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Die kwestie staat aan de basis van deze
quick-scan. Het leidt tot de volgende
onderzoeksvraag, waarin oplossingen voor
opgaven op stadsschaal worden gekoppeld aan
de praktijk op de schaal van de wijk:
Hoe ziet beheer eruit, dat bijdraagt aan de

1.
grote opgaven

oplossing van de grote opgaven van de stad en
wat betekent dit vervolgens voor de praktijk
op wijkniveau?

hitte-overlast
wateroverlast
energietransitie
mobiliteitsverandering

Om deze vraagstelling te onderzoeken richten
we ons op de vraag hoe stedelijk beheer kan
bijdragen aan:
- het oplossen van het hittevraagstuk
- het ‘verzachten’ van de stedelijke
buitenruimte i.r.t. de waterproblematieken
en hoe dat dan weer te rijmen valt met de
intensiveringsopgave van de het stedelijk
gebied;
- de energie-opgave in de stad en dan
met name vanuit het perspectief van de
(ondergrondse) infrastructuur die daarvoor
nodig is;
- het mobiliteitsvraagstuk in de stad met het
oog op de transformatie naar een slimmer en
efficiënter verkeers- en mobiliteitssysteem
3. praktijk beheer
op wijkniveau

2. oplossingen opgaven
op de schaal van de stad

De twee schalen: stromen en opgaven op stadsschaal, en de praktijk van beheer op wijkniveau.

Omdat het hier gaat om een ruimtelijk
onderzoek richten we ons op de ruimtelijke
effecten van de transitie-opgaven. Waar
ontstaat door slim om te gaan met de transitieopgaven op stadsniveau ruimte? En waar is
juist ruimte gevraagd? En zijn er kansen om
dure boven- en ondergrondse infrastructuur te
vermijden?

Case Leiden
Aanpak hitte-overlast

Zo gezien is de groene, blauwe en open,
onbebouwde (!) ruimte in de stad als het ware
de onderlegger voor een hittebestendige
stad. Vanuit deze basis kan een hitte-plan
worden opgesteld waarin de wijken met
voldoende groen en lagere dichtheden (nog)
minder opwarmen en waarbij in dichte wijken
met weinig groen op gebouwniveau extra
voorzieningen nodig zijn, opdat zo de toegang
tot koele (groene) plekken gegarandeerd blijft.

open houden van grote
corridors

open houden van grote
open ruimten

schaduwrijke complexen
bereikbaar houden

Er zijn binnen de stad verschillende soorten groen-blauwe structuren en open ruimten die kunnen
worden gebruikt als basis voor een hitte-mitigerende ontwerp- en beheerstrategie.

versterken van lanen en
singels op wijkniveau

(verder) vergroenen
stedelijke ruimtes

Case Leiden
Aanpak wateroverlast

Eén van de aanbevelingen kan zijn dat wijken
zoveel als maar mogelijk ‘hun eigen broek
ophouden’ als het om wateroverlast gaat,
terwijl andere afhankelijk blijven van een
regenwaterafvoer om snel water af te kunnen
voeren. Dit heeft gevolgen voor de grote
rioolvervangingsopgave, want voor wijken
waar de ‘spons’-werking kan worden vergroot,
is een gescheiden rioolsysteem misschien
helemaal niet nodig. De noodzaak om dat wel te
doen geldt dan alleen voor de dicht bebouwde
wijken, of de meest kwetsbare openbare
voorzieningen, waar vanwege ruimtetekort en
maatschappelijk belang een gescheiden riool en
regenwaterafvoer de voorkeur verdienen.

binnen de wijk zolang
mogelijk vasthouden:
centraal verzamelen

binnen de wijk zolang
mogelijk vasthouden:
decentraal netwerk

binnen het complex zo
lang mogelijk vasthouden:
meer opslag creëren

zo snel mogelijk afvoeren
(en gescheiden systeem)

Gekoppeld aan wijktypen en de mogelijkheid tot verzachten kan een eerste indeling worden
gemaakt van welke maatregelen waar kunnen gaan werken. Sommige wijken ‘houden hun eigen
broek op’; in andere wijken kan het snel afgevoerd worden.

Case Leiden
Aanpak energietransitie

De energietransitie is een geleidelijk
proces, dat echter wel steeds meer in een
stroomversnelling terecht komt. In de stad is
er veel te halen in termen van besparing, de
aanleg van warmtenetten, en het ontwikkelen
van nieuwe slimme systemen. Maar de
gelaagdheid van de stad en de opbouw uit
verschillende wijken met elk een eigen
energieprofiel leidt tot minstens twee in het
oog springende fenomenen. Enerzijds de
dichte delen, aangesloten op warmtenetten
en gericht op verdere verdichting, betere
isolatie en centrale regulering. Aan de
andere kant de wijken met lage dichtheden
en vrijstaande bebouwing, waar maatwerk
en kleine collectieve systemen voor de hand
liggen. En daartussen een mengelmoes van
bedrijventerreinen, campussen, wegen, etc. die
zoveel mogelijk hun eigen broek ophouden en
in sommige gevallen misschien ook leverend
kunnen zijn. Uiteindelijk grijpt het ook terug
op het beheer, want is het is goed mogelijk dat
er door dit alles nieuwe, maar uiteindelijk ook
minder (ondergrondse) infrastructuur nodig is.
wijken met hoge dichtheid
aangesloten op centrale
systemen
(warmtenetwerk)

wijken met lage dichtheid
aangesloten op
collectieve kleinschalige
systemen

Op basis van de energievraag en geschiktheid per wijk kan er worden gewerkt aan energieprofielen op
wijkniveau, die zijn gekoppeld aan de grote energienetwerken op stadsniveau.

bedrijventerreinen en
complexen, waar mogelijk
zelfvoorzienend of zelfs
leverend

Case Leiden
Aanpak mobiliteitsverandering

De vraag is waar in de stad de
mobiliteitstransitie de grootste impact
zal hebben. Behalve het vrijkomen van
parkeerplaatsen en een ander soort wegprofiel,
komen er natuurlijk ook allerlei nieuwe
infrastructuren bij ter ondersteuning van
de smart mobility. Dan nog zijn er wel wat
patronen te zien op stadsschaal. De grote
invalswegen, vooral rond de knopen, zouden
wel eens interessante plekken kunnen zijn
voor ruimtewinst en verdere verdichting van de
stad. Hier ligt niet toevallig ook de bestaande
hoofdwarmteleiding. Rond grote wijkcentra
(winkelgebieden bijv.) en langs secundaire
stadswegen kan de ruimtewinst (hier is veel
parkeergebied en liggen de wegen vaak in een
groene zoom) juist gebruikt worden voor de
vergroening en verzachting van de stad. Hier
ontstaat ruimte voor meer water- en hittemitigerende maatregelen.

ruimte op stadsniveau
verbonden aan de
hoofdwegen

Zo is er op de stadsschaal een beeld te herkennen van de mogelijke ruimtewinst en hoe deze als
een ring om de stad ligt. Op kleinere schaal kunnen toegangswegen en parkeervelden op termijn
worden vrijgespeeld voor andere doelen.

ruimte op wijk- of
complex-niveau
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Case Leiden
“Aandbodkaart”
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Case Leiden
“Aandbodkaart”

Koppelstrategieën

Koppelstrategieën
op vele plekken tegelijk

Koppelstrategieën
op vele plekken tegelijk

Straatmeubilair
openbare verlichting,
speeltoestellen, bankjes,
afvalbakken, bushokjes, sanitair

Ondergrondse
infrastructuur

Afvalbeheer
ophaling, verzamelpunten,
verwerking

ruimtevoorziening voor gas-,
Circulaire, Duurzame, Solidaire Wijk
elektriciteits- en/of warmtenet,
telecom, riolering, tunnels

Groenruimte

Publieke
gebouwen

bermen, voortuinen, pleinen

zwembaden, sportvelden,
sporthallen

…

Waterbeheer
oppervlaktewater (grachten,
sloten, kanalen, rivieren),
grondwater (ondergronds of in
vijvers), regenwater,
huishoudelijk water (grijs/zwart)

WIJK VAN DE TOEKOMST

Weginfrastructuur
voetpaden, fietspaden, autoweg,
busbaan, OV-haltes

Parkeren
openbare parkings,
fietsenstallingen, boetes

Biodiversiteit

Stadsontwikkeling
kwaliteitsbewaking bij private ontwikkelingen (via
o.a. stedenbouwkundige en milieuvergunningen of
publiek-private samenwerkingen)

Koppelstrategieën
op vele plekken tegelijk

STRAATMEUBILAIR
1

4

3

ONDERGRONDSE
INFRASTRUCTUUR

A.2 Beheer kan een belangrijke rol spelen in het informeren van bewoners over
energieopwekking en
-renovatie en zelfs in het
faciliteren van het vormen van
coalities of coöperaties van
gebouweigenaars (informatief, stimulerend).

B.1Beheer kan burgers via
participatieve processen
betrekken in het beslissingsproces over de inrichting van
hun buurt waardoor ze zich
mee eigenaar voelen en er
vanzelfsprekend ook meer
zorg voor dragen (faciliterend, enthousiasmerend).

5

Beheer zorgt ervoor dat
de openbare ruimte
voorzien is van verlichting, speeltoestellen,
bankjes, afvalbakken,
bushokjes, sanitair, etc.:
alles wat nodig is om de
buitenruimte veilig,
proper, aangenaam en
bereikbaar te houden
(uitvoerend, technisch,
ontwerpend).

B.2 Beheer kan veel bewuster
producten afnemen van lokale
producenten, of kan zelfs
actief samenwerkingen
opzetten met sociale
tewerkstellingsprojecten voor
het produceren, herstellen en
recycleren van haar eigen
straatmeubilair (sturend).

7

AFVALBEHEER

7

1

C.1 Beheer kan herbruikbare
stukken verzamelen en terug
in rotatie brengen (regisserend).

1

Beheer zorgt ervoor dat
de openbare ruimte
schoongemaakt wordt en
dat afval opgehaald wordt
(uitvoerend).

Beheer zorgt dat er
ruimte is voor alle kabels
en leidingen in de ondergrond (uitvoerend,
technisch).

7

A.3 Afnemer van lokale
energie: Wanneer lokale
ondernemers of coöperaties
energie opwekken, kan
beheer vanuit haar continue
energievraag relatief makkelijk de energieoverschotten
afnemen en zo lokaal
ondernemerschap stimuleren
(sturend).

7

C.2 Beheer kan composteerbaar materiaal verzamelen en
verwerken voor eigen gebruik
(regisserend).

ENERGIE GEBOUW

D.1 Beheer kan bewoners
ondersteunen bij het onderhoud van hagen, (fruit)bomen
en moestuinen (faciliterend).

OPEN
(GROEN)RUIMTE

PUBLIEKE
GEBOUWEN
1

1

WIJK WATER HUIS

GEDEELDE WERKPLAATS

Hemelwater en grijs water worden opgevangen
en gezuiverd om opnieuw te gebruiken in de
publieke gebouwen die in bezit van de gemeente
zijn. Deze plekken worden experimenteerruimtes
voor waterhergebruik.

Beheer zorgt voor
het onderhoud van
publieke gebouwen
en accommodaties
zoals zwembaden,
sportvelden, sporthallen (uitvoerend,
technisch).

Het herbruikbare vuilnis wordt op een vaste plek
in de wijk verzameld, gerecycleerd en opnieuw
samengesteld tot stukken die beheer zelf ook
weer kan gebruiken, zoals verschillende vormen
van straatmeubilair.

5

De wijktuinmannen
zorgen voor de aanleg en
het onderhoud van het
groen in de wijk (uitvoerend, technisch, ontwerpend).

STROOMVERSNELLER
De nieuwe stroomversneller is een cluster van publieke
gebouwen waar energie-, water- en materiaalstromen aan
elkaar geschakeld worden. Deze plek begint als lokaal
laboratorium voor circulaire economie te werken. Waarom
hier geen ruimte voorzien voor een fietsenmaker of deelwagens? Bovendien is dit de ideale locatie om extra woningen
te bouwen: vlakbij alle voorzieningen én hyperbereikbaar.

Circulaire, Duurzame, Solidaire Wijk

7

D.2 Beheer kan via contracten
actief inzetten op meer
zelfbeheer van de publieke
ruimte en lokale voedselproductie stimuleren (sturend).

3

voedsel

circulaire economie

zorgzame leefomgeving

energie

mobiliteit

3

I.3 Beheer kan bewust water
opvangen, verzamelen en
zuiveren voor eigen hergebruik of dat van bewoners
(ontwerpend, stimulerend).

5

GEDEELDE BOERDERIJ
Samen met de bewoners richt beheer een stukje
van de wijk in als gedeelde boerderij waar
gecomposteerd wordt, waar lokale groenten en
fruit geteeld worden en waar gedeeld werkmateriaal kan opgeslagen worden.

VOORTUIN ALS BUITENHUIS
De investering in ieders persoonlijke binnenklimaat is er tegelijkertijd één in het straatbeeld.
Per (groep) woongebouw(n) beginnen bewoners
elkaar beter te kennen en groeit ook de betrokkenheid bij de inrichting van “hun” stukje publieke ruimte.

WATERBEHEER
1
2
3
4
5
6

Beheer is verantwoordelijk voor het ontwerp, de
aanleg en het beheer van
oppervlaktewater (grachten, sloten, kanalen,
rivieren), grondwater
(ondergronds of in
vijvers), regenwater en
huishoudelijk water
(grijs/zwart).

WIJK VAN DE TOEKOMST
..........

water en biodiversiteit

5

Voor de energievoorziening van publieke gebouwen wordt gezocht naar lokale aanbieders,
bijvoorbeeld zonnepanelen op industriële daken,
of een coöperatieve warmtepomp.

J.1 De gemeente kan als
eigenaar van publieke
gebouwen actief inzetten op
koppelingen met de systemen
in eigen beheer en zo cycli
sluiten van water, materialen,
warmte, etc.

geen
5

7

uitvoerend, technisch

LEEFSTRAAT

VOEDSELHUB

De nieuwe leefstraat is een plek waar je kan verblijven, met meer contact tussen binnen en buiten,
meer biodiversiteit en minder auto’s. Hier spelen
kinderen veilig buiten en eigenen bewoners zich
hun plekje buurt toe via gedeelde pluktuinen of
ontmoetingsplekken. De straat is van iedereen!

De nieuwe voedselhub brengt mensen met groene
vingers samen op een cruciaal overslagpunt tussen
stad en landschap. Lokale producenten en professionele landbouwers uit de omgeving ontmoeten
elkaar op de nieuwe lokale markt. Je kan hier
lessen volgen en van elkaar leren over tuinieren,
maar ook over recycleren, besparen of verduurzamen.

I.2 Beheer kan de publieke
ruimte bewust gaan ontharden om in te zetten op een
betere infiltratie van hemelwater en zo op een gezonde
grondwatertafel (ontwerpend,
sturend).

3

toezichthoudend

5

H.1 Beheer kan parkeerplaatsen zo positioneren dat
bepaalde delen van de wijk
autovrij kunnen ingericht
worden (ontwerpend,
stimulerend).

WEGINFRASTRUCTUUR

PARKEREN

faciliterend, informerend,
communicerend, enthousiasmerend
netwerkend, regisserend

1

GROEN STRAAT
Het vergroten van de biodiversiteit wordt gekoppeld aan het verplaatsen of verminderen van de
parkeerplaatsen. Zo komen we stap voor stap tot
de inrichting van een groener straatprofiel.

Beheer zorgt ervoor dat
in de buitenruimte
voldoende parkeerruimte
voorzien wordt conform
het geldende parkeerbeleid (uitvoerend, technisch).

7

H.2 Beheer kan via participatietrajecten actief inzetten op
het verminderen van het
aantal parkeerplaatsen ten
voordele van groene en
gebruiksruimte (sturend).

2

7

6

sturend

1

5

onderzoekend, experimenterend
beleidsbepalend

KNOOPPUNT
Op cruciale kruispunten tussen de trage en
snelle netwerken in de wijk wordt gekozen om
publieke functies te stimuleren om zo variatie in
de homogene woonbuurten te brengen.

0

0. geen

1

1. Uitvoerend, Technisch

2

2. Toezichthoudend

3

3. faciliterend, informerend, communicerend, enthousiasmerend

4

4. Netwerkend, Regisserend

5

5. Onderzoekend, Experimenterend

6

6. Beleidsbepalend

7

7. Sturend

7

G.1 Beheer kan vanuit een
integrale visie niet alleen de
bestaande groenzones maar
ook nieuwe ruimtes aansnijden ten voordele van de
biodiversiteit (sturend,
beleidsbepalend).

BIODIVERSITEIT

STADSONTWIKKELING
6

1
1

5

Beheer past de keuze in
groenaanleg zo aan dat
biodiversiteit optimaal
gestimuleerd wordt
(uitvoerend, technisch,
ontwerpend).

Bij nieuwe stadsontwikkelingsprojecten is beheer
verantwoordelijk voor de
aanleg van de buitenruimte (uitvoerend,
technisch).

F.1 Beheer kan vanuit een
eigen visie op de buitenruimte voorwaarden opleggen aan
nieuwe ontwikkelingen
(sturend, ontwerpend,
beleidsbepalend).

E.1 Beheer kan via het
onderhoud van de weginfrastructuur bewust differentiëren in het karakter van de
straten (sturend, onderzoekend, ontwerpend).

Beheer geeft opdracht
aan aannemers om
wegenwerken uit te
voeren (toezichthoudend). Kleine herstellingen in de buitenruimte
worden door de wijkonderhoudsploegen
opgelost (uitvoerend,
technisch).

7

lijk de energieoverschotten
afnemen en zo lokaal
ondernemerschap stimuleren
(sturend).

7

C.2 Beheer kan composteerbaar materiaal verzamelen en
verwerken voor eigen gebruik
(regisserend).

ENERGIE GEBOUW

5

Voor de energievoorziening van publieke gebouwen wordt gezocht naar lokale aanbieders,
bijvoorbeeld zonnepanelen op industriële daken,
of een coöperatieve warmtepomp.

J.1 De gemeente kan als
eigenaar van publieke
gebouwen actief inzetten op
koppelingen met de systemen
in eigen beheer en zo cycli
sluiten van water, materialen,
warmte, etc.

3

D.1 Beheer kan bewoners
ondersteunen bij het onderhoud van hagen, (fruit)bomen
en moestuinen (faciliterend).

OPEN
(GROEN)RUIMTE

PUBLIEKE
GEBOUWEN
1

1

WIJK WATER HUIS

GEDEELDE WERKPLAATS

Hemelwater en grijs water worden opgevangen
en gezuiverd om opnieuw te gebruiken in de
publieke gebouwen die in bezit van de gemeente
zijn. Deze plekken worden experimenteerruimtes
voor waterhergebruik.

Beheer zorgt voor
het onderhoud van
publieke gebouwen
en accommodaties
zoals zwembaden,
sportvelden, sporthallen (uitvoerend,
technisch).

Het herbruikbare vuilnis wordt op een vaste plek
in de wijk verzameld, gerecycleerd en opnieuw
samengesteld tot stukken die beheer zelf ook
weer kan gebruiken, zoals verschillende vormen
van straatmeubilair.

5

De wijktuinmannen
zorgen voor de aanleg en
het onderhoud van het
groen in de wijk (uitvoerend, technisch, ontwerpend).

STROOMVERSNELLER
De nieuwe stroomversneller is een cluster van publieke
gebouwen waar energie-, water- en materiaalstromen aan
elkaar geschakeld worden. Deze plek begint als lokaal
laboratorium voor circulaire economie te werken. Waarom
hier geen ruimte voorzien voor een fietsenmaker of deelwagens? Bovendien is dit de ideale locatie om extra woningen
te bouwen: vlakbij alle voorzieningen én hyperbereikbaar.

Circulaire, Duurzame, Solidaire Wijk
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D.2 Beheer kan via contracten
actief inzetten op meer
zelfbeheer van de publieke
ruimte en lokale voedselproductie stimuleren (sturend).

3

I.3 Beheer kan bewust water
opvangen, verzamelen en
zuiveren voor eigen hergebruik of dat van bewoners
(ontwerpend, stimulerend).

5

GEDEELDE BOERDERIJ
Samen met de bewoners richt beheer een stukje
van de wijk in als gedeelde boerderij waar
gecomposteerd wordt, waar lokale groenten en
fruit geteeld worden en waar gedeeld werkmateriaal kan opgeslagen worden.

VOORTUIN ALS BUITENHUIS
De investering in ieders persoonlijke binnenklimaat is er tegelijkertijd één in het straatbeeld.
Per (groep) woongebouw(n) beginnen bewoners
elkaar beter te kennen en groeit ook de betrokkenheid bij de inrichting van “hun” stukje publieke ruimte.

WATERBEHEER
1

3
4
5
6

Beheer is verantwoordelijk voor het ontwerp, de
aanleg en het beheer van
oppervlaktewater (grachten, sloten, kanalen,
rivieren), grondwater
(ondergronds of in
vijvers), regenwater en
huishoudelijk water
(grijs/zwart).

5

7

WIJK VAN DE TOEKOMST
..........

2

LEEFSTRAAT

VOEDSELHUB

De nieuwe leefstraat is een plek waar je kan verblijven, met meer contact tussen binnen en buiten,
meer biodiversiteit en minder auto’s. Hier spelen
kinderen veilig buiten en eigenen bewoners zich
hun plekje buurt toe via gedeelde pluktuinen of
ontmoetingsplekken. De straat is van iedereen!

De nieuwe voedselhub brengt mensen met groene
vingers samen op een cruciaal overslagpunt tussen
stad en landschap. Lokale producenten en professionele landbouwers uit de omgeving ontmoeten
elkaar op de nieuwe lokale markt. Je kan hier
lessen volgen en van elkaar leren over tuinieren,
maar ook over recycleren, besparen of verduurzamen.

I.2 Beheer kan de publieke
ruimte bewust gaan ontharden om in te zetten op een
betere infiltratie van hemelwater en zo op een gezonde
grondwatertafel (ontwerpend,
sturend).

3

5

H.1 Beheer kan parkeerplaatsen zo positioneren dat
bepaalde delen van de wijk
autovrij kunnen ingericht
worden (ontwerpend,
stimulerend).

PARKEREN

WEGINFRASTRUCTUUR

Case Rotterdam
Koppelstrategieën

Case Rotterdam
Koppelstrategieën

Case Rotterdam
Koppelstrategieën

Case Rotterdam
Koppelstrategieën

Case Rotterdam
Koppelstrategieën

PARKEREN
1

3

Beheer zorgt ervoor dat
in de buitenruimte
voldoende parkeerruimte
voorzien wordt conform
het geldende parkeerbeleid (uitvoerend, technisch).

5

Beheer kan parkeerplaatsen
zo positioneren dat bepaalde
delen van de wijk autovrij
kunnen ingericht worden
(ontwerpend, stimulerend).

Case Rotterdam
Koppelstrategieën

STRAATMEUBILAIR
1

5

4

Beheer kan burgers via
participatieve processen
betrekken in het beslissingsproces over de inrichting van
hun buurt waardoor ze zich
mee eigenaar voelen en er
vanzelfsprekend ook meer
zorg voor dragen (faciliterend, enthousiasmerend).

Beheer zorgt ervoor dat
de openbare ruimte
voorzien is van verlichting, speeltoestellen,
bankjes, afvalbakken,
bushokjes, sanitair, etc.:
alles wat nodig is om de
buitenruimte veilig,
proper, aangenaam en
bereikbaar te houden
(uitvoerend, technisch,
ontwerpend).

Case Rotterdam
Koppelstrategieën

BIODIVERSITEIT
1

5

Beheer past de keuze in
groenaanleg zo aan dat
biodiversiteit optimaal
gestimuleerd wordt
(uitvoerend, technisch,
ontwerpend).

6
7

Beheer kan vanuit een
integrale visie niet alleen de
bestaande groenzones maar
ook nieuwe ruimtes aansnijden ten voordele van de
biodiversiteit (sturend,
beleidsbepalend).

Case Rotterdam
Koppelstrategieën

ONDERGRONDSE
INFRASTRUCTUUR
1

Beheer zorgt dat er
ruimte is voor alle kabels
en leidingen in de ondergrond (uitvoerend,
technisch).

3

Beheer kan een belangrijke
rol spelen in het informeren
van bewoners over energieopwekking en -renovatie en
zelfs in het faciliteren van het
vormen van coalities of
coöperaties van gebouweigenaars (informatief, stimulerend).

Case Rotterdam
Koppelstrategieën

+

+
VOORTUIN ALS BUITENHUIS
De investering in ieders persoonlijke binnenklimaat is er tegelijkertijd één in het straatbeeld.
Per (groep) woongebouw(n) beginnen bewoners
elkaar beter te kennen en groeit ook de betrokkenheid bij de inrichting van “hun” stukje publieke ruimte.

GROEN STRAAT
Het vergroten van de biodiversiteit wordt gekoppeld aan het verplaatsen of verminderen van de
parkeerplaatsen. Zo komen we stap voor stap tot
de inrichting van een groener straatprofiel.

Case Rotterdam
Koppelstrategieën

+

LEEFSTRAAT
De nieuwe leefstraat is een plek waar je kan verblijven, met meer contact tussen binnen en buiten,
meer biodiversiteit en minder auto’s. Hier spelen
kinderen veilig buiten en eigenen bewoners zich
hun plekje buurt toe via gedeelde pluktuinen of ontmoetingsplekken. De straat is van iedereen!

Case Rotterdam
Koppelstrategieën

7

lijk de energieoverschotten
afnemen en zo lokaal
ondernemerschap stimuleren
(sturend).

7

C.2 Beheer kan composteerbaar materiaal verzamelen en
verwerken voor eigen gebruik
(regisserend).

ENERGIE GEBOUW

5

Voor de energievoorziening van publieke gebouwen wordt gezocht naar lokale aanbieders,
bijvoorbeeld zonnepanelen op industriële daken,
of een coöperatieve warmtepomp.

J.1 De gemeente kan als
eigenaar van publieke
gebouwen actief inzetten op
koppelingen met de systemen
in eigen beheer en zo cycli
sluiten van water, materialen,
warmte, etc.

3

D.1 Beheer kan bewoners
ondersteunen bij het onderhoud van hagen, (fruit)bomen
en moestuinen (faciliterend).

OPEN
(GROEN)RUIMTE

PUBLIEKE
GEBOUWEN
1

1

WIJK WATER HUIS

GEDEELDE WERKPLAATS

Hemelwater en grijs water worden opgevangen
en gezuiverd om opnieuw te gebruiken in de
publieke gebouwen die in bezit van de gemeente
zijn. Deze plekken worden experimenteerruimtes
voor waterhergebruik.

Beheer zorgt voor
het onderhoud van
publieke gebouwen
en accommodaties
zoals zwembaden,
sportvelden, sporthallen (uitvoerend,
technisch).

Het herbruikbare vuilnis wordt op een vaste plek
in de wijk verzameld, gerecycleerd en opnieuw
samengesteld tot stukken die beheer zelf ook
weer kan gebruiken, zoals verschillende vormen
van straatmeubilair.

5

De wijktuinmannen
zorgen voor de aanleg en
het onderhoud van het
groen in de wijk (uitvoerend, technisch, ontwerpend).

STROOMVERSNELLER
De nieuwe stroomversneller is een cluster van publieke
gebouwen waar energie-, water- en materiaalstromen aan
elkaar geschakeld worden. Deze plek begint als lokaal
laboratorium voor circulaire economie te werken. Waarom
hier geen ruimte voorzien voor een fietsenmaker of deelwagens? Bovendien is dit de ideale locatie om extra woningen
te bouwen: vlakbij alle voorzieningen én hyperbereikbaar.

Circulaire, Duurzame, Solidaire Wijk

7

D.2 Beheer kan via contracten
actief inzetten op meer
zelfbeheer van de publieke
ruimte en lokale voedselproductie stimuleren (sturend).

3

I.3 Beheer kan bewust water
opvangen, verzamelen en
zuiveren voor eigen hergebruik of dat van bewoners
(ontwerpend, stimulerend).

5

GEDEELDE BOERDERIJ
Samen met de bewoners richt beheer een stukje
van de wijk in als gedeelde boerderij waar
gecomposteerd wordt, waar lokale groenten en
fruit geteeld worden en waar gedeeld werkmateriaal kan opgeslagen worden.

VOORTUIN ALS BUITENHUIS
De investering in ieders persoonlijke binnenklimaat is er tegelijkertijd één in het straatbeeld.
Per (groep) woongebouw(n) beginnen bewoners
elkaar beter te kennen en groeit ook de betrokkenheid bij de inrichting van “hun” stukje publieke ruimte.

WATERBEHEER
1

3
4
5
6

Beheer is verantwoordelijk voor het ontwerp, de
aanleg en het beheer van
oppervlaktewater (grachten, sloten, kanalen,
rivieren), grondwater
(ondergronds of in
vijvers), regenwater en
huishoudelijk water
(grijs/zwart).

5

7

WIJK VAN DE TOEKOMST
..........

2

LEEFSTRAAT

VOEDSELHUB

De nieuwe leefstraat is een plek waar je kan verblijven, met meer contact tussen binnen en buiten,
meer biodiversiteit en minder auto’s. Hier spelen
kinderen veilig buiten en eigenen bewoners zich
hun plekje buurt toe via gedeelde pluktuinen of
ontmoetingsplekken. De straat is van iedereen!

De nieuwe voedselhub brengt mensen met groene
vingers samen op een cruciaal overslagpunt tussen
stad en landschap. Lokale producenten en professionele landbouwers uit de omgeving ontmoeten
elkaar op de nieuwe lokale markt. Je kan hier
lessen volgen en van elkaar leren over tuinieren,
maar ook over recycleren, besparen of verduurzamen.

I.2 Beheer kan de publieke
ruimte bewust gaan ontharden om in te zetten op een
betere infiltratie van hemelwater en zo op een gezonde
grondwatertafel (ontwerpend,
sturend).

3

5

H.1 Beheer kan parkeerplaatsen zo positioneren dat
bepaalde delen van de wijk
autovrij kunnen ingericht
worden (ontwerpend,
stimulerend).

PARKEREN

WEGINFRASTRUCTUUR

Bovenlokaal uitwisselingsplatform

Bovenlokaal uitwisselingsplatform
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procesvoorstel Rotterdam Reyeroord

Case Rotterdam
Vervolgtraject
2019
q1

q2

q3

q4

Ontwerp GO

0. Gerealiseerde doorbraken (pilot 1.0)

Fase 0
Fase 1

2020
q1

q2

q3

q4

Fase 2
Fase 3

2021
q1

q2

Fase 4
Fase 5

q3

q4

Proeftuin Zuid

0. Gerealiseerde doorbraken (pilot 1.0)

1. Van stad-ups naar een wijkvisie en terug

3. Handboek

Voorstel voor een volgende stap (pilot 2.0): Binnen het traject voor
Rotterdam Reyeroord worden via verschillende stappen de stad-ups
doorontwikkeld om zo een handboek voor beheer te kunnen ontwikkelen met geïntegreerde opschaalbare principes waarbij participatief
beheer centraal staat.

procesvoorstel Rotterdam Reyeroord

Fase 0
Fase 1
Gerealiseerde doorbraken (pilot 1.0): Rotterdam loopt voorop wat
betreft het testen van participatie vanuit beheer. In Reyeroord is een
2019
2020 aan participatiintensief
traject in gang waarbij een grote diversiteit

4. Realisatie

beheer
Uitdagingen: Tijdens
de voorgaande werkateliers werd aangegeven
dat de uitdaging van Rotterdam de intensiteit van het traject is
(investering van tijd en budget), die niet zomaar overal herhaald kan
ambitieworden. Bovendien zijn alle strategieën nog zeer contextspecifiek en
nota is de vraag hoe ze lessen opleveren voor andere wijken (de opschaalbaarheid van de verschillende ideeën).

E1

Fase 2
Fase 3

4. Realisatie
3. Handboek
evaluatie
voor innovatief
Gerealiseerde doorbraken (pilot 1.0): Rotterdam
loopt vooropenwat
wijkontwerp
betreft het testen van participatie vanuit beheer
beheer. In Reyeroord
is een

intensief traject in gang waarbij een grote diversiteit aan participatieve stad-ups worden getest (als onderdeel van Living Lab Slim
Beheer).
handboek
2. Interne en externe debattenTiming
en workshops
(nog aan te vullen en corrigeren met beheer
beheer Rotterdam):
2018-2022 stad-ups
2022
2022-? Ontwerpfase
GO Reyeroord
ambitie
q1
nota
Uitdagingen: Tijdens de voorgaande
werkateliers werd aangegeven
1.0
dat de uitdaging van Rotterdam de intensiteit van het traject is
(investering van tijd en budget), die niet zomaar overal herhaald kan
worden. Bovendien zijn alle strategieën nog zeer contextspecifiek en
E1
is de vraag hoe ze lessen opleveren voor andere wijken (de opschaalOntwerp GO
baarheid van de verschillende ideeën).

Timing (nog aan te vullen en corrigeren met beheer Rotterdam):
hand2018-2022
stad-ups
2022-?
Ontwerpfase GO Reyeroord
boek

1.0

Delta Atelier - Kopgroep Stedelijk Beheer DRAFT

wijk
visie

Gerealiseerde doorbraken (pilot 1.0): Rotterdam loopt voorop wat
en evaluatie
voor innovatief
betreft het testen van participatie vanuit beheer. In Reyeroord is een
wijkontwerp
intensief traject
in gang waarbij een grote
diversiteit aan participatibeheer
eve stad-ups worden getest (als onderdeel van Living Lab Slim
Beheer).

wijk
visie

2. Interne en externe debatten en workshops

1. Van stad-ups naar een wijkvisie en terug

Fase 4
Fase 5

1. Van stad-ups naar een wijkvisie en terug
Uit de stad-ups die nu al lopen trekken we lessen die ook op andere
2021
plekken kunnen
gelden. In een ontwerptraject wordt vanuit2022
de

Voorstel voor een volgende stap (pilot 2.0): Binnen het traject voor
Rotterdam Reyeroord worden via verschillende stappen de stad-ups
doorontwikkeld om zo een handboek voor beheer te kunnen ontwikkelen met geïntegreerde opschaalbare principes waarbij participatief
beheer centraal staat.
1. Van stad-ups naar een wijkvisie en terug
Uit de stad-ups die nu al lopen trekken we lessen die ook op andere
plekken kunnen gelden. In een ontwerptraject wordt vanuit de
stad-ups een ambitieuze wijkvisie voor Reyeroord ontwikkeld die
verschillende transities integreert. De visie plaatst de ideeën en
initiatieven van bewoners in een samenhangend kader en ontwerp
voor de hele wijk dat aansluit op een water-, mobiliteits- en/of
energienetwerk van de hele stad. Uit deze wijkvisie worden verschillende projecten gedestilleerd als de volgende generatie stad-ups. We
zetten de kracht van de Reyeroord-aanpak in voor gerichte tests die
de wijkvisie te toetsen aan de realiteit.
2. Interne en externe debatten en workshops
Parallel worden binnen het bestaande uitwisselingstraject op niveau
van de gemeente (waar de verschillende domeinen nu al tweewekelijks samenkomen) een reeks gemodereerde debatten georganiseerd
om de rol van beheer binnen Rotterdam verder te onderzoeken en
innoveren. Het resultaat is een wervende eerste ambitienota voor het
nieuwe stadsbeheer van de gemeente.
3. Handboek voor innovatief beheer
De ambities die hieruit voort komen kunnen worden gecombineerd
met de lessen uit de tweede generatie stad-ups. Samen leiden ze tot
een nieuwe versie van het handboek voor beheer: hierin staan nieuwe
principes en nieuwe rollen benoemd en geïllustreerd aan de hand van
voorbeelden.
4. Realisatie en evaluatie wijkontwerp
Het Groot Onderhoud voor Reyeroord kan zo worden gestart met
zowel een geïntegreerd wijkontwerp als een handboek met principes.
Tijdens de werken en vooral ook achteraf, wanneer het onderhoud
gebeurt, worden beide aangescherpt.

1. Van stad-ups na
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stad-ups een ambi
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2. Interne en extern
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3. Handboek voor
De ambities die hie
met de lessen uit d
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4. Realisatie en eva
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Tijdens de werken
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Ronde 1
Hoe begin je hieraan? Wat is de
eerstvolgende stap? Welke
scenario’s zijn denkbaar?
(15 min)

Ronde 2
Hoe herken je dit in je eigen
praktijk? Welke uitdagingen
komen overeen of verschillen?
(10 min)

