Egbert Roozen vertelt over het
klimaatbestendig maken van tuinen aan de
hand van De Levende Tuin.

Arnhem Klimaatbestendig

Aan de slag met ontkoppelen,
vergroenen en ‘ontstenen’
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De Levende Tuin in Arnhem
Arnhem Klimaatbestendig heeft tot doel Arnhem een groene en
gezonde, hitte- én waterbestendige stad te maken. Hiervoor is het
nodig dat stakeholders actief meewerken en bijdragen. Van vastgoedeigenaren en bedrijven, tot watermanagers, ontwerpers,
beheerders, beleidsmakers, de groensector en uiteraard de inwoners. Deze partijen kunnen met het tekenen van de intentieverklaring aangeven dat ze willen bijdragen aan de klimaatbestendige
stad. Ook Branchevereniging VHG heeft de intentieverklaring ondertekend. Op 2 juni werd een mini-symposium georganiseerd met als
doel deze partijen bij elkaar te brengen, te informeren en te inspireren. Egbert Roozen was een van de sprekers. Hij vertelde hoe je een
tuin klimaatbestendig kunt maken aan de hand van de principes van
De Levende Tuin.
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water zoveel mogelijk af te koppelen van
de riolering en door het vergroenen en
ontstenen van het stedelijk gebied.
“Men heeft het gevoel dat riolen alles
oplossen, maar dat is bij deze hevige
stortbuien niet zo”, legt bestuursadviseur omgevingskwaliteit Ronald Bos uit.
“De gemeente gaat op een aantal plaatsen rioleringswerk verrichten, maar verder komt het aan op allerlei slimme
maatregelen en initiatieven om tegen
relatief lage kosten te vergroenen en te
ontstenen.”

Plan voor het vergroenen van een verkeersplein. (uit Plan De Groene Golven door Departement
Tijdelijke Ordening (DTO) i.s.m. Buro Harro en Hoogte Twee Architecten).
Artist impression: Buro Harro.

“We willen zoveel mogelijk klimaatbestendige maatregelen nemen”, vertelt
wethouder Ine van Burgsteden, onder
andere verantwoordelijk voor de openbare ruimte. “We moeten ons erop
instellen dat piekbuien vaker voor gaan
komen. Daarnaast laten klimaatscenario’s zien dat de temperatuur in onze
stad stijgt. We krijgen te maken met
meer hittestress, met negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen,
maar ook voor de leefbaarheid en de
biodiversiteit in de stad.”

Elke handeling telt
Allerlei kleine handelingen kunnen bijdragen aan een meer klimaatbestendige,
gezonde en groene stad, vindt de wethouder. “Het zit ‘m in de stapeling van
ingrepen. Daar moeten mensen zich van
bewust worden. De gemeente zal maatregelen treffen in de openbare ruimte –
zoals meer waterdoorlatende (half)verharding – en coalities realiseren met het
waterschap, maar veel winst is te behalen
in particuliere tuinen, bij corporatiewoningen, op bedrijventerreinen en schoolpleinen. Daarom willen we met alle
betrokkenen om tafel.”

manier te vergroenen. Ook kunnen ze
bewoners bewegen om concreet aan de
slag te gaan met het idee ‘tegel eruit,
plant erin’. En geef als hovenier bijvoorbeeld een regenton cadeau bij de aanleg van een particuliere tuin. Dat soort
acties zien we graag.”

Zelf doen
De gemeente zal zoveel mogelijk initiatieven faciliteren en eventueel ook financieel ondersteunen. “Er is geld beschikbaar voor ‘groene’ plannen. Zo cofinancieren we stadslandbouwprojecten
en de aanleg van verticaal groen. Verder
werken we met budgetten op
wijkniveau. Onze medewerkers zijn in

de wijken actief en kijken wat de prioriteiten zijn als het gaat om het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte. Zij
kijken daarbij naar wat bewoners zelf
kunnen en willen doen. Veel expertise zit
naar mijn idee bij de bewoners. De
openbare ruimte is van én voor iedereen. Als gemeente hebben we ‘slechts’
een faciliterende rol. Deze is afgestemd
op de vraag uit de wijk.”

eraan verbinden. Er komen allerlei
mooie ideeën en initiatieven tot stand.
Zo maken we de stad niet alleen wateren klimaatbestendig maar tegelijkertijd
ook aantrekkelijker, leefbaarder en
leuker.”

Aantrekkelijke stad
Arnhem Klimaatbestendig mag dan
voortkomen uit crisissituaties, de wethouder ziet ook positieve neveneffecten:
“Het is inspirerend om te zien hoe mensen uit verschillende disciplines zich

Hulp van de groene experts
Droge voeten
In het project ‘Arnhem Klimaatbestendig’ werkt de gemeente met het
bedrijfsleven, kennisorganisaties én de
bewoners aan maatregelen om droge
voeten te houden, en een mooie, koele
stad. Dat kan onder andere door regen-
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Branchevereniging VHG heeft zich ook
verbonden aan het Arnhemse initiatief.
Een goede zaak, vindt Van Burgsteden,
want de kennis en innovatieve oplossingen van experts is zeer welkom. “Hoveniers kunnen ons helpen onze daken,
gevels, tuinen en straten op een goede

Slim vergroenen, ook op bushokjes!

17

