgebeeld op een kaart. Het geeft de ideeën gedetailleerd weer. De 

staalkaarten geven ideeën en gedetailleerde uitwerkingen van het groenstructuur-

plan. 

  

 

Uiteindelijk heeft het rapport geleid tot een eindconclusie die antwoord geeft op 

de hoofdvraag. De participatieladder is een hulpmiddel dat gevonden is om de 

rol van de buurtbewoner te bepalen. Ook hebben we geconcludeerd dat de 

buurtbewoner in de meeste gevallen al snel invloedrijk kan worden. De rollen 

samenwerkingspartner en initiatiefnemer kwamen hoofdzakelijk voor bij de ver-

schillende vormen van openbaar groen.. 
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Fig. 2. http://www.boomzorg.nl/gip.asp 
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1. De definitie van burgerparticipatie 

Burgerparticipatie is een vrij nieuw begrip, de laatste jaren wordt het in ieder geval vaker gebruikt. In 
dit rapport staat burgerparticipatie centraal, het is daarom van belang om uit te leggen wat wij onder 
het begrip verstaan. Vandaar dit hoofdstuk.  

 

Het online woordenboek vat het samen in de volgende zin: alle vormen van participatie waarbij de belan-
gen van de burger in het geding zijn, zowel participatie van de individuele burger, als van organisaties, pro-
fessionals en instellingen die naar de belangen van burgers luisteren. 

In geval van burgerparticipatie is er in veel gevallen sprake van een samenwerking tussen burgers en be-
stuurders/ambtenaren. Burgerparticipatie zorgt er voor dat beslissingen die moeten worden genomen 
niet volledig in handen vallen van deze vertegenwoordigers maar juist in samenwerking met burgers wor-
den genomen. Het voordeel van burgerparticipatie is dat mensen meer invloed kunnen uitoefen op het 
eigen leefomgeving en dat beslissingen niet volledig komen te liggen bij gekozen vertegenwoordigers. Dit 
zorgt er mede voor dat deze vertegenwoordigers dicht bij de mensen blijven staan en niet te veel op zich-
zelf gaan functioneren zonder zicht te hebben op de werkelijke wensen van de bevolking. 

Punten  van kritiek zijn er ook. Zo kunnen naast professionals met kennis van het vakgebied ook burgers 

meebeslissen die nog nooit in aanraking gekomen zijn met het betreffende vakgebied. Bovendien is het 

lastig om ervoor te zorgen dat meebeslissende burgers zich voldoende inlezen of verdiepen in een project. 

Een goede organisatie is dus een vereiste wanneer een overheid burgers inschakelt om mee te beslissen. 

http://www.betekenis-definitie.nl/burgerparticipatie  

http://www.betekenis-definitie.nl/burgerparticipatie
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Fig. 3.. http://www.boomzorg.nl/nieuws  
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2. De participatieladder 
Bij het uiteindelijke groenstructuurplan zijn verschillende vormen van openbaar groen getoetst aan de participatielad-
der. De participatieladder is veelvuldig gebruikt gedurende dit project, vandaar dat we u in dit hoofdstuk duidelijk ma-
ken wat het precies inhoud. 

De participatieladder zoals wij hem gebruiken is opgezet door Igno Pröpper (zie de afbeelding hiernaast). De 
oorspronkelijke participatieladder komt uit de Verenigde Staten, is in 1969 opgesteld door Sherry R. Arnstein 
en is minder uitgebreid. (http://kennisbank.platform31.nl) 

De participatieladder vormt een goed hulpmiddel bij een participatieproject, zo ook in het Spijkerkwartier. 
Aan de linker kant van de ladder staan verschillende rollen weergegeven die burgers kunnen aannemen. Het 
loopt van ‘initiatiefnemer’ (de gemeente heeft geen invloed) tot ‘geen rol’ (de gemeente beslist zonder de 
burgers). Uiteraard geldt: hoe groter de rol van de burgers, hoe kleiner die van de gemeente, en andersom.   
In het Spijkerkwartier wordt de ladder dus gebruikt om aan te geven wat de rol is van het Buurtgroenbedrijf. 
Dit wordt gedaan voor iedere vorm van groen in het Spijkerkwartier. Voorbeelden zijn bomenlanen, plantsoe-
nen of gazons. Dit wordt uiteindelijk weergegeven in een kaart. Het  groenstructuurplan geeft dus overzichte-
lijk weer wat de rol van de burgers is per vorm van openbaar groen. De verschillende rollen van het bestuur 
zijn: 

Gesloten autoritaire stijl: De initiatiefnemer of gezaghebbende geeft geen informatie over de nieuwe plannen 
of beleid. 

Open autoritaire stijl: De initiatiefnemer of gezaghebbende beslist geheel zelf wat er gaat gebeuren, maar in-
formeert de doelgroep hier wel over. 

Consultatieve stijl: De initiatiefnemer of gezaghebbende raadpleegt de participant over een gesloten vraag-
stelling. De participant kan zich hierover uitspreken, maar de initiatiefnemer beslist. 

Participatieve stijl: De initiatiefnemer of gezaghebbende vraagt een open advies waarbij veel ruimte is voor 
discussie. De participant kan zelf een probleemdefinitie geven en oplossingen bedenken. 

Delegerende stijl: De initiatiefnemer of gezaghebbende geeft aan de participant de bevoegdheid om binnen 
randvoorwaarden zelf beslissingen te nemen. 

Samenwerkende stijl: De initiatiefnemer of gezaghebbende werkt op basis van gelijkwaardigheid samen met 
participanten  

Faciliterende stijl: De initiatiefnemer of gezaghebbende biedt ondersteuning aan participanten in de vorm van 
bijvoorbeeld tijd, geld, materiaal of deskundigheid. 
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Fig. 4. http://

kennisbank.platform31.nl 
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3. Huidige participatie in het Spijkerkwartier 

Het is de bedoeling  dat het openbaar groen in het Spijkerkwartier overge-
nomen wordt door het Buurtgroenbedrijf. Het Spijkerkwartier is al een 
bloeiende buurt op het gebied van participatie. Dit hoofdstuk laat zien 
welke groepen initiatiefnemers er al zijn in de wijk. 
 
3.1 De Groengroep 
 
Wie het Spijkerkwartier binnenkomt, zal het opvallen dat de bewoners het groen 
een warm hart toedragen. Naast de negen buurttuinen zijn er overal groene plek-
ken vóór de huizen, rond de boomspiegels en in bloembakken waar vaste planten 
en éénjarigen bloeien. 
Het aantal mensen dat straatgroen verzorgt is enorm toegenomen. In 1991 zijn 12 
mensen begonnen met de boomspiegels (vakken rond de straatbomen) te beplan-
ten. In 2012 zijn er zo´n 120 mensen die ergens in de buurt een geveltuintje, een 
klimplant of een boomspiegel verzorgen. 
Tot nu toe is het gelukt om de meeste boomspiegels van een sierhekje te voorzien. 
Nieuwe vrijwilligers doen een aanvraag voor een sierhekje bij de Groengroep. Het 
Wijkplatform betaalt de kosten en Stadsbeheer plaatst ze. 
Het kan zijn dat dit vanaf 2013 moeilijker wordt in verband met bezuinigingen. 
Elk jaar in mei, op de zaterdag voor Moederdag, is er Bloembakkendag bij Wijkcen-
trum De Lommerd. Alle bewoners kunnen die dag goedkoop éénjarigen aan-
schaffen. Mensen met een boomspiegel, geveltuin of klimplant kunnen tegen een 
gereduceerd bedrag vooraf vaste planten en heesters bestellen. De Keltenhof uit 
Bergharen levert deze biologische planten en verkoopt ook vaste planten tijdens de 
Bloembakkendag. (http://www.spijkerkwartier.net/) 

Fig. 6. http://www.spijkerkwartier.net/ 

Fig. 5.. http://www.spijkerkwartier.net/ 

http://www.spijkerkwartier.net/wegwijs/boomspiegels.htm
http://www.spijkerkwartier.net/wegwijs/boomspiegels.htm
http://www.spijkerkwartier.net/wegwijs/boomspiegels.htm
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3.2 De Blauwe Wijk Economie 

Stel je eens voor, het is 2018, buurtbewoners in het Spijkerkwartier hebben een on-

derling zorgnetwerk opgezet, lenen elkaar spullen zoals gereedschap, carpoolen en 

delen vervoersmiddelen, gezamenlijk wordt energie opgewekt en inkocht en ervarin-

gen over energiebesparingen worden gedeeld. In de verpakkingsloze supermarkt 

wordt door een boer uit de omgeving biologische groente afgeleverd welke hij op ver-

zoek van de buurtbewoners verbouwt. Een groepje toeristen zit heerlijk te lunchen bij 

de ambachtelijke bakker op de hoek waar je nog kunt zien hoe het brood gebakken 

wordt. Ze hebben zich net verwonderd over het feit dat de oesterzwammen in hun 

salade in de wijk verbouwd worden op het koffiedrap van de restaurants. Er zijn de 

afgelopen jaren veel initiatieven ontplooid door bewoners uit de wijk in samenwer-

king met onderwijsinstellingen, de overheid en verschillende bedrijven. Een flink aan-

tal van de bewoners, die voorheen werkzoekend waren, kan nu goed rondkomen van 

de dienst of het product wat ze leveren. Als vergoeding ontvangen ze soms geld maar 

vaak is sprake van wederkerigheid van diensten. De betrokkenheid met de wijk is de 

afgelopen jaren sterk gegroeid. Het “wij” gevoel is sterk aanwezig wat blijkt uit een 

energieke buurt, een schone openbare ruimte en een groot gevoel van veiligheid en 

geborgenheid. De bewoners van het Spijkerkwartier begrijpen dat door samen te wer-

ken en te delen waarden gecreëerd worden en zij hun directe leefomgeving kunnen 

laten floreren. (https://www.mijnspijkerkwartier.nl/de-blauwe-wijk-economie) 

Fig. 7. https://www.mijnspijkerkwartier.nl/de-blauwe-wijk-economie 

http://www.spijkerkwartier.net/wegwijs/boomspiegels.htm
https://www.mijnspijkerkwartier.nl/bericht/de-blauwe-wijk-economie-droom
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3.3 Het Buurtgroenbedrijf  
 
Sinds drie jaar is in het Spijkerkwartier uit het project de Blauwe Wijk Economie het 
groen-onderhoudsbedrijf Spijkergroen opgestart. Een aantal voorheen werkzoekende 
buurtbewoners met een passie voor groen en welzijn zijn dit bedrijf in 2015 gestart. 
Sinds het Buurtgroenbedrijf het beheer van het groen en het schoonhouden van de 
wijk uitvoert is de wijk er anders uit gaan zien. Naast schonere straten, beter onder-
houden bomen, struiken en gras in de openbare ruimtes is er op meerdere plaatsen 
ook nieuw groen aangeplant. Zo zijn er nu op meerdere plekken in samenwerking met 
de buurt verticale tuinen, fruitbomen en kleinere stadstuinen waar kruiden en groen-
ten gekweekt wordt. (https://www.mijnspijkerkwartier.nl/groep/buurtgroenbedrijf) 
 
Het plan is om het Buurtgroenbedrijf neer te zetten als een ‘bedrijfje’ waar juist de 
ecologische- en sociale waarden meer van belang zijn dan de financiële waarden. Het 
Buurtgroenbedrijf heeft als doel om het onderhoud in het groen in het Spijkerkwartier 
van de gemeente over te nemen. 
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Fig. 8. http://www.jonkershoveniers.nl/kleurrijke-vaste-planten-in-openbaar-groen-boxmeer 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR9M-IzYjQAhULVhoKHWavBHMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.jonkershoveniers.nl%2Fkleurrijke-vaste-planten-in-openbaar-groen-boxmeer&psig=AFQjCNECsV-l4VZWgLwap-nuGBMIXr1o
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4. Huidige vormen van groen in het Spijkerkwartier 

Bomen 

Plantsoen/hagen 

Buurttuinen 

Gazon 

Groen langs spoor 

Musispark 

Fig. 9 : verschillende vormen 

van groen in het Spijkerkwar-

tier 
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Bomen 

De bomen in het Spijkerkwartier vormen op sommige plaatsen lanen. Er staan bomen van 
verschillende soorten, zie de nulmeting voor het complete overzicht van bomen in het spij-
kerkwartier. In de nulmeting staan ook soorten beschreven. 

Plantsoen/hagen 

In het Spijkerkwartier is maar een beperkte hoeveelheid aan plantsoenen en hagen te vin-
den. Op de afbeelding hiernaast is een voorbeeld te zien van stroken tussen parkeerplaat-
sen. Vanwege de beperkte hoeveelheid van deze groenvormen zijn ze gecombineerd. 

Buurttuinen  

De kleine hoeveelheid aan openbaar groen wordt al veel meer als de buurttuinen meegere-
kend worden. De buurttuinen zijn veelal openbare ruimtes omringt door bebouwing die on-
derhouden worden door de buurtbewoners. de zogenaamde "spijkertuinen", waarvan er 8 in 
het Spijkerkwartier/ Boulevardkwartier gesitueerd zijn en 1 in de wijk Spoorhoek ligt. Vaak 
hebben de tuinen een grote variatie aan planten en zijn de tuinen goed onderhouden. Hier-
naast is een voorbeeld van een buurttuin te zien, het is de watertuin. Naast de Watertuin be-
staan er: de Schooltuin, de Kruidentuin, de Ecologische tuin, het Emmaplantsoen, de Achter-
tuin, de Posttuin en de Bestedelingentuin. Sinds kort is hier de Vlindertuin bijgekomen. 

Het groen in het Spijkerkwartier kun je onderverdelen in groepen. Uiteraard zijn 
alle beheergroepen, zoals in de nulmeting verdeeld, letterlijk over te nemen. In 
dit rapport is er voor gekozen om  het niet zo gedetailleerd weer te geven maar 
om groepen samen te voegen. Boomspiegels zijn niet meegenomen omdat de 
groengroep daar het initiatief voor neemt. 

(Fig. 10.Eigen 
werk) 

(Fig. 11. Eigen 
werk) 

(Fig. 12. Eigen 
werk) 
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Gazon   

Op enkele plekken in de wijk vind je gazon. Ook dit zijn geen grote oppervlakten. De ga-
zons zijn te klein om op te spelen en ook de hoeveelheid aan hondenpoep helpt niet mee. 
Wel zorgt het voor wat ruimte in de dichtbebouwde wijk en geeft het overzicht op krui-
singen van twee straten. Ook mogen we het gazon van de Johan de Wittlaan niet verge-
ten. De laan ligt ten zuiden van het Spijkerkwartier maar kent grote grasbermen en is 
beeldbepalend wanneer je het Spijkerkwartier in– en uitrijdt vanuit het zuiden van de 
wijk. 

Groen langs het spoor 

Het spoor is gelegen in een soort groene strook. In de strook is er veel variatie aan plantensoor-
ten. Het bestaat vooral uit heesterbeplanting met bomen. Soms zijn er echter ook stukken met 
gras en kruidachtige gewassen. 

Musispark 

Net buiten het Spijkerkwartier ligt het Musispark. Het is een bekend park in Arnhem met veel 
groen. Het grootste gedeelte van het park zijn gazons met bomen, ook zijn er grote vijvers aan-
wezig. Hoewel het net buiten het Spijkerkwartier ligt is het een zeer kenmerkend park wanneer 
je de wijk inrijd vanaf de singel en is het park het vermelden waard. 

(Fig. 14. Eigen werk) 

(Fig. 13. Eigen werk) 
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Fig. 15. http://griffioenwassenaar.nl/openbaar-groen/  

http://griffioenwassenaar.nl/openbaar-groen/
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5. Beleid dat strookt met burgerparticipatie 

Op het gebied van burgerparticipatie is weinig beleid bekend vanuit de ge-
meente Arnhem. Het is nog een vrij nieuw fenomeen waarvan het belang 
nog relatief klein is. Bovendien heeft het nog een hoge mate van onbekend-
heid bij mensen. Uit het beleidsrapport over het Spijkerkwartier komen wel 
enkele hoofdstukken naar voren die enigszins stroken met burgerparticipa-
tie, deze zijn in hier opgenomen in het rapport. Daarnaast is ook de landelij-
ke participatiewet beschreven. 

5.1 Nota Wijkeconomie 2001 (vastgesteld) 

Het stimuleren van 'werken in de wijk' oftewel wijkeconomie, zoals vastgelegd 
in de gelijknamige Nota Wijkeconomie (2001) blijft een belangrijk thema. De 
ontwikkeling van kleinschalige bedrijvigheid en werkgelegenheid levert een 
bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid en sociale samenhang in de 
wijk. In dit verband is het werken aan huis toegestaan. In verband met de 
wens om de mogelijkheden hiervoor in dit bestemmingsplan te verruimen zijn 
de kaders, waarbinnen dit werken aan huis beperkt moet blijven, versoepeld. 
Concreet betekent het een en ander dat de gemeente actief blijft bij het sti-
muleren van woon-werkeenheden en het ontwikkelen van kleinschalige be-
drijfsverzamelgebouwen in wijken, bedoeld voor bedrijven in de ambachtelij-
ke bedrijvigheid en de persoonlijke, zakelijke en overige dienstverlening. 
(https/www.gemeentearnhem/beleid/spijkerkwartier.nl) 

Relevantie 

De Nota Wijkeconomie laat zien dat de gemeente Arnhem initiatieven vanuit 
de wijk stimuleert. Het Buurtgroenbedrijf is typisch een initiatief die omschre-
ven wordt in de nota: het draagt bij aan een leefbaardere buurt en komt ook 
de sociale samenhang ten goede. 
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5.2 Bestemmingsplan "Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoor-
hoek" 2008 (vastgesteld) 

Door het plangebied lopen in oost-westrichting drie voor de stad belangrij-
ke stadslanen, de Steenstraat, de Ir. J.P van Muijlwijkstraat en de Boule-
vard Heuvelink. Deze lanen zijn onderdeel van twee belangrijke stadsradi-
alen die Arnhem rijk is, namelijk van de Velperweg en de IJssellaan. Radia-
len zijn de stadsentrees, de oorspronkelijke wegen naar het centrale 
'knooppunt' de singel in de binnenstad.  

Het profiel van deze radialen loopt geleidelijk van hoogstedelijk inrichting 
naar lanen met villatuinen tot uitvalswegen door het landschap. De delen 
van de radialen die door dit plangebied lopen vallen onder de hoogstedelij-
ke delen en sluiten rechtstreeks aan op de singels. De radialen zijn de be-
langrijkste lijnen op stadsniveau waar bomen thuishoren van de eerste 
grootte. In hoogstedelijke profielen is in principe een tweezijdige laanbe-
planting in groene bermen gewenst. In dit deel van de stad staan boomsoor-
ten die goed tegen het stadsklimaat kunnen en in de stedelijke sfeer passen, 
zoals de plataan en acacia. Voor Boulevard Heuvelink, de Ir. J.P.van 
Muijlwijkstraat en de Steenstraat geldt een dergelijk streefbeeld als hierbo-
ven beschreven. Echter, in de huidige situatie zijn de bomenlanen slechts 
deels gerealiseerd. Het eerste deel van de Boulevard Heuvelink (vanaf de 
singel) wijkt af in die zin dat de laanbeplanting op een aantal plekken ont-
breekt. Aan één zijde volledig, aan de andere zijde ontbreekt een deel van 
de laanbeplanting. Dit komt door de beperkte ruimte voor bomen en door 
later toegevoegd asfalt, zoals een dubbele rijbaan en een bushalte. Ook aan 
de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat staat slechts een enkele rij bomen. Ook voor 
de Steenstraat is het streefbeeld niet volledig gerealiseerd. Maar hier vol-
staat wel een eenduidig beeld met een eenzijdige laanbeplanting, dit van-
wege het historisch karakter van deze straat en gebrek aan ruimte voor een 
tweezijdige laan. De bomen staan nu in bakken en deze worden verwijderd 
als de bomen uitvallen.  

 

Er worden pas nieuwe bomen geplaatst als voldoende groeiruimte aanwezig is. Bij 
de herinrichting van de Steenstraat zal dit aspect meegenomen worden. In de rest 
van de wijk komen nauwelijks structurerende bomenlanen voor, simpelweg vanwe-
ge de nauwe straatprofielen (m.u.v. Boulevard Heuvelink). De volgende straten 
hebben nog een voldoende ruim profiel om bomen een plek te kunnen geven: Em-
mastraat, Parkstraat, Hertogstraat, Kastanjelaan en Statenlaan. Toch hebben de 
bomen in de hoogstedelijke profielen het zwaar en kunnen nauwelijks tot wasdom 
komen. Bij de Parkstraat wordt de acacia bij uitval vervangen door een soort die 
beter geschikt is voor de beschikbare boven- en ondergrondse groeiruimte en die 
een transparante kroon heeft. De lindes moeten in de Hertogstraat en Emmastraat 
ook op den duur vervangen worden door een andere soort die geschikt is voor de 
groeiruimte die de boom in deze straat tot zijn beschikking heeft. Voldoende groen
- en speelvoorzieningen ontbreken in het plangebied. Met het realiseren van negen 
spijkertuinen is er grotendeels in deze behoefte voorzien. Het beleid is erop gericht 
de groene karakteristieken van deze unieke tuinen te behouden. Dit geldt ook voor 
de driehoekige pleinvormige ruimten (plantsoenen) aan de Boulevard Heuvelink. 
Verder ontbreken er grotere groengebieden. Hier en daar komen in de wijk nog 
kleine plekken met flexibel groen voor. Deze zijn echter niet van betekenis voor de 
groenstructuur van de wijk. (Beleidsrapport Spijkerkwartier, gemeente Arnhem) 

Relevantie  

Dit bestemmingsplan zegt dat de radialen van oost naar west beplant moeten zijn 
met bomen van de eerste grootte die in bermen staan. Dit is niet overal gereali-
seerd, echter ook niet overal realiseerbaar. Het biedt wel kansen om de wijk groe-
ner te maken binnen het gemeentelijke beleid. Het kunnen dan misschien geen 
bomen in bermen zijn maar plantsoenen zijn bijvoorbeeld veel makkelijker te reali-
seren. Andere vormen van groen zijn ook eenvoudiger te onderhouden dan bo-
men, dit met het oog op burgerparticipatie. Een ander punt dat naar voren komt in 
de toekomstige vervanging van bomen in de wijk. Bij het bepalen van vervangende 
soorten ligt er een mogelijkheid om het in overleg te doen met het Buurtgroenbe-
drijf.  
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5.3 De participatiewet, 2015 (vastgesteld) 

Inmiddels heeft iedereen wel gehoord van de Participatiewet. Op 1 juli 
2014 ging de Eerste Kamer akkoord met de wet, en op 1 januari 2015 is 
hij in werking getreden. Kort gezegd heeft de Participatiewet tot doel 
om zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, weer 
aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen. De doelgroep wordt echter 
groter, en bezuinigingen maken dat de middelen voor deze doelgroep 
juist dalen. De invoering van de Participatiewet houdt in dat 3 regelin-
gen worden samengevoegd tot 1 regeling. 

Voor de correcte uitvoering van de wet zijn de gemeentes verantwoor-
delijk gesteld. Er zullen voor de gemeentes door de invoering van de wet 
veel veranderingen plaatsvinden in interne processen. Zij hadden tot 1 
januari 2017 de tijd om zich hierop voor te bereiden. Met de invoering 
van de wet worden 3 bestaande regelingen samengevoegd tot 1 rege-
ling.  

De participatiewet, gevolgen voor gemeentes 

Om de uitkeringen te betalen krijgen de gemeentes met de komst van 
de Participatiewet jaarlijks een vast budget. Gemeentes worden op die 
manier zelf verantwoordelijk voor een financieel tekort of besparing. Dit 
vormt een prikkel voor gemeentes om het aantal mensen dat een Parti-
cipatiewet uitkering ontvangt zo laag mogelijk te houden. 

Naast het budget om de uitkeringen te betalen krijgen de gemeentes 
een gebundeld re-integratiebudget waarin de budgetten bestemd voor 
de Wwb, de Wsw en de Wajong, (deels) worden samengevoegd.  

 

Nieuw beschut 

Gemeentes worden verantwoordelijk gesteld voor het begeleiden en ondersteu-
nen van jonggehandicapten naar werk. Gemeenten kunnen hierin gebruik maken 
van de voorziening nieuw beschut. Ook komt uit het inkomensdeel WW -budget 
beschikbaar om de loonkostensubsidie uit te keren aan werkgevers.  

Er zullen gekoppeld aan de 35 arbeidsmarktregio's werkbedrijven worden opge-
richt. Hierin zullen gemeenten in samenwerking met werkgevers en werknemers, 
proberen zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking in reguliere bedrij-
ven aan een werkplek te helpen. De werkbedrijven gaan zoveel mogelijk aanslui-
ten op de al bestaande samenwerkingsverbanden, en zullen niet de huidige socia-
le werkplaatsen vervangen. 

In het sociaal akkoord is ook vastgesteld dat er extra banen moeten worden ge-
creëerd. In 2025 zal dit moeten gaan om in totaal 125.000 banen, waarvan 25.000 
voor rekening van de overheid vallen. Hoe deze banengarantie over de verschil-
lende arbeidsmarktregio's verdeelt zullen gaan worden is nog niet bekend. 
('https://www.participatienieuws.nl/wat-is-de-participatiewet) 

Relevantie  

De participatiewet moet er voor zorgen dat meer mensen toegang krijgen tot de 
arbeidsmarkt. Hieronder vallen vaak ook mensen met een beperking. Het plan is 
om het Buurtgroenbedrijf neer te zetten als een ‘bedrijfje’ waar juist de ecolo-
gische- en sociale waarden meer van belang zijn dan de financiële waarden. Met 
deze visie op het werk kan het zo zijn dat het Buurtgroenbedrijf gebruik kan gaan 
maken van deze mensen die de arbeidsmarkt betreden, groenonderhoud omvat 
ook werkzaamheden die geen hoge kwaliteiten van mensen eisen. 
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5.4 Subsidie burgerkracht 

Dit is een bericht van de website van de gemeente Arnhem waarop de ver-
eisten staan voor het ontvangen van een subsidie. 

Gaat u een activiteit organiseren of wilt u een initiatief nemen waardoor an-
dere Arnhemmers zich zelf kunnen blijven redden thuis, in de buurt en in de 
wijk? Dan kunt u wellicht aanspraak maken op de subsidie Burgerkracht Soci-
aal Domein. 

Voorwaarden 

De activiteit of het initiatief moet u samen doen met minimaal twee andere 
Arnhemmers. U mag daarbij geholpen worden door een organisatie uit de 
wijk of stad. Bijvoorbeeld een ZZP-er. U kunt alleen een aanvraag doen voor 
activiteiten en initiatieven die nog plaats moeten vinden. U kunt maximaal € 
25.000 krijgen, een voorschot is mogelijk. Jaarlijks is totaal € 429.750,- be-
schikbaar. Kijk voor alle voorwaarden in de vernieuwde Subsidieregeling Bur-
gerkracht, te downloaden als pdf. 

Relevantie  

Gebleken is dat het Buurtgroenbedrijf in aanmerking komt voor subsidies. Op 
moment van schrijven is een gedeelte van de subsidie reeds ontvangen en 
wordt er naar een plan gezocht om het te besteden. Wanneer het inmiddels 
ontvangen geld een bestemming hebben zal er meer subsidie binnenkomen. 

(https://www.arnhem.nl/) 

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties/subsidieregeling_burgerkracht_sociaal_domein/Subsidieregeling_Burgerkracht_010416.pdf
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties/subsidieregeling_burgerkracht_sociaal_domein/Subsidieregeling_Burgerkracht_010416.pdf
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5.5 Van Wijken Weten 

Arnhem telt 24 wijken, geclusterd in acht gebieden. Elk met een ei-
gen verhaal over het ontstaan van de wijk, het leven in de wijk en 
dromen voor de toekomst. 

In Arnhem hebben we een lange geschiedenis van wijkgericht werken, 
onder andere met  wijkregisseurs en wijkactieplannen. Sinds kort werken 
we nog meer samen met de wijken en vanuit de wijken, met de komst 
van teams leefomgeving. 

Teams leefomgeving  

Iedere wijk heeft een eigen team leefomgeving met 4 tot 6 personen. In 
september 2015 gingen de eerste teams leefomgeving van start in de wij-
ken Presikhaaf en Elden / De Laar. Later volgden Malburgen en Rijkers-
woerd / Vredenburg / Kronenburg. Vanaf oktober 2016 zijn in alle Arn-
hemse wijken (acht gebieden) teams leefomgeving actief.  Met deze 
teams wil de gemeente 'Van wijken weten'. We willen steeds beter aan-
sluiten bij wat in de wijken leeft, en samen met wijkbewoners kijken wat 
nodig is. Ook krijgen bewoners meer invloed op wat in de wijk gebeurt en 
waar de prioriteiten liggen. 

Wijkbudgetten  

Met de teams leefomgeving brengen we ook geld en beslissingsbevoegd-
heid naar de wijken. De teams beslissen over zaken op het gebied van 
groenonderhoud, speeltuinen, veiligheid, welzijn, participatie, sport en 
cultuur in de wijk. Met ingang van 1 januari 2017 worden verschillende 
gemeentelijke producten en diensten met de bijbehorende budgetten - in 
totaal ca. 101 miljoen euro - overgeheveld naar de acht wijkprogramma's. 
De teams leefomgeving krijgen zeggenschap over deze budgetten. Zij be-
slissen hierover,  in samenspraak met inwoners en andere betrokkenen. 

 
 

Sociale wijkteams 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen. Ook 
dit regelen we zoveel mogelijk dichtbij, in de buurt. In Arnhem zijn acht sociale wijk-
teams, waarin coaches van verschillende hulpverleningsorganisaties samenwerken. 
Als u hulp nodig heeft, kijken zij samen met u hoe dat het beste georganiseerd kan 
worden. Meer informatie is te vinden op de website  
www.zodoenwehetinarnhem.nl. De teams leefomgeving houden zich bezig met 
voorzieningen op wijk- en buurtniveau; de sociale wijkteams zijn er voor individuele 
(zorg)vragen. Beide teams werken nauw samen in de wijk waar ze actief zijn. 
(https://www.arnhem.nl/stadenwijken) 
 
Relevantie 
 
Ook Spijkerkwartier heeft een team leefomgeving. Deze mensen kunnen handig zijn 
als een soort tussenpersoon in het contact met de gemeente. Het team heeft echter 
zelf ook het recht om beslissingen te maken, ze hebben ook geld tot hun beschik-
king . Het kan zeker voordelig werken wanneer er nieuwe plannen zijn dat het be-
sproken wordt met mensen uit de wijk, het team leefomgeving dus. Zij weten als 
geen ander wat er speelt in de wijk en wat de behoeftes van de bewoners zijn. 

http://www.zodoenwehetinarnhem.nl/
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5.6 Buiten Gewoon Beter 
 
Ieder persoon beleeft de openbare ruimte op zijn of haar eigen manier. 
Niet iedereen vindt een straat bijvoorbeeld even vuil of schoon, of een 
boom goed gesnoeid of een fietspad  even veilig. Om die verschillen in 
beoordeling te kunnen ondervangen is Buiten Gewoon Beter gecreëerd. 
Het plan bestaat uit tekst en beeld die samen de kwaliteit van het open-
baar groen vaststellen. 
 
Dit plan biedt de mogelijkheid dat iedereen de openbare ruimte door de-
zelfde “bril” bekijkt. Meningsverschillen over de gewenste beeldkwaliteit 
behoren met dit document tot het verleden. Dit plan maakt het mogelijk 
om per wijk naar de burgers en het bestuur te communiceren welke be-
heertypen aan de beeldkwaliteit voldoen en welke niet. Voor de burgers 
dient dit plan een concrete vertaalslag te zijn van het kaderplan Openbare 
Ruimte (welke kwaliteit willen wij realiseren in de openbare ruimte). De 
Sector Onderhoud geeft middels de inspanningen aan hoe zij de beeldkwa-
liteit denken te bereiken. 
 
Dit beheerplan maakt het mogelijk om de resultaten van het beleid, het 
beheerplan en de inspanningen van Sector Onderhoud kritisch te evalue-
ren naar het bestuur en eventueel bewoners. Het beheerplan maakt kwali-
teit meetbaar en daardoor is het eenvoudiger om beslissingen te nemen 
t.a.v. beleid, beheer en inspanningen. 
 
Inhoudelijke informatie over het plan 
Dit plan is als volgt opgebouwd. Er is onderscheid gemaakt in de clusters 
Wegen, Groen en Verlichting  van de afdeling openbare ruimte. Er is voor 
ieder element in de openbare ruimte die door de sector Onderhoud on-
derhouden wordt, de basiskwaliteit beschreven en door middel van een 
foto duidelijk gemaakt. (zie Fig.  15.) 

De beschrijving bestaat uit: 
Beheerresultaat 
(Een algemene beschrijving van het kwaliteitsbeeld dat nagestreefd wordt) 
Kwaliteitsnormen 
(Meetbare eisen die men stelt aan het kwaliteitsbeeld ) 
Beheervoorwaarden 
(Voorwaarden die vertaald zijn in werkhandelingen en waar mogelijk in verlangde presta-
ties) 
Wettelijke voorwaarden 
(Voorwaarden die wettelijk zijn opgelegd waarnaar men zich moet richten) 
 
De foto’s beelden het beheertype uit, maar hierop kan niet beoordeeld worden, hooguit 
als referentiekader. Foto’s die de basiskwaliteit uitbeelden moeten nog verzameld wor-
den. (Hogeschool Van Hall Laren-
stein, 2016)* 
 
Relevantie 
Sinds kort werkt de gemeente met 
het handboek Buiten Gewoon Be-
ter. Het document kan van een 
zeer groot belang zijn met oog op 
de toekomstige samenwerking 
tussen de gemeente Arnhem en 
het Buurtgroenbedrijf. Het is een 
goed hulpmiddel voor beide partij-
en om het basis kwaliteitsniveau 
te handhaven. Bij afspraak tot het 
hanteren van Buiten Gewoon Be-
ter voorkom je onderlinge misver-
standen. Daarnaast kan het Buurt-
groenbedrijf het ook inzetten in de 
communicatie naar buurtbewo-
ners En zo hun acties in het groen 
onderbouwen. *Bron afkomstig van Blachboard.hvhl.nl (niet publiekelijk toegankelijk) 

(Fig.15.) 
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Fig. 16. http://www.zorgeloosgroen.eu/ 
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6. De referentiestudie 

De initiatieven in het Spijkerkwartier zijn nog van recentelijke aard. Op moment van schrijven zijn het 
vooral vele plannen en is het Buurtgroenbedrijf zoekende naar manieren om het project te organiseren. In 
andere delen van het land zijn er projecten met buurtbewoners die al verder/even ver gevorderd zijn. Het 
is heel belangrijk om dit soort projecten te bestuderen omdat er simpelweg veel van te leren is. 

Wat we willen leren van de referentiegebieden 

Er zijn twee doelen bij het opzetten van deze referentiestudie. Als eerste is het belangrijk om te weten welke 
vormen van openbaar groen onderhouden worden door buurtbewoners. Daarnaast wordt er ook uitgezocht 
in welke mate bewoners participeren in het openbaar groen. 

De gekozen gebieden 

De referentiegebieden zijn via internetbronnen bestudeerd. Bij het zoeken van referentiegebieden is gelet 
op de doelen van de projecten. Er bleken meerdere projecten te zijn met min of meer dezelfde doelen als 
het buurtgroenbedrijf in het Spijkerkwartier, namelijk een groene en duurzame wijk waarin het openbaar 
groen onderhouden wordt door buurtbewoners. De volgende projecten kwamen overeen met het project in 
het Spijkerkwartier en zijn in de referentiestudie bestudeerd: 

Buurtcoöperatie Almere 
EVA Lanxmeer Culemborg 

Alle verzamelde informatie wordt overzichtelijk in een tabel samengevat, daaruit volgen weer leerpunten. 
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6.1 Buurtcoöperatie Almere 

In Nobelhorst in Almere wordt gebouwd aan een sociaal duurzame wijk 
waar mensen niet alleen vanwege de woning naar toe trekken, maar ook 
vanwege de woonomgeving, de cultuur van het "stadsdorp" en de moge-
lijkheden om te ondernemen. Nog voordat de woningen  gerealiseerd wa-
ren was er al een buurtcoöperatie. Binnen die coöperatie verzorgd Terra 
Bella het onderhoud van het openbaar groen. Terra Bella is dus goed te 
vergelijken met het Buurtgroenbedrijf in het Spijkerkwartier. 

Samenwerken met de buren, hoe doe je dat? 
Een buurtcoöperatie gericht op samenwerking is een goede mogelijk-
heid. Een coöperatie waar elke bewoner lid van is, is laagdrempelig en her-
kenbaar, maakt zelfbestuur mogelijk en regelt het stemrecht. Dit past goed 
in deze tijd waarin mensen verantwoordelijkheid en zeggenschap willen en 
ook bereid zijn zich daarvoor actief in te zetten. De eerste stappen worden 
hiervoor nu gezet in Nobelhorst, een stadsdorp in wording in Almere. De 
gemeente Almere en Ymere stellen in de beginfase van Nobelhorst geld, 
kennis en menskracht beschikbaar om een eerste buurtcoöperatie op te 
zetten. Ook in het Spijkerkwartier is het een goede manier om mensen uit de 
buurt ‘actief’ te laten deelnemen. Het moet laagdrempelig worden voor 
buurtbewoners om mee te doen zonder dat er direct vele verplichtingen 
zijn. 

Ondanks dat we er nog niet wonen, leven we er al wel  
De eerste buurtcoöperatie heeft al een buurtschuur gekregen. Bewoners zijn 
rondom de schuur al aan het tuinieren geslagen met moestuintjes, er is een 
plek voor een kampvuur ingericht en er wordt nagedacht over een kano-
club. 'Het zorgt voor veel gezelligheid, aldus een bewoner, 'We wonen er 
nog niet ,maar leven er al"'. Zo ontstaat er dus in een vroeg stadium al be-
trokkenheid.  

 

Wat er aan groen onderhouden gaat worden 

De buurt in Almere is momenteel nog in aanbouw. De ontwikkeling van de wijk is 
op de kabels en leidingen na al vergevorderd. Echter zijn de kabels en leidingen 
wel een storende factor voor het openbaar groen. Enkel bomenlanen zijn op mo-
ment van schrijven al compleet gerealiseerd, de rest niet of in kleine mate. De initi-
atiefnemers hebben daarentegen wel grootse plannen.  

Er is een plan in overeenstemming met de gemeente. De gemeente zal jaarlijks een 
deel van hun budget uitgeven aan het buurtschap om het groen te onderhouden. 
De leden van het buurtschap zullen veel vrijheid krijgen bij de onderhoudswerk-
zaamheden. Wel komt het vrijgegeven budget onder streng toezicht van de ge-
meente te staan. 

In welke mate het groen onderhouden gaat worden 

Het buurtschap heeft als doel om het openbaar groen op den duur zo veel mogelijk 
over te nemen. Echter, de gemeente zal zijn handen er ook vanaf houden na uitke-
ring van het budget aan het buurtschap. Volgens Jolly Le Belle, contactpersoon in 
de nieuwe wijk is het dus ook mogelijk dat het buurtschap alsnog werk uitbesteed 
aan een derde partij. Dit is het idee van het buurtschap tot nu toe maar er zijn nog 
geen bindende afspraken met de gemeente gemaakt. 
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Een gezamenlijke keuze 
De buurtcoöperatie kan zelf de openbare ruimte in de buurt ontwerpen, inrichten en ook het verzorgend 
onderhoud uitvoeren. Of laat de buurt het liever over aan de gemeente? Dat kan ook. Het overnemen van 
deze taken en bijbehorend budget is een (voor)recht, het is niet verplicht  maar een gezamenlijke keuze. 

Kortom, in Nobelhorst worden bewoners en ondernemers via participatie en vergaande zeggenschap 'baas 
in eigen buurt'. Elke voordeur krijgt een eigen stem. Een actieve rol verbindt mensen met elkaar en met 
hun buurt. Dit levert bovendien leuke en nuttige buurtcontacten op en een spaarpotje voor de buurt. Ieder-
een mag mee doen, huurders, huizenkopers, kavelkopers en ondernemers . In het Spijkerkwartier zou er 
ook naar de mogelijk heden gekeken kunnen worden om bijvoorbeeld iedereen te laten stemmen en zo te 
betrekken bij de buurtinitiatieven. (www.nobelhorst.nl) 

Fig. 17 (links) &18. (boven) de buurtschuur staat er eerder dan de woningen. Www.nobelhorst.nl 
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6.2 EVA Lanxmeer, Culemborg 

Terra Bella beheert namens de bewoners van de wijk Lanxmeer het  openbaar 
groen samen met de gemeente Culemborg en waterbedrijf Vitens op een duur-
zame wijze. Sinds september 2004 werken de gemeente Culemborg en Terra 
Bella formeel samen. Elk kalenderjaar maken Terra Bella in samenspraak met de 
gemeente een beheerplan waarin staat wie welk deel van het openbaar groen 
beheert. Op basis van normbedragen wordt zo ook een evenredig deel van het 
budget verdeeld. 

Mooier groen in de wijk.  

We kunnen voor onze delen zelf bepalen hoe en wanneer we het groen (laten) 
beheren; geen grote machines en op het juiste tijdstip. En hoe meer de bewoners 
zelf uitvoeren, des te meer budget blijft over om te investeren in extra kwali-
teit. Zo ontstaat een aantrekkelijke en natuurlijke woonomgeving, die aansluit op 
de wensen van de bewoners. En door het zelfbeheer voelen bewoners zich ook 
meer verbonden en verantwoordelijk voor het groen om hen heen. Rommel 
wordt snel opgeruimd en door samen de handen uit de mouwen te steken, ben je 
snel goede buren. 

Leren van elkaar.  

De gemeente blijft verantwoordelijk en voert daarom twee maal per jaar samen 
met Terra Bella een controle uit. De uitkomst van deze schouwen en de opgedane 
ervaringen bepalen of het beheerplan voor het er op volgende jaar wordt aange-
past. Naast het openbaar groen beheren de bewoners ook delen van het terrein 
van waterbedrijf Vitens dat midden in de wijk ligt.  Ook hier geldt dat we elk jaar 
bekijken wat er gedaan moet worden en hoe we dat verdelen. Dit beheer doen 
we in ruil voor het vruchtgebruik van de hoogstamboomgaard, dat we jaarlijks 
verwerken tot een paar duizend liter appelsap. 

Goede organisatie als voorbeeld 

EVA Lanxmeer in Culemborg is een interessant gebied om te bestuderen. Met 
name van de organisatie kan het Spijkerkwartier leren. Het is zeer handig dat Ter-
ra Bella jaarlijks met de gemeente een beheerplan opstelt. Zo kan jaarlijks geke-
ken worden wat Terra Bella gaat onderhouden en wat in handen van de gemeen-

Bovendien brengt het flexibiliteit doordat bijvoorbeeld Terra Bella in een jaar met 
wat minder leden ook wat minder werk kan ‘aannemen’. Verder komen het twee-
jaarlijkse overleg en het samen schouwen ook ten goede van de relatie met de ge-
meente. (Www.eva-lanxmeer.nl) 

Wat er precies aan groen wordt onderhouden 

Terra Bella en gemeente onderhouden samen het openbaar gebied in de wijk 
Lanxmeer. Elke jaar wordt gekeken wat Terra Bella/ de wijk wil/ kan onderhouden. 
In samenspraak met gemeente wordt vervolgens afgesproken wie wat gaat doen. In 
de koop van de jaren is hierover een zeer goed werkende verdeling ontstaan. Terra 
Bella doet ongeveer 1/3 van het beheer; gemeente dus 2/3. Terra Bella doet alles 
waar meerwaarde in zit voor de wijk om het door bewoners te beheren, of datgene 
wat makkelijk door bewoners gedaan kan worden. Gemeente doet in ieder geval 
alles waar grotere machines voor nodig zijn, of een grote specialisatie (riolering, 
watergangen schonen, groter maaiwerk). In de praktijk houdt dat in dat Terra Bella 
vooral bomen, hagen, vaste planten, kleiner en ecologisch belangrijk maaiwerk, oe-
verbeheer, (halfverharding) paden, hekwerken, vijverbeheer, klein straatwerk, 
(gedeeltelijk) vuil- en gladheidbestrijding. Het is een zeer gedetailleerde samenwer-
king:  

In welke mate het groen onderhouden wordt 

Een dergelijk initiatief kan volgens Terra Bella alleen maar in samenwerking met de 
gemeente. Gemeente heeft altijd eindverantwoordelijkheid en van daar uit moet er 
altijd met de gemeente worden samengewerkt. Terra Bella behoort niet tot de 
groeperingen die denken zonder overheid te kunnen (zoals bv. populisten in de poli-
tieke arena) of participatieve groepen (die vinden dat de gemeente het altijd fout 
doet en dat het een goed streven is dat alles in de handen van ‘burgers’, direct be-
trokkenen, of bewoners komt). Dat vind Terra Bella ideeën op basis van strijd en 
eigen gelijk. Terra Bella ziet juist een meerwaarde in de erkenning van de verschil-
lende verantwoordelijkheden en in de samenwerking: gebruik maken van elkaars 
kennis en middelen, opdat die combinatie en uitwisseling tot een nog prettiger 
wijk /omgeving kan leiden om in te wonen/ werken 
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Fig. 19tm22. gezelligheid en actie in Lanxmeer, Culem-
borg. Www.eva-lanxmeer.nl 
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Project Spijkerkwartier Buurtcoöperatie Almere EVA Lanxmeer, Culemborg 

Doelen/functies Een duurzamere wijk door bewoners waar 
een gemoedelijke sfeer hangt. 

Een sociale, duurzame wijk. Mensen 
moeten daardoor aangezet worden 
om een huis te kopen. 

Een multifunctionele wijk met die hoge eisen 
stelt aan: cultuurhistorie, landschap, water, ener-
gie, gebruik van bouwmaterialen, mobiliteit en 
bewonersparticipatie. 

Type locatie dat in aan-
merking komt 

Woonwijk. Woonwijk, nieuwbouw. Woonwijk. 

Beeldkwaliteit Hoog. Hoog. Hoog. 

Kosten Op basis van richtlijnen van werkpakketten 
van de gemeente Arnhem. 

Ieder lid betaald entreegeld 
(€200,00) en een maandelijkse bij-
drage. (€7,50) gemeente geeft deel 
van hun budget aan buurtschap 

Elk jaar wordt een beheerplan gemaakt, op basis 
van normbedragen wordt een evenredig deel van 
het budget verdeeld. 

Organisatie 
 (zelfbeheer) 

Initiatiefnemer: Patrick Hoogenbosch. werkt 
met studenten en stakeholders. 

Het is een vereniging met een zelfbe-
stuur. 

EVA Lanxmeer is een overkoepelende organisa-
tie. Terra Bella doet het groen in samenwerking 
met de gemeente die verantwoordelijk is. 

Communicatie 
(zelfbeheer) 

Vergaderingen, en veel info per mail. Vergaderingen met burgers. Ook via 
een uitgebreide website 

Jaarlijks beheerplan schrijven met gemeente, 
overleg met Vitens. Schouwen samen met ge-
meente. Door een duidelijk plan weinig vergade-
ren. 

Welk groen er in het 
beheer is 

Nog niets, in toekomst zoveel mogelijk. Bo-
men gaat misschien lastig worden. Verder 
veel buurttuinen door bewoners, niet door 
Burtgroenbedrijf. 

Nu nog niets, streven is zoveel moge-
lijk.  

vooral bomen, hagen, vaste planten, kleiner en 
ecologisch belangrijk maaiwerk, oeverbeheer, 
(halfverharding) paden, hekwerken, vijver be-
heer, klein straatwerk, zelfs (gedeeltelijk) vuil- en 
gladheidbestrijding. 

In welke mate er be-
heerd wordt 

Zo hoog mogelijk op de trede van de partici-
patieladder is streven, voorlopig nog wel in 
samenwerking met gemeente Arnhem. 

Gemeente gaat deel budget overdra-
gen en besteed het volledig uit. Enkel 
controle ter goede besteding van het 
budget. 

Bewust in samenwerking met gemeente. 1/3 
door Terra Bella 2/3 voor de gemeente is op mo-
ment van schrijven de verhouding.  

6.3 Samengevat in een tabel 
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6.4 Leerpunten uit de referentiestudie 

De volgende zaken zijn opgevallen bij het bestuderen van de referentiegebieden.   

Zelfs over het onderhoud wat de gemeente blijft doen, de bewoners laten meebeslissen en meedenken. Het versterkt de band tussen gemeente 

en bewoners en het voorkomt dat er onenigheid ontstaat over het beleid van de gemeente. Deze vorm van besluitvorming gebeurt in Alphen aan 

de Rijn. Let er wel op dat er geen lange discussies ontstaan over de hetgeen de gemeente gaat beheren.  

Zorg voor een goede organisatie met een duidelijk bestuur. Met een bestuur worden sneller knopen doorgehakt en wordt chaos voorkomen. In 

veel van de bestudeerde gebieden was er een duidelijk bestuur, zoals bij EVA Lanxmeer, Alphen aan de Rijn en Almere. Het bestuur moet uiter-

aard goed de teugels los kunnen houden. Wanneer het te streng wordt zorgt het voor een afkeer met misschien verlies van medewerkers. 

Betrek professionals die buurtbewoners gratis advies kunnen geven (ook tijdens het veldwerk). In Alphen aan de Rijn worden professionals regel-

matig uitgenodigd op bijeenkomsten en in Breda krijgen burgers veel informatie van professionals. Doormiddel van professionals vergroot je de 

kracht van de buurtbewoners die regelmatig over weinig kennis beschikken. Zorg wel dat professionals een adviserende en sturende rol blijven 

houden en niet het gehele project overnemen.  Met professionals zal er meer gedaan kunnen worden, ook bijvoorbeeld meer gecompliceerde 

klussen zoals het snoeien van bomen. 

Maak met gemeente jaarlijks een beheerplan waarin duidelijk staat wat voor de gemeente is en wat zelf gedaan kan worden. Het geeft snel dui-

delijkheid waardoor er minder vergaderd en meer gedaan kan worden. Bij EVA Lanxmeer in Culemborg wordt dit gedaan. Het geeft duidelijkheid 

wat de buurt en wat de gemeente onderhoud. En doordat je jaarlijks gaat zitten met elkaar is het mogelijk om verschil aan te brengen in wat je 

als buurt jaarlijks doet. 

Ga samen met de gemeente schouwen en kom samen met conclusies wat er aankomend jaar anders beheerd moet worden. Ook dit wordt in Cu-

lemborg gedaan, het geeft snel duidelijkheid over beheergroepen die de gemeente of de buurt graag anders onderhouden ziet. Wanneer dit con-

sequent gedaan wordt levert het een verzorgd eindbeeld op. 
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7. Visie op het groen in het Spijkerkwartier 

Spijkerkwartier is een fraaie wijk met een historische uitstraling en een monumentale status. Het 
is gelegen op een unieke plek in Arnhem, tegen het centrum aan. De meeste bewoners van het 
Spijkerkwartier zijn trots op de wijk.  Een aantal van die bewoners is opgestaan en heeft initiatief 
getoond. Zij willen het Spijkerkwartier duurzamer en meer ecologisch maken.  

Op langere termijn zal Spijkerkwartier een bloeiende buurt zijn waar groen wordt onderhouden 
vanuit de samenleving en niet vanuit de gemeente. De gemeente faciliteert en stimuleert de bewo-
ners om veel zaken zelf te organiseren.   

De wijk kent al meerdere initiatieven van bewoners en daar is het Buurtgroenbedrijf een welkome 
aanvulling op. Uit de beleidsdocumenten van Arnhem is gebleken dat de gemeente heel positief 
tegen burgerparticipatie kijkt en ze steunen het initiatief van het Buurtgroenbedrijf. Ook ontvangt 
het Buurtgroenbedrijf subsidie die goed in de wijk besteed wordt. Jaarlijks gaat het buurtgroenbe-
drijf schouwen met de gemeente om vervolgens in goed overleg een beheerplan te maken. Dit 
wordt gedaan omdat er is gekeken naar Culemborg waar ze op deze manier een goede verhouding 
hebben met de gemeente. In het Spijkerkwartier zie je ook gemeentewerkers langs komen maar op 
beperkte schaal, ze zullen vooral onderhoud aan bomen plegen en het Buurtgroenbedrijf waar no-
dig assisteren.  

De bekende Steenstraat zal groener worden. Het beleid van Arnhem zegt dat het een belangrijke 
straat is waar grote bomen thuishoren. Aangezien er weinig plek voor is kan kleiner groen ook vol-
staan. Een straat vol met kleurige bloemen met lekker geuren bijvoorbeeld maken de winkelstraat 
nog aantrekkelijker. 

Door initiatieven als het Buurtgroenbedrijf wordt de leefbaarheid van de wijk vergroot. Zowel jong 
als oud zullen het groen meer beleven en waarderen. Uiteindelijk zal men de wijk meer waarderen 
en dat zal de sociale contacten in de wijk  ten goede komen. 
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Fig. 22tm26. plantsoenen met veel bloeiers 
en afwisseling. Daarbij actieve bewoners. 
http://www.boomzorg.nl/nieuws  
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8. Concept groenstructuurplan 

Fig. 27. het concept groenstructuurplan: 

groen, gedragen door de burger. 
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Om de ruwe ideeën weer te geven voor het groen in het Spijkerkwartier is dit concept opgesteld. Het 

is een voorproefje op het groenstructuurplan. Het concept Groenstructuurplan is minder gedetail-

leerd dan het definitieve Groenstructuurplan maar laat al wel schematisch en in grote lijnen de idee-

ën zien. 

Op het concept is te zien dat de groene lijnen om het Spijkerkwartier belangrijk zijn. Ze bakenen de 

wijk af en vormen een groene barrière ondanks dat de wijk in het centrum van Arnhem ligt. Uit analyse 

blijkt dat het stratenpatroon van het Spijkerkwartier kenmerkt zich door zijn grillige vormen. Wat daar-

bij wel opvalt is dat de wijk doorsneden wordt door een aantal lange straten die van oost naar west en 

van noord naar zuid lopen. Deze straten zijn kenmerkend voor het Spijkerkwartier en zullen ‘groener’ 

worden waardoor ze meer op gaan vallen. We maken de straten groener door bomenlanen te verlen-

gen en aan te vullen. We hebben geconcludeerd dat er al bomenlanen aanwezig zijn maar dat die vaak 

abrupt stoppen om enkele tientallen meters verder weer door te lopen. Tegen het Spijkerkwartier aan 

ligt het Musispark. De lanen die van oost naar west lopen komen uit op het park. Zoals te zien is op de 

kaart stoppen de groen lijnen niet aan de rand van de wijk maar lopen ze door tot in het park. Het 

groen van de wijk zal dus letterlijk het park in worden getrokken. 

Er is onderzocht wat er al aan participatie in het openbaar groen aanwezig is, er bleek al veel initiatief 

te zijn genomen. Vandaar dat al het groen in de wijk op een hand wordt gedragen, de hand van de 

buurtbewoner. 
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9. Het groenstructuurplan 

Vanuit het concept groenstructuurplan is het definitieve groenstructuurplan 

gemaakt. Zoals gezegd is het groenstructuurplan gericht op burgerparticipatie. 

Naast de participatiegerichte onderdelen van het groenstructuurplan vind je 

ook zaken in het groenstructuurplan terug die niet direct vanuit burgerpartici-

patie opgezet zijn. een voorbeeld zijn de bomenlanen.  Verder is het goed om 

te weten dat dit groenstructuurplan een combinatie is van bestaand groen en 

nieuw aan te brengen groen.  

Om het groenstructuurplan op een overzichtelijke manier te presenteren is het opge-

splitst per onderdeel. Het gefilterde groenstructuurplan wordt in deze volgorde gepre-

senteerd: 

 bomenlanen 

 Bloemperken 

 Eenvoudig gevelgroen 

 Plantsoenen/hagen/gazons 

Hierna is het groenstructuurplan in zijn geheel te zien. Ten slotte wordt nog een sa-

menvatting gegeven welke trede van de participatieladder bij welke vorm van groen 

hoort. 
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Fig. 28. bomenlanen ter 
verduidelijking van de ken-
merkende wegenstructuur. 
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9.1 Het groenstructuurplan– bomenlanen 

Het stratenpatroon van het Spijkerkwartier kenmerkt zich door een vrij grillig en onregelmatig stratenpa-

troon. Er is weinig onderscheid tussen de straten, op een paar uitzonderingen na zijn alle straten ongeveer 

even breed. Bij het bestuderen van de kaart valt wel op dat er wel degelijk onderscheid te maken is in de 

wegen. Zo lopen er van noord naar zuid en van oost naar west enkele lange straten. Ze snijden als een mes 

door het Spijkerkwartier heen. 

Om dit kenmerk te accentueren worden de straten omgetoverd in groene lanen. Op het moment staan er al 

op veel plekken bomen maar vormen die bomen vaak nog geen aaneengesloten lanen. Bovendien sluit het 

aan bij het beleid van de gemeente Arnhem die stelt dat het stratenpatroon een belangrijk kenmerk is van 

het Spijkerkwartier. Doordat de bomenlanen worden doorgetrokken tot in het Musispark ontstaat er een 

groene verbinding tussen wijk en park.  Wanneer je door de wijk rijdt wordt je als het ware naar het park 

getrokken. 

Wat kan het Buurtgroenbedrijf doen? 

Het Spijkerkwartier is rijk aan bomen. Er staan momenteel in totaal al zo’n 700 bomen in het Spijkerkwartier 

en door de nieuwe lanen worden dit er alleen maar meer. Om onderhoud aan bomen te kunnen en te mo-

gen plegen moet er aan veel eisen voldaan zijn, denk aan cursussen en diploma’s (zie voor meer details de 

nulmeting). Het is bekend dat in de wijk mensen wonen die over deze capaciteiten beschikken. Als er vanuit 

wordt gegaan dat enkele van deze mensen bereid zijn om te helpen bij het boomonderhoud in het Spijker-

kwartier, is de meest voor de hand liggende rol van de burger ‘samenwerkingspartner’. Het Buurtgroenbe-

drijf zal zoveel mogelijk van het boomonderhoud zelf doen, het is op korte termijn echter ondenkbaar dat het buurtgroenbedrijf alle 

bomen in het Spijkerkwartier gaat onderhouden. Op langere termijn zullen leden van het buurtgroenbedrijf echter opleidingen kunnen 

volgen zodat de rol van ‘medebeslisser’ zal overgaan op ‘initiatiefnemer’. Uiteraard kan het onderhoud wel in overleg met de buurtbe-

woners gaan zonder dat er direct fysiek wordt ingegrepen door de buurtbewoners. Bijvoorbeeld: Bij het vervangen van bomen kunnen 

bewoners en het Buurtgroenbedrijf aangeven welke bomen nog moeten blijven staan en welke wel vervangen kunnen worden zodat er 

niet een hele laan tegelijkertijd vervangen wordt. 

 

Fig. 28A. bomenlanen 
zijn er al maar vaak 
incompleet. Naar 
bovenstaand beeld 
wordt gestreefd 
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Fig. 29. de Steenstraat 
groener en aantrekkelij-
ker maken kan ook met 
plantsoenen 
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9.2  Het groenstructuurplan– bloemperken Steenstraat 

De steenstraat is een aantal jaren terug volledig gerenoveerd volgens het ‘Shared Space’ principe waarbij ver-

keersstromen de weg delen en niet gescheiden zijn van elkaar. De straat ziet er netjes uit maar er is weinig aan-

dacht voor openbaar groen. In het beleid van Arnhem staat dat de Steenstraat één van de belangrijke radialen 

van oost naar west is in de stad (zie blz. 25) Deze belangrijke radialen worden waar mogelijk beplant met bomen 

die staan in bermen. In de Steenstraat is dit niet het geval wegens ruimtegebrek. Hier kunnen dan misschien geen 

bomen in bermen gerealiseerd worden maar plantsoenen zijn bij-

voorbeeld veel makkelijker te realiseren. Andere vormen van groen 

zijn ook eenvoudiger te onderhouden dan bomen, dit met het oog 

op het Buurtgroenbedrijf dat het groen moet gaan onderhouden. 

Door de kleurige afwisseling in de plantvakken vol met bloemen zal 

de steenstraat een nog aantrekkelijkere winkelstraat worden. Win-

keliers en het vele winkelende publiek zullen in contact komen met 

het Buurtgroenbedrijf wat wellicht extra leden op kan leveren.  

Wat kan het Buurtgroenbedrijf doen? 

De uiteindelijke rol van het Buurtgroenbedrijf zal hier 

‘samenwerkingspartner’ zijn. Dit omdat het een van de belangrijkste 

en bekendste straten is van Arnhem. Het groen moet er ten aller tij-

den verzorgd uitzien. Bovendien moet de verkeersveiligheid in de 

drukke straat niet lijden onder de beplanting. Deze zaken maken dat 

de gemeente een controlerende rol moet hebben. Een idee is dat er 

misschien gekeken kan worden naar bijvoorbeeld bijenplanten/

bloemen in de perken te gunste van de biodiversiteit. De afbeelding 

rechts schetst het mogelijke toekomstbeeld. Fig. 29A. Perken in de 
Stenstraat: goed voor 
de uitstraling en de 
biodiversiteit 
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Fig. 30. bewustwording 
creëren d.m.v. eenvou-
dig, laagdrempelig ge-
velgroen 
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9.3 Het groenstructuurplan– eenvoudig gevelgroen 

De aarde warmt op en dat brengt klimaatveranderingen met zicht mee. Het weerbeeld zal extremer 

worden, buien worden heftiger en hittegolven zullen vaker voorkomen. Het probleem is in de stad 

groter dan op het platteland. In de stad kan de warmte moeilijk weg en zorgt de vele verharding dat 

het water niet meer de grond in kan zakken. Het Spijkerkwartier ligt op een ongunstige locatie, onder 

aan de stuwwal waar het water samenkomt en midden in de stad waar de warmte blijft hangen. Bo-

vendien bestaat een groot oppervlakte uit verharding. Daarnaast heeft het Spijkerkwartier bovenge-

middeld vel fijnstof in de lucht. De fijnstof blijft hangen tussen de hoge gevels en smalle straten. 

Inmiddels hebben we veel buurtbewoners in het Spijkerkwartier gesproken en zijn we tot de conclu-

sie gekomen dat er weinig bewustzijn van de problemen bestaat. Al met al redenen genoeg om naar 

oplossingen te kijken. Eén van die oplossingen is in de vorm van gevelgroen. Beplanting voor gevels 

zorgt voor een opname van fijnstof. Daarnaast warmt een groene gevel minder snel op dan een kale 

muur. Ook kan het, zei het in beperkte mate, regenwater opnemen. (zie Groenstructuurplan gevel-

groen voor meer info) 

Een manier om het bewustzijn onder de buurtbewoners te vergroten is door gevelgroen laagdrempe-

lig te maken. Voor de bewoners moet het goedkoop en eenvoudig zijn om een klein stukje gevel-

groen aan te schaffen. Als er eenmaal gevelgroen bij bewoners aan de muur hangt zullen ze na gaan 

denken over het nut van gevelgroen en misschien wel mogelijkheden om het uit te breiden. Extra 

stimulans kan gegeven worden door bijvoorbeeld het bijvoegen van een informatiebrief. 

Wat kan het Buurtgroenbedrijf doen? 

De rol van de buurtbewoner wordt ínitiatiefnemer’. Omdat het kleine stukjes gevelgroen betreft tast 

het de woningen van soms monumentale staat niet aan. Bovendien kan het geen gevaar opleveren 

voor andere buurtbewoners en is het onderhoud eenvoudig. Het Buurtgroenbedrijf speelt hier een 

kleine rol in aangezien het onderhoud prima door een buurtbewoner gedaan kan worden. Het Buurt-

groenbedrijf zou wel kunnen zorgen voor uitgave en tips over het gevelgroen. 

 

Fig. 30A. Gevelgroen in het klein: makkelijk onderhoud 
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Fig. 31. weinig plantsoenen/
hagen/gazons in de wijk 
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9.4 Het groenstructuurplan– plantsoenen/hagen/gazons 

In het spijkerkwartier is er maar weinig bestaand openbaar groen buiten de buurttuinen om. Ook is het 

oppervlakte gazons zeer beperkt. Dit is de reden waarom ze samen zijn genomen op de kaart. De gazons 

zijn met en rode rand aangeduid. 

Wat kan het Buurtgroenbedrijf doen? 

Onderhouden van openbaar groen als plantsoenen, gazons en hagen vereist relatief weinig kennis. Echter, 

een aantal van de plantsoenen en gazons in het Spijkerkwartier liggen op verkeerstechnisch drukke pun-

ten. Daarbij moet gelet worden op de veiligheid zodat deze punten overzichtelijk blijven. Aangezien de ge-

meente al jarenlange ervaring heeft met dit soort locaties lijkt het verstandig om de gemeente op korte 

termijn een begeleidende rol te geven, denk aan de eer-

Fig. 31A. Een voor-
beeld hoe een plant-
soen eruit kan komen 
te zien 
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Bomenlanen, medebeslisser 

Plantsoenen/hagen, samenwer-

kingspartner/initiatiefnemer 

Buurttuinen, initiatiefnemer 

Bloemperken Steenstr. samenwerkings-
partner 

Gevelgroen, initiatiefnemer 

Groen langs spoor, samenwerkings-
partner 

Gazon, samenwerkingspartner/
initiatiefnemer 

Fig. 32. Het groenstructuurplan. 
de wijk wordt groener en het 
Buurtgroenbedrijf neemt het 
huidige groen in onderhoud 
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 Bomenlanen, niveau medebeslisser 

 Plantsoenen/hagen, niveau samenwerkingspartner/

initiatiefnemer 

 Buurttuinen, niveau initiatiefnemer 

 Bloemperken, niveau samenwerkingspartner 

 Gevelgroen, niveau initiatiefne-

mer 

 Groen langs spoor, niveau sa-

menwerkingspartner 

 Gazon, niveau samenwerkings-

partner/initiatiefnemer  

9.5 Het groenstructuurplan– totaaloverzicht 

Alle onderdelen zijn samengevoegd tot dit groenstructuurplan. Het plan geeft aan wat er al is aan groen in de wijk 

maar ook wat er nieuw te realiseren is. Al het groen in de wijk is op onderstaande manier verdeeld. Per vorm van 

groen is uitgezocht wat de rol van de buurtbewoners kan zijn, gebaseerd op de participatieladder. Puntsgewijs: 
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10. Staalkaart Plantsoen 

Wat is een staalkaart? 

Staalkaarten zijn panelen die in een oogopslag 

veel informatie leveren. In dit rapport geven de 

staalkaarten informatie over plantsoenen. 
Plantsoen  

 Eindbeeld  

 Door het verzorgde uiterlijk van het plantvak kun je zien dat er veel aandacht aan 

wordt besteed. Het vak staat vol met beplanting van uiteenlopende soorten. Er is 

onderscheid in grootte, structuur en bloeitijd. In ieder jaargetijde ziet het vak er 

aantrekkelijk uit. Zaken als zwerfafval en dode planten komen niet tot nauwelijks 

voor, wanneer buurtbewoners zoiets zien wordt het vrijwel meteen verwijderd. 

Regelmatig komen er actieve buurtbewoners langs om controle uit te voeren en 

om het vak te onderhouden. Met goedkeuring van de vrijwilligers kun je de plan-

ten die je over hebt in je eigen tuin misschien zelfs in het openbaar groen kwijt. 

 

 Soorten openbaar groen 

 Bij het inrichten van een plantsoen kun je voordelen behalen met het oog op 

veiligheid, uitstraling of kostenbesparing. Bodembedekkers kunnen een flinke 

kostenbesparing opleveren. Ten opzichte van bijvoorbeeld een gazon vraagt 

het vaak minder onderhoud, bodembedekkers hoef je immers niet te maaien. 

Ook kunnen heesters worden vervangen door vaste planten. Vaste planten zijn 

vaak minder hoog en minder dicht waardoor het beter is toe te passen op bij-

voorbeeld kruispunten. Bovendien geven vele vaste planten een prachtige 

bloemenzee. 

 

Waar moeten de planten tegen bestand 

zijn? 

Hitte  

Droogte 

Zout (bij strooien in de winter) 

Eventueel betreding  

 

Fig. 33. Griffoen, vaste planten in het openbaar groen 

 

Fig. 34. Griffoen, vaste planten in het openbaar groen 
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Regels: 

 Uiteraard zijn er ook enkele regels gebonden om discussies te voorkomen en 

de veiligheid op straat te kunnen garanderen 

- Het gebruik van chemische middelen is verboden 

- Het maaiveld moet gelijk blijven, niet ophogen/uitgraven 

- Wortels van de bomen mogen niet beschadigd raken 

- Er mogen geen klimplanten, giftige  planten en stekende planten geplaatst 
worden 

- Uiteraard mag de beplanting geen overlast veroorzaken 

- Geen verboden beplanting  

- Geen zeer snel verspreidende soorten, bijvoorbeeld: buddleja of persicaria 

Een kleine selectie planten om enthousiast over te worden: 

Mahonia 

Cotoneaster 

Spirea 

Potentilla 

Diervilla 

Hypericum 

Lonicera  

 

Fig. 35. Griffoen, vaste planten in het openbaar groen 

 

Fig. 36. Griffoen, vaste planten in het openbaar groen 

 

Fig. 37. Griffoen, vaste planten in het openbaar groen 
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Eindconclusie 

Om tot een goede eindconclusie te komen koppelen we terug naar de centrale vraag. De centra-

le vraag luidde: In welke mate kunnen buurtbewoners bijdragen in het onderhoud van het open-

baar groen in het Spijkerkwartier?  

Er is gekeken wat er al aan participatie is in het Spijkerkwartier en dan blijkt dat er al heel veel ge-

daan wordt in de wijk. Uit gesprekken met bewoners bleek ook dat het erg leeft. Door met de par-

ticipatieladder te werken hebben het Buurtgroenbedrijf en de gemeente een handvat om de rol 

van beide partijen te bepalen. Er is onderzoek verricht naar het beleid van de gemeente op het 

gebied van burgerparticipatie. De algemene tendens die je uit de stukken kunt opmaken is dat de 

gemeente er heel positief tegenover staat en de initiatieven stimuleert. Uit de referentiestudie is 

gebleken dat er meerdere succesvolle initiatieven zijn met een vergelijkbaar doel. Er is hierbij ge-

concludeerd dat bewoners veel kunnen doen qua onderhoud van het openbaar groen afgaande op 

de referentiegebieden. Zo ook in het Spijkerkwartier, in vele gevallen lag de rol van bewoners bij 

‘initiatiefnemer’ of ‘samenwerkingspartner’. Per beheergroep: 

Bomenlanen, niveau medebeslisser 

Plantsoenen/hagen, niveau samenwerkingspartner/initiatiefnemer 

Buurttuinen, niveau initiatiefnemer 

Bloemperken, niveau samenwerkingspartner 

Gevelgroen, niveau initiatiefnemer 

Groen langs spoor, niveau samenwerkingspartner 

Gazon, niveau samenwerkingspartner/initiatiefnemer  
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De buurtbewoners kunnen veel zelf gaan doen in 

de wijk, dat is te zien doordat alle rollen hoog op de 

ladder staan. De rollen lopen uiteen van initiatief-

nemer tot medebeslisser, te zien aan de zwarte 

pijltjes op het figuur rechts. 

Fig. 38. aan de zwarte pij-
len is te zien dat het Buurt-
groenbedrijf overal ten 
minste medebeslisser en 
hoger is. 
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