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VOORWOORD
We horen het vaker: groen is goed voor mens en maatschappij. Dat geldt ook voor het groen in de stad. Lange tijd werd dit
openbaar groen beschouwd als de versiering van de stad, als de
aankleding van de bebouwing, als de kers op de taart. In de afgelopen vijftien jaar heeft zich echter een emancipatie van het
stedelijk groen voltrokken. Het besef groeide dat de stadsparken, de groenstroken en ook het onkruid tussen de stoeptegels
niet alleen een groen randje zijn in het stedelijke weefsel, maar
dat dit groen deel uitmaakt van een groter ecosysteem en een
meerwaarde vertegenwoordigt voor het complexe systeem van
de stad zelf.
De emancipatie van het groen zorgt voor een besef dat het stedelijk groen meer is dan ecologie en biodiversiteit. Het heeft namelijk sociale en economische gevolgen voor het reilen en zeilen
van een stad. Het is functioneel voor het complexe systeem van
een stad, want groen werkt op allerlei niveaus in op het functioneren van de stad en het leefklimaat voor de stedelingen. Duidelijk is dat groen niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van
een complex stedelijk systeem, en dat het gebruik van groen in
dit complexe systeem ook direct ingrijpt in het functioneren van
de stad.
Dat besef is in het hedendaagse groenbeheer nog geen gewoongoed. Daarom willen we vanuit de praktijk van Hogeschool Van
Hall Larenstein in dit boek proberen aan te geven wat er in het
groenbeheer mogelijk is met strategische inzet van groen in
de stad, en welke competenties groenbeheerders hiervoor nodig hebben. Hiervoor grijpen we terug op experimenten in ons
7

onderwijs, nationale en internationale onderzoeksprojecten en
de verhelderende concepten van ‘Placemaking’ en ‘Storytelling’.
Onze overtuiging is dat een strategische inzet van groen in de
stad zorgt dat bewoners, bedrijven, gebruikers en bezoekers
meer betrokken raken bij de plekken in de stad – Placemaking
– en dat de verhalen die daarbij worden verteld en herverteld
zorgen dat de strategische ingreep met het groen ook beklijft in
de hoofden van de mensen – Storytelling. Uit onze praktijk blijkt
dat groenbeheerders daar andere, vaak sociale en organisatorische, competenties voor nodig hebben. Daar willen we ook in
ons toekomstige onderwijs en onderzoek op inzetten.
Wim Timmermans
Frans van den Goorbergh
Jimmie Slijkhuis
Juanee Cilliers
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1 STEDELIJK GROENBEHEER
Stedelijk groenbeheer is ontstaan in de negentiende eeuw. Bewoners van de sterk groeiende steden hadden behoefte aan
openbaar groen, en groen was in de stad nauwelijks beschikbaar, terwijl het meeste groen in handen was van particulieren. Aan het einde van de negentiende eeuw werd daarom
veel stedelijk groen aangelegd. Oude, in onbruik geraakte vestingwerken werden gesloopt om plaats te maken voor wandelparken.
Daarnaast werden er tot aan de Tweede Wereldoorlog veel
nieuwe parken aangelegd. Zo werden de voormalige tuinen
van de Sint-Martinusabdij in Tournai in 1821 omgevormd tot
een stadspark, kreeg Aberdeen in 1880 het Duthie Park van
Miss Duthie, en werd dit in 1883 openbaar groen, realiseerde
Eindhoven in de jaren dertig het Stadswandelpark, en heeft
Lille een vijftig hectare groot Bois de Boulogne binnen de muren van de citadel1.

Aantrekkelijk en leefbaar

Doel van het stedelijk groenbeheer was de stad aantrekkelijker te maken en het gebruik van het openbaar groen te bevorderen, en dat bleef lange tijd het voornaamste doel. Het was
belangrijk dat mensen het groen gebruikten en waardeerden,
en het was belangrijk dat stadsbewoners dankzij het groen de
stad aantrekkelijk en leefbaar vonden.
Aan het einde van de twintigste eeuw kwamen daar ecologische doelen bij, onder invloed van de opkomst van de mi9

lieu- en natuurbeweging in de jaren zeventig en tachtig. Het
besef groeide dat de stad niet alleen een bedreiging was voor
de biodiversiteit, maar er ook een positieve bijdrage aan kon
leveren, en dat steden voor veel planten en dieren zelfs belangrijke leefgebieden zijn.
Er kwam een nieuwe vorm van stedelijk groenbeheer die ook
sterk gericht was op het ecologische beheer, met een sterke
vermindering van chemische bestrijdingsmiddelen en het gebruik van bloemrijk en kruidenrijk bermgras om bijvoorbeeld
insecten aan te trekken.
In de tweede helft van de twintigste eeuw verandert het stedelijk groenbeheer sterk. Alle steden groeien sterk. Er ontstaan
nieuwe buitenwijken, waar het groen als een belangrijk element binnen het stedenbouwkundig ontwerp wordt meegenomen. Door de sterk groeiende stadsbevolking komt er ook
steeds meer druk te liggen op het openbaar groen. De veranderende samenstelling van die bevolking in de opkomende
multiculturele samenleving zorgt daarnaast dat dit openbaar
groen ook op een andere manier gewaardeerd en gebruikt
wordt.
Hiermee krijgt de eis dat het openbaar groen in de stad bruikbaar en aantrekkelijk moet zijn een nieuwe invulling. De nadruk komt meer te liggen op de vraag wat het groen kan betekenen voor een buurt of een wijk, en de allochtone, autochtone
bewoners die daar wonen. Ook komt er meer aandacht voor
de bereikbaarheid van het openbaar groen.
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Kwantitatieve norm
Zo ontstaat er een stedelijk groenbeheer dat zich nog steeds
richt op de bruikbaarheid en aantrekkelijkheid van het openbaar groen, maar ook oog heeft voor de ecologische kwaliteiten en de betekenis van het groen voor de directe gebruikers.
Onder druk van de groeiende verstedelijking wordt binnen
het stedelijk groenbeheer ook gewerkt aan het opwaarderen
van het groen in de stad.
Dat gebeurde in eerste instantie op basis van kwantitatieve
gegevens. Groenbeheerders bepaalden de kwaliteit van stedelijk groen via de hoeveelheid groen, bijvoorbeeld aan de hand
van de kwantitatieve norm van 75 vierkante meter groen per
woning.
Probleem was dat niet al die vierkante meters even waardevol
waren voor de stadsbewoners. Er werden plukjes openbaar
groen gerealiseerd, die voor de stadsbewoners niet of nauwelijks bruikbaar waren. Er ontstond in de afgelopen vijftien jaar
een groeiende kritiek op deze kwantitatieve en technocratische benadering van het openbaar groen. Kern van de kritiek
was dat groen in cijfers werd uitgedrukt om te passen in de
gemeentelijke boekhouding, enkel om uitgaven en activiteiten
transparant te kunnen verantwoorden, zonder op de bruikbaarheid en aantrekkelijkheid van het groen te letten.
Financieel en organisatorisch konden beheerders met 75 vierkante meter groen per woning zich wel verantwoorden, maar
het leverde niet de kwaliteit op die men verwachtte van openbaar groen.
11

In de jaren negentig ontstaat er een groeiende kritiek op deze
kwantitatieve benadering. Die sluit namelijk nauwelijks aan
bij de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken over gezondheid, recreatie, economie, leefbaarheid en milieu. Groen
kan zorgen voor een beter stedelijk leefklimaat, is de redenering. Groen werkt positief op de gezondheid, want het nodigt
volwassene en kinderen uit tot bewegen, het filtert fijn stof
uit de lucht, en het biedt ruimte voor ontspanning. Uitzicht op
groen verlaagt de stress. Groen zorgt voor een aantrekkelijk
vestigingsklimaat, en hogere huizenprijzen. Daarnaast heeft
groen nog allerlei positieve effecten op het milieu, het dempt
de opwarming bij hittegolven en zorgt voor waterberging.
Groen in de stad zorgt voor een prettiger leefklimaat, en kan
ook verbindingen slaat met het groen op het platteland.
Groen zorgt ook dat mensen samenkomen en met elkaar communiceren, want de groene plekken in een stad zijn vaak ook
de plekken waar mensen recreëren en elkaar ontmoeten.

Maatschappelijke doeleinden

Er komt binnen het stedelijk groenbeheer meer aandacht voor
de stedelijke functies die openbaar groen kan vervullen. Binnen het overheidsprogramma Groen In en Om de Stad (GIOS)
wordt bijvoorbeeld met groenbeheerders gewerkt aan groenprojecten die gericht zijn op deze stedelijke functies. Het op
kwantitatieve normen gebaseerde openbare groen kwalificeren onderzoekers, beleidsmakers en beheerders in de lijn
van deze discussie als niet-functioneel groen: ‘voordeurgroen’,
‘decoratiegroen’ of ‘schaamgroen’.
12

Zo ontstaat er een meer kwalitatieve benadering van het stedelijk groenbeheer, waarbij groen een strategisch middel is
om te werken aan het stedelijke leefklimaat, aan maatschappelijke doeleinden. Toch blijft de neiging van groenbeheerders
om de zorg om het openbaar groen te beheersen en controleren sterk.
Een voorbeeld is de typering van openbaar groen die de projectgroep Kwaliteitsnormering Openbaar Groen van de vereniging voor professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving Stadswerk in 2010 ontwikkelde. Die bestond uit maar
liefst zes waarden van groen en de daaraan verbonden gebruiksfuncties – natuur, recreatie, milieu, beleving, cultuurhistorie, ruimtelijk – en zeven categorieën groen – straatbomen,
aankledingsgroen, plantsoen, buurtpark, wijkpark, stadspark,
openbare groenstructuur. Opnieuw werd alles benoemd en
vastgelegd, zonder te letten op de stedelijke en functionele
kwaliteiten van openbaar groen, en vooral op de waarde van
dit groen voor bewoners en bedrijven.

Negatief imago

Van oudsher was het belangrijkste doel van het groenbeheer
het verbeteren van de bruikbaarheid en de leefbaarheid van
de stad. We hebben gezien dat het groenbeheer zich in de loop
van de twintigste eeuw heeft los gezongen van deze maatschappelijke doeleinden.
In de afgelopen decennia heeft het openbaar groenbeheer
zich dus wel verbreed van een puur kwantitatieve benadering
naar een meer kwalitatieve aanpak, maar er blijft toch steeds
13

een zekere hang naar technocratie en controle. In het groenbeheer bleef openbaar groen een doel op zich. Of het nu ging
om de kwantitatieve doelstelling van de 75 vierkante meter
groen in de buurt van een woning, of het kwalitatieve doel
om met groen de stad gezonder, schoner, vriendelijker, rendabeler, toeristischer, socialer, kortom leefbaarder te maken.
In beide gevallen ging het groenbeheer eerder om controle
over het groen, via het vastleggen van doelen en functies, dan
om het verwezenlijken van maatschappelijke doeleinden. Dat
zorgde ervoor dat er een negatief imago begon te kleven aan
het groenbeheer, en dat merkten docenten en studenten op
Van Hall Larenstein ook.
In de praktijk waar veel studenten terecht komen, is het
groenbeheer sterk gericht op financiële en organisatorische
controle, en is het beheer veelal technocratisch en kwantitatief aangestuurd. Hierdoor staat het openbaar groenbeheer
in steden ver af van de bewoners en het dagelijkse leven. De
stedelijke groenbeheerder begon te lijken op de spreekwoordelijke conciërge die gebruikers controleert, corrigeert en
hoogstens wordt ingezet voor de meest broodnodige reparaties. Binnen zowel het groenbeheer als het groene onderwijs
is echter een groeiend besef dat het anders kan.

Groene interventie

Er is een nieuwe stroming zichtbaar in het stedelijk groenbeheer, met veel aandacht voor burgerparticipatie maar ook
voor de strategisch belangrijke plek die openbaar groen inneemt in het stedelijke weefsel. In plaats van groen als doel op
14

te pakken, kun je groen ook als middel gebruiken in bijvoorbeeld stedelijke planvorming, is de idee. Groen is namelijk bij
uitstek het middel voor een strategische interventie die nieuw
leven blaast in een stad of een plek. De praktijk van zowel
het groenbeheer als het onderwijs laat zien dat een groenbeheerder enorm veel leuke en inspirerende initiatieven kan
ontplooien om mensen bij hun stad en hun plek in die stad
te betrekken. Dit sloot aan bij de groeiende aandacht die er
tegenwoordig is voor burgerparticipatie in een tijdperk dat de
overheid zich steeds meer terug trekt van het maatschappelijk
speelveld.
Groenbeheerders hebben hiervoor andere, sociale en communicatieve competenties nodig, naast de meer technische en
ecologische kennis die de basis vormt voor hun vak. Want bij
het doen van inspirerende dingen samen met andere mensen
hangt veel van je persoonlijke instelling en interesse af.
In de afgelopen jaren is binnen Van Hall Larenstein dan ook
expliciet gewerkt aan experimenten met burgerparticipatie,
sociale media, interactie en onderzoek naar hoe groen gebruikt kan worden als een positief onderscheidend middel in
het complexe stedelijke weefsel van een stad. Hiermee speelt
Van Hall Larenstein in op het besef dat groen weliswaar functioneel is voor het complexe weefsel dat een stad is, maar dat
er nieuwe methoden nodig zijn om groenbeheerders in staat
te stellen de functies van groen optimaal te gebruiken. Hierbij wordt geput uit de traditie van het groenbeheer, met zijn
kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken, maar
vooral ook gezocht naar mogelijkheden om mensen bij het
15

groenbeheer te betrekken. Dit gebeurt in het besef dat groen
een verbindende kracht heeft, het brengt mensen samen. Dat
maakt het ook mogelijk om het groen in de stad niet langer
alleen als doel te zien, maar vooral als middel om mensen aan
hun stad, buurt en plek te binden. Daarvoor zijn ook nieuwe
concepten opgepakt, maar is vooral het experiment gezocht.

Nieuwe competenties

Binnen Van Hall Larenstein is bedacht om studenten vanuit
motivatie naar kennis te leiden. Dat begon met een aantal experimentele interventies in het groen in de directe omgeving
van de school, die in hoofdstuk 2 worden beschreven. Dit heeft
vervolgens geleid tot deelname aan het Europese project Lively Cities (hoofdstuk 3), waarin studenten en docenten de ervaringen in de regio Arnhem verder uitwerkten in Europese
context.
Hierbij kwamen twee concepten naar voren die behulpzaam
zijn bij strategische interventies met groen: Placemaking
(hoofdstuk 4) is een concept om de interventies te organiseren, terwijl Storytelling (hoofdstuk 5) een middel is om nieuwe stedelijke kwaliteiten te waarborgen.
Dit boek vertelt van de zoektocht naar die nieuwe competenties, en de concepten die gebruikt kunnen worden om groen
als strategisch middel in te zetten in de stadsplanning. Het is
te lezen als een zoektocht van studenten en docenten van Van
Hall Larenstein, maar ook als een visionaire tekst over het gebruik van strategische interventies met groen in de stad. Dat
begint namelijk met het besef dat groen deel uitmaakt van het
16

complexe systeem van de stad, en dat je groen kunt inzetten
om dit stedelijke systeem een bepaalde richting op te duwen.
Uitgangspunt hierbij is dat stedelingen via de groeninterventies worden gewezen op de kwaliteiten die een straat, plein,
park, buurt of stad voor hen kan hebben. Voor groenbeheerders is echter de belangrijkste boodschap dat die kwaliteiten
altijd vergezeld gaan van het verhaal dat de stedelingen daar
zelf over vertellen. Deze filosofie zal centraal staan in de conclusie van dit boek in hoofdstuk 6.

1De voorbeelden van parken komen uit steden die deelnamen aan het Europese project Lively Cities, waarin Van Hall Larenstein ook partner was. Voor
dit boek is veel informatie geput uit dit project. In hoofdstuk 3 volgt daarover
meer.

17
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2 Interventies met groen
Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein doen binnen
het onderwijs de laatste jaren steeds vaker opvallende, experimentele projecten.
Kerngedachte hierbij is dat studenten hun kennis samen met
bewoners toepassen in de stedelijke vernieuwing. Hierdoor
wordt de groene kennis die binnen de hogeschool aanwezig
is, via het onderwijs ingezet voor een duurzame vergroening
van het stedelijk leefmilieu. Het gaat hierbij om studenten van
de major Management Buitenruimte.
Binnen het groenbeheer zijn er enorm veel mogelijkheden om
interessante dingen te doen met groen, die ook nog eens een
positieve uitwerking hebben op het complexe systeem van de
stad waar dat groen deel van uitmaakt.
Hierbij is het zaak om de interventies zo te richten dat die gebeuren op plekken in dat complexe stedelijke weefsel waar de
meeste energie zit. Veel hangt hierbij af van de persoonlijke
interesse en instelling van de groenbeheerder, of in het geval
van de experimenten van Van Hall Larenstein van de studenten die hiervoor opgeleid worden.
Daarom werd binnen de experimenten gezocht naar methoden om studenten vanuit hun eigen motivatie en intuïtie aan
de slag laten te gaan. Want interessante dingen kunnen ook
leuk zijn, voor zowel student als bewoner. Hieronder worden
vijf voorbeelden kort beschreven.

19

Natuur vanaf de hoogwerker: een ander
perspectief
Bezoekersonderzoeken zijn een gangbaar onderdeel van het
groenbeheer. Vaak worden bezoekers via enquêtes of kwalitatieve gesprekken gevraagd naar hun ervaringen met het
groen. Voor het Staelduinse Bos bij ‘s Gravenzande wilden docenten en studenten van Van Hall Larenstein iets geheel anders verzinnen. Dat ging niet zonder slag of stoot. De docenten
zetten de studenten flink onder druk. Eerst moesten ze binnen
een half uur een twintigtal ideeën ontwikkelen. Alles mocht.
Daarna werden in korte sessies van vijf minuten onder hoge
druk brainstorms georganiseerd om te komen tot het meest
aparte en aansprekende idee.
Een van de meest aansprekende ideeën van de studenten was
een hoogwerker te huren om bezoekers een compleet ander
perspectief te geven van het bos dat ze bezochten. Tot verbazing van de studenten konden ze dit ongebruikelijke idee
vervolgens ook gaan uitvoeren. De studenten huurden dus
een hoogwerker en zorgden ook voor wat aankleding, want
er konden maar twee bezoekers per keer in de hoogwerker.
Studenten serveerden aan de wachtenden erwtensoep en chocolademelk. Verder was er een ideeënboek, waar iedereen zijn
wensen kwijt kon.
De aanleiding voor het bezoekersonderzoek was de voorgenomen kap van een aantal oude bomen, dat bij omwonenden
veel onrust en verontwaardiging veroorzaakte. Mensen hadden zich tegen de natuurorganisatie Zuid-Hollands Landschap
gekeerd, en daardoor ontstond als het ware een loopgraven20

oorlog. Doordat de mensen in de hoogwerker nu het Staelduinse Bos vanuit een heel ander perspectief kregen te zien.
Hierdoor bleek dat veel mensen uit de loopgraven kwamen, en
meer begrip kregen voor de argumenten van de natuurorganisatie. Hierdoor ontstond er een nieuw gesprek tussen beide
partijen.

Kijk- en doeroute: out of the box

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor het openbaar
groen, maar worden slecht bereikt en weinig gebruikt. Gemeente Duiven en woningstichting Vivare wilden jongeren
betrekken bij de parkachtige omgeving van het centrum en
het ‘woonservicegebied’ Droo-zuid. De studenten van Van Hall
Larenstein werden gevraagd een kijk- en doeroute door het
gebied te ontwikkelen met leerlingen uit groep 8 van het Candea College. Ze lieten de leerlingen foto’s maken van het groen
in hun buurt, zowel de prettige als de onprettige plekken. Die
dienden als basis voor een ontwerp van iets dat de leerlingen
graag in hun buurt zouden terug zien.
Om de leerlingen te helpen in dit creatieve proces, bedachten
de studenten de inspiratiecirkel. Dit is een cirkel van kleuren
die allemaal verbonden zijn met gevoelens en emoties die
mensen kunnen voelen ten aanzien van openbaar groen. Rood
duidt op gevaar, groen op geborgenheid, blauw op openheid
en lucht. Hierdoor werden de leerlingen als het ware uit hun
dagelijkse leefwereld gehaald en gestimuleerd om hun fantasie te gebruiken. In jargon: ze gingen out of the box denken.
Dit zorgde, samen met de nauwe samenwerking tussen ge21

meentebestuur, ambtenaren, woningcorporatie, scholen en
een kunstenaar, dat het project een ware belevenis was voor
de leerlingen. In juni 2010 is op basis van de ontwerpen van
de leerlingen de Kijk- en Doeroute opgeleverd.

Guerrilla gardening: gewoon doen

Jongeren in Presikhaaf lijken weinig met het groen in hun wijk
op te hebben. Computer en televisie zijn de grote concurrenten van dit groen. De jongeren besteden hun tijd liever thuis,
op de vereniging, op school of ook wel op hangplekken. Daarom bedachten twee studenten van Van Hall Larenstein een
guerrilla-actie. Ze plantten met jongeren tegen alle regels, beleid en afspraken in bomen op plekken die door die jongeren
als de beste werden ervaren. Dat gaat simpel. De studenten
fietsen door de wijk, stappen op jongeren af en vragen: “willen
jullie een boom planten?”. Dat werd op YouTube2 gezet.
De reacties van de jongeren op de guerrilla gardening van de
twee studenten waren positief. Vaak vonden ze het juist wel
spannend dat ze eigenlijk iets illegaals deden door een boom
te planten op een plek die zijn het mooist vonden. Er is ook
direct contact tussen de studenten en de jongeren, zonder eindeloos gepraat. Jongeren vonden het project een mooie uitzondering op de normale participatieprojecten die vanuit het
groenbeheer worden georganiseerd, want die komen vaak bureaucratisch over. Bij deze guerrilla gardening is direct duidelijk wat groen voor hen te bieden heeft, en ze kunnen het delen
met hun online vrienden via YouTube en de sociale media.
22

Meat my street: camera als magneet en
spiegel
Bewoners kijken vaak met een ander oog naar het openbaar
groen dan de professional. Studenten van Van Hall Larenstein
gingen voor het project Meet My Street met een camera op
pad om bewoners hun verhaal te laten vertellen. Daarbij bleek
de camera een belangrijke functie te vervullen. De camera
werkte als een magneet. Daardoor was het makkelijk om contact te leggen, en bewoners bleken graag te willen vertellen
over hun ervaringen met het wijkgroen. Ook gingen ze vaak
onderling in gesprek. De rol van interviewer – met een vragende instelling en respect voor de mensen die worden geïnterviewd – maakte dat de studenten direct met de bewoners
in contact kwamen. Dat was spannend, maar werd ook zeer
gewaardeerd. De camera werkte ook als een spiegel. De studenten maakten filmpjes over de beleving van recreatieve
mogelijkheden of het ecologische watersysteem, maar kwamen er al snel achter dat die professionele invalshoek van de
groenbeheerder voor bewoners veel minder belangrijk was
dan hun persoonlijke beleving. Daardoor leverden de interviews nieuwe perspectieven op voor de studenten en voor het
groenbeheer. Zo bleek het nauwelijks gebruikte Kinderkamp
voor directe omwonenden enorm gewaardeerd vanwege de
rust die het creëerde in de buurt.

Participatie @ groene ruimte

Voor Van Hall Larenstein waren de experimenten van de studenten in het stedelijke groen een aanleiding om eens op een
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rijtje te zetten wat er allemaal mogelijk is qua burgerparticipatie in het groen van de stad.
Frans van den Goorbergh en Juul Scheffers schreven het boek
Participatie @ groene ruimte. Hierin worden de verschillende
experimenten als voorbeelden gebruikt voor een meer gestructureerde aanpak van vergelijkbare projecten, inclusief
plan van aanpak. Dit plan van aanpak werd in verschillende
studentenprojecten gebruikt, maar het bleek dat studenten
dit vaak al snel terzijde legden om geheel via eigen motivatie
en intuïtie aan de slag te gaan.
Het boek Participatie @ groene ruimte wordt nu gebruikt als
studieboek.
Doel is om duidelijk te maken welke mogelijkheden er zijn
om mensen bij het openbaar groenbeheer te betrekken. Ook
is het goed om studenten een idee te geven hoe zulke projecten gestructureerd kunnen worden. Toch willen de docenten
benadrukken dat mensen betrekken bij openbaar groen een
open houding vergt. Teveel structuur kan ook contraproductief werken. Een plan van aanpak is bijvoorbeeld fijn om te kijken wat er eventueel nodig is, en kan prima als een eerste leidraad dienen. Daarvoor is creativiteit en experimenteerdrift
nodig, van studenten en van groenbeheerders. Dat zullen we
opnieuw in hoofdstuk 5 tegen komen.

2Alle video’s staan op www.youtube.com/user/WildMines/videos
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3 LIVELY CITIES
In metropolen en grotere steden in Europa is groen een belangrijke factor in de city marketing en de stedelijke vernieuwing.
In de afgelopen decennia zijn veel Europese steden het decor
geweest van grote stedelijke vernieuwingsprojecten. Doel van
die projecten was veelal het opwaarderen van de stad, en het
verbeteren van de concurrentiepositie van de stad als woonen werkomgeving. Hierbij werden hele wijken en oude havens
en industrieterreinen omgevormd tot een woon- en werkomgeving die paste bij de steeds toenemende behoefte aan hoogkwalitatieve voorzieningen in binnenstedelijke milieus.
Groen speelde hierin een belangrijke rol, met als belangrijkste
motivatie dat groen een prettig vestigingsklimaat en leefklimaat oplevert. Steden zien elkaar steeds meer als concurrent
als het gaat om het bieden van faciliteiten voor bedrijven om
zich te vestigen, en daarbij gaat het ook over het woonklimaat
voor de werknemers van die bedrijven.
Voorbeelden hiervan zijn de vele ‘docklands’ met nieuwe
hoogbouw in steden als London, Liverpool of Dublin, de tot
appartementen omgebouwde pakhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, en de nieuwe groene woonwerkmilieus
in voormalige industrieterreinen in het Duitse Ruhrgebied.

Ongebruikte stukjes stad

De grote vraag is wat er van deze inspirerende en levendige
initiatieven terecht komt in steden die geen internationale
hotspot of cultureel middelpunt zijn.
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Middelgrote steden als Eindhoven, Tournai of Aberdeen zijn
regionaal belangrijk, maar missen de aantrekkingskracht van
toppers met internationale uitstraling van steden als Amsterdam, Brussel of Edinburgh.
Toch zijn ook deze steden in de race om zich te presenteren als
goed vestigingsklimaat, en ook in deze steden kan het openbaar groen daarbij een unique selling point zijn. Dit wordt
door deze steden meestal opgepakt binnen de stedelijke planning en het openbaar groenbeheer, en sluit aan bij de wereldwijde belangstelling voor een gezonde toekomst van steden
en het welzijn van de stedelingen tegen de achtergrond van
een sterk verstedelijkende wereld.
Het Europese project Lively Cities3 speelt hierop in, en sluit
aan bij de experimenten van de studenten van Van Hall Larenstein door de relatie tussen mensen en hun alledaagse leefomgeving hierbij centraal te stellen. Lively Cities is ontstaan vanuit het idee dat juist op die ongebruikte stukjes stad allerlei
kansen liggen om de stad te verlevendigen. Door van de lege
plekken levendige plekken te maken, ontstaat een stad waar
mensen zich meer bij betrokken voelen en een leefomgeving
waar mensen zich thuis voelen.
In Lively Cities werken vijf Europese gemeenten, een publiekprivate samenwerking, een stadscentrummanagementorganisatie en Van Hall Larenstein samen4 . Het project is gericht op
het reconstrueren van verkeerd gebruikte, weinig gebruikte
en ongebruikte stedelijke ruimtes tot nieuwe vrijetijdsplekken voor de stedeling. Van Hall Larenstein zet binnen Lively
Cities in op groene concepten als strategische middelen om
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mensen bewust te maken van hun plek in de stad en van de
verhalen die rond die plek mogelijk zijn. Daarbij werken onderzoekers, docenten, studenten en mensen uit de praktijk
samen, net zoals in de experimenten uit hoofdstuk 2.
Hieronder worden drie voorbeelden van zo’n aanpak beschreven.

Eindhoven, Doornakkers: Sociale sofa5

De Eindhovense wijk Doornakkers is een krachtwijk in het
oosten van Eindhoven met weinig groen en veel ongebruikte kleine ruimtes, veelal naast de wegen. Door nieuwe wijkcentra is er een natuurlijke route ontstaan door de wijk, die
De Omloop wordt genoemd. Studenten betrokken bewoners
en bedrijven uit de buurt bij de inrichting van het openbaar
groen en de groenstructuur van de wijk. Hierbij werd via het
project Lively Cities het concept van Placemaking (zie hoofdstuk 4) toegepast.
De studenten kwamen via Placemaking op allerlei ideeën om
de openbare ruimte meer waarde te geven voor de mensen uit
de buurt. Zo ontwierpen en maakten buurtbewoners onder
leiding van ondernemers uit de buurt twee ‘sociale sofa’s’, op
initiatief van de lokale mensen zelf. De studenten ontwikkelden drie gemarkeerde wandelroutes, realiseerden een theetuin, en kwamen met het idee om op het plein van een school
gratis Wifi aan te bieden. Vooral de sociale sofa’s werden door
de wijkbewoners omarmd, en fungeerden als een goed middel om mensen een eigen waardering aan hun buurt te laten
geven via de herinrichting van de openbare ruimte.
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Lille, Place François Mitterand:
Eetstalletje
De Place François Mitterand is een grijs plein in het stationsgebied van Lille, aan de rand van het stadscentrum. Er komen
veel reizigers van de stations in de buurt, maar de mensen
gebruiken het plein vooral als doorgang. Vanuit Lively Cities
kwam het initiatief om op het plein een artistiek vormgegeven eetstalletje neer te zetten om mensen langer op het plein
te vermaken. Naast het eetstalletje kwamen comfortabele
zitmeubelen, beschutting tegen regen en zon, picknicktafels
en boekenkasten met publiek toegankelijke boeken. Hierbij
wordt gekeken welke strategische interventie in het plein de
beste methode is om de Place François Mitterand meer waarde te geven in het leven van de mensen die er nu aan voorbij
lopen.

Louvaine-La-Neuve, Place des Wallons:
Groene graffiti

De Place des Wallons was ooit een van de belangrijkste ontmoetingsplekken in de stad Louvaine-La-Neuve, maar werd in
de loop van de tijd een doorgangsruimte van het universiteitsterrein naar het stadscentrum. Uit een gebruiksanalyse van
studenten van Van Hall Larenstein bleek dat het centraal liggende plein weinig waarde had als plek in de stad, ondanks de
centrale ligging, de grootte die het geschikt maakt voor evenementen, de toegankelijkheid voor voetgangers en de naburigheid van de belangrijkste belanghebbenden. Mensen zagen
het plein vooral als een plek waar kroeggangers ‘s avonds laat
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met veel drank op verbleven. De studenten gebruikten tijdelijk
meubilair, waaronder het blikvangende zitmeubel ‘The Snake’
om het plein telkens op een andere manier in te richten. Door
telkens tijdelijk beplanting en straatmeubilair op een andere
plek te zetten op het plein werden de mensen aan het denken
gezet over hun gebruik van het plein. Hierdoor ontstond een
gevoel voor de plek, een sense of place, en creëerden mensen
een eigen nieuwe waardering voor het plein. Via interviews
kwamen de studenten tot de conclusie dat het plein een sterkere groene identiteit moest krijgen. Zo kwamen ze met het
idee om groene graffiti en groene daken te gebruiken om de
gebruikers van het plein op de waarden van de plek te wijzen.

3 www.lively-cities.eu. Lively Cities is een Europees project dat wordt gefinan-

cierd vanuit INTERREG IVB North-West Europe.
4 5 Gemeenten: Aberdeen, Brighton & Hove, Verenigd Koninkrijk; Gemeente
Eindhoven, Nederland; Lille, Frankrijk, Tournai, België. 1 publiek-private samenwerking: L’Association du Management de Centre-Ville, Bergen, België. 1
centrum voor beheer van het stadscentrum: La Louvière Centre-Ville Centre
de Vie, La Louvière, België.
5 Film van de creatie van een sociale sofa: http://www.lively-cities.eu/socialsofa-creation-blog-38.htm
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4 PLACE MAKING
De plek staat central, zowel in de experimenten in hoofdstuk
2 als in de Lively City-projecten in hoofdstuk 3. De strategische interventies met het groen op een plek zijn erop gericht
die plekken een andere betekenis en waarde te geven voor de
mensen in de buurt. Deze werkwijze komt voort uit de traditie van ‘Placemaking’ die stamt uit de jaren zestig, en verwijst naar het gedachtengoed van stedenbouwkundigen als
Jane Jacobs en William Whyte. Zij wezen toen al op het belang
van levendige buurten en uitnodigende openbare plekken,
en steden die gericht zijn op het welzijn van mensen. Mensen wonen niet in steden, mensen leven in steden, zo was de
gedachte. Sindsdien is er een complete theorie over ‘Placemaking’ ontwikkeld, en een daarbij horende werkwijze die is gebaseerd op mensen die leven in steden.
Het concept van Placemaking is gebaseerd op de aanname
dat succesvolle publieke ruimtes levendige, veilige en onderscheidende plekken zijn, plekken in het complexe stedelijke
weefsel die functioneren voor de mensen die ze gebruiken.
Binnen Lively Cities wordt Placemaking gezien als het proces waarmee mensen plekken die verlaten zijn en nauwelijks worden gebruikt, transformeren tot plekken waarin ze
leven en graag hun tijd doorbrengen. Placemaking is gericht
op de integrale publieke ruimte, en niet op afzonderlijke gebouwen, infrastructuur of groen. Het gaat om het creëren van
plekken als integrale samenhang van bebouwing, infrastructuur en groen, waar mensen socialiseren en samenkomen.
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Daar zijn strategische interventies mogelijk met bijvoorbeeld
groen of meubilair, maar ook met verhalen (zie hoofdstuk 5).
Het uitgangspunt is dat publieke ruimtes een verlengstuk van
de gemeenschap vormen. En als steden, buurten of plekken
bloeiende gemeenschappen hebben, dan hebben de bewoners
ervan een sterke gemeenschapszin. Het doel van Placemaking
is om zulke plekken te realiseren.

Ruimte en plek

Bij Placemaking staat de plek centraal. Niet langer is het gebouw, een weg of een groenstructuur het uitgangspunt – dat
is de plek als geheel. Het is belangrijk om hierbij onderscheid
te maken tussen ‘space’ en ‘place’, tussen ‘ruimte’ en ‘plek’.
Ruimte is een waardevolle hulpbron. Ruimte is beperkt. Het
ruimtegebruik moet dan ook zorgvuldig gepland worden volgens een integrale en holistische visie. Een plek is een bruikbare ruimte, een ruimte met veel functie, veel waarden en veel
menselijke energie. Veel plekken hebben een persoonlijke
betekenis voor mensen, maar uit onderzoek blijkt dat mensen zich het liefst inzetten voor plekken met een publieke en
gezamenlijke betekenis. De waarde die mensen hechten aan
plekken zijn vaak divers, vermengd en complementair. Hierop
zullen we in hoofdstuk 5 verder ingaan, omdat hierbij planning doorloopt in de alledaagse leefwereld van mensen en de
verhalen die daaraan vasthangen.
Doordat de plek centraal staat, is de mens – in zijn rol als
stadsbewoner, gebruiker, bezoeker, flaneur, kijker, enzovoorts
– binnen Placemaking het uitgangspunt. De plek en het leven
32

daarin worden als meer essentieel beschouwd dan de gebouwen en de fysieke omgeving, inclusief de ecologische benadering van groenbeheer. Uitgangspunt is de alledaagse leefomgeving en de manier waarop de stadsbewoners dat op diverse
plekken in de stad ervaren. Doel van Placemaking is ook om
daar gevoel en inzicht in te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld met
de methodes die zijn gebruikt in de experimenten met participatie die in de hoofdstukken 2 en 3 zijn beschreven.

Meetbaar en onmeetbaar

Placemaking begint dus bij de plek, en de waarde die mensen
daaraan hechten. Zoiets is moeilijk in kaart te brengen, omdat
lang niet alles wat mensen waardevol vinden ook kwantitatief
en meetbaar is. Daarom is een combinatie nodig van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. In de literatuur over Placemaking wordt de publieke ruimte op vier manieren gekarakteriseerd: in termen van gezelligheid, op basis van het gebruik en
de activiteiten die er plaatsvinden, aan de hand van de toegankelijkheid en verbondenheid, en waar het gaat om comfort en
de beeldvorming. Die karakteristieken hebben allemaal hun
meetbare, meer kwantitatieve kenmerken, maar ook kwalitatieve en niet meetbare kenmerken (zie kader).
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Dynamiek en afwisseling
Met de bovenstaande schematische indeling van de aspecten die mensen belangrijk vinden aan een plek is in kaart te
brengen wat mensen vinden van een plek. Ondanks het feit
dat dit al een best ingewikkelde optelsom is van kwantitatieve
en kwalitatieve gegevens, is dit ook nog eens slechts een momentopname. Plekken en mensen veranderen. Daarom is er
ook zicht nodig op de dynamiek en de afwisseling die plaatsvinden op een plek. Bij Placemaking staat hier het concept de
‘macht van 10’ centraal. Het idee is dat er minstens tien waardevolle plekken moeten zijn in een buurt, en dat in al die tien
plekken ook minstens tien dingen te doen zijn, of dat er tien
redenen zijn om er te zijn. De tien plekken die mensen tien
dingen te doen geven of tien redenen geven om er te zijn, vormen samen de ervaring die die mensen ondergaan in een stad.
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Om die ervaring succesvol en waardevol te maken, is het ook
nog eens nodig om de tien plekken, de tien dingen en de tien
redenen dynamisch en afwisselend te organiseren. De waarde
van een plek is zo een ingewikkelde rekensom van allerlei
waarderingen, in een dynamische en afwisselende context. Dit
komt al in de buurt van de stad als complex systeem, waarover
in hoofdstuk 6 meer.
Placemaking gaat dus over het creëren van levendige plekken door verschillende functies op één plek te integreren, en
daarbij dynamiek en afwisseling van die functies te organiseren. Hierbij volstaat geen normale top-downplanning, maar
ook de bottom-upplanning sluit niet aan. Beide vormen van
planning gaan namelijk uit van de traditionele planningsvolgorde: eerst gebouwen bouwen, daarna plekken en openbare
ruimte vormgeven, en pas dan kijken hoe je mensen en leven
kunt aantrekken. De nieuwe aanpak bij Placemaking begint
bij het herkennen van levendigheid en dynamiek in het stedelijke weefsel. Pas daarna kun je plekken creëren om die levendigheid en dynamiek te versterken, en kun je kijken hoe
gebouwen en groenstructuren die levendige plekken kunnen
ondersteunen. Het is dus een omkering van de traditionele
planningsvolgorde, waarbij alles begint bij het onderkennen
van de energie die leeft binnen een plek.

Checklists en plannen van aanpak

Placemaking begint dus met het in kaart brengen van het leven van mensen in de stad, van de alledaagse gang van zaken
rondom een plek. Want mensen wonen niet in een stad, ze le35

ven er. Dat idee van Jane Jacobs heeft vooral in de Angelsaksische wereld, van de Verenigde Staten tot Australië, veel navolging gehad. Hier is het concept erg praktisch uitgewerkt, met
een grote nadruk op participatie. Wie op internet zoekt naar
Placemaking zal dan ook snel allerlei plannen van aanpak en
checklists om het concept praktisch op te pakken, en direct
met stadsbewoners en -gebruikers aan de slag te gaan. Ook
binnen Lively Cities is een checklist opgesteld om te evalueren wat de waarde van een plek is voor een stad en voor de
bewoners. Hierbij wordt gekeken naar de mate van toegankelijkheid, het gebruik en de activiteiten, het comfort en hoe
het eruit ziet, en de mate van gezelligheid en sociale cohesie.
Hier is het toch goed om even terug te pakken op de belangrijkste idee achter Placemaking, namelijk dat mensen leven
in de stad. We hebben gezien dat dit leven bestaat uit meetbare en onmeetbare aspecten, en dat dit leven bol staat van
de dynamiek van mensen en plekken. Tegelijkertijd blijkt in
de praktijk van groenbeheer en stadsbeheer dat het concept
al snel praktisch en participatief wordt opgepakt. Het lijkt niet
moeilijk, als je de vele checklists en plannen van aanpak op
internet mag geloven. Toch bleek al tijdens de experimenten
die in hoofdstuk 2 worden beschreven, dat zulke vaste manieren van aanpak niet zaligmakend zijn. Studenten van Van Hall
Larenstein gebruikten bij hun experimenten met participatie
wel een plan van aanpak als leidraad, maar weken daar al snel
vanaf.
Het vastleggen van methoden en technieken van Placemaking
om mensen bij de stad en een plek te betrekken, is nuttig en
36

nodig. Toch blijkt – ook in andere participatieprojecten – dat
dit als keerzijde heeft dat Placemaking hierdoor een technocratische invulling krijgt. Het is vergelijkbaar met de valkuil
van het groenbeheer om de waarde van groen toch vooral in
allerlei, zo meetbaar mogelijke aspecten op te delen. Blijkbaar
is de neiging van beheerders en bestuurders om vooral grip
te houden op een situatie of een plek sterk, maar dat doet afbreuk aan de het leven in zo’n situatie of zo’n plek. Dat is bij
uitstek een ingewikkelde optelsom van meetbare en onmeetbare gegevens, van kwalitatieve en kwantitatieve aspecten, en
van een constante dynamiek van menselijke maar ook fysieke
elementen.
Want niet alleen mensen veranderen, ook de fysieke omgeving
verandert. Groen groeit, gebouwen vergaan of krijgen een andere waarde, wegen raken vol of worden voetgangersgebied.
Het is die wisselwerking die bij Placemaking nog weinig ruimte krijgt. Daarom is het zinnig om te kijken naar de verhalen
die mensen vertellen om daar inzicht in te krijgen.
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5 Storytelling
Mensen hechten zich allemaal op hun eigen manier aan een
plek. Ze hebben persoonlijke ervaringen, emoties of herinneringen aan een plek, maar delen ook allerlei gezamenlijke
ervaringen en geschiedenissen. In hoofdstuk 4 bleek al dat de
waarde die mensen hechten aan een plek zowel meetbare als
onmeetbare kenmerken heeft, en dat het gebruik van een plek
dynamisch en afwisselend is. Dat is echter vooral gericht op de
fysieke en waarneembare werkelijkheid van een plek. Plekken
hebben ook nog allemaal hun sociale, psychische en misschien
wel mythische werkelijkheid. Die bestaat uit geschiedenissen,
imago’s, verhalen en allerlei andere moeilijk vast te leggen aspecten. Toch zijn het juist deze aspecten die een mogelijkheid
bieden om strategische interventies met groen beter te laten
landen.

Verhalen

Verhalen spelen een bijzonder belangrijke rol in de manier
waarop mensen waarde hechten aan een plek. Mensen hebben persoonlijke en gezamenlijke verhalen over een plek, en
die delen ze weer met buren, vrienden, familie en vreemden.
En eigenlijk geven al die verhalen samen een plek zo een soort
persoonlijkheid, een eigenheid, een identiteit. Elke stad heeft
zijn bijzondere plekken, waar buitengewone mensen een rol
hebben gespeeld, waar zich aparte en misschien wel onverklaarbare zaken hebben afgespeeld, of waar een historische
gebeurtenis zijn stempel heeft gezet. Die plekken vormen
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samen de identiteit van een stad. Dat blijkt ook het geval in
de steden die deelnamen in Lively Cities. Eindhoven heeft bijvoorbeeld veel plekken die refereren aan zijn geschiedenis
als Lichtstad, als de geboortegrond van elektronicaconcern
Philips. Lille heeft het Maison Natale Charles de Gaulle als eerbetoon aan een van de belangrijkste Franse presidenten. Bij
Brighton is de beroemde pier nog steeds een verwijzing naar
het begin van het toerisme. Aberdeen kent de urban legend
over de chips stelende zeemeeuw Sam, met zijn voorkeur voor
Dorito’s met kaassmaak.
Verhalen geven plekken dus een bepaalde waarde, en ook aan
minder bekende plekken in een stad hangen verhalen. Buurtbewoners kunnen bijvoorbeeld vertellen waarom bepaalde
verkeersdrempels voor hen een prettige herinnering oproepen, omdat hun kinderen meegeholpen hebben het kleurige
mozaïek van die drempels te ontwerpen. Een plein of zitbank
kan jarenlang de verzamelplaats zijn geweest van vissers, fabrieksarbeiders, kunstenaars of andere mensen die daardoor
een collectief geheugen hebben opgebouwd over zo’n plek,
vergelijkbaar met een stamkroeg. En hondenliefhebbers die
dagelijks hun vaste rondje lopen, krijgen daardoor ook allerlei
associaties, herinneringen en verhalen. Kortom: mensen gebruiken een plek op een bepaalde manier voor een bepaalde
tijd, en dat maakt dat die plek een andere waarde krijgt voor
hen dan voor de mensen die zulke plekken niet of op een andere manier gebruiken. Zo’n plek krijgt een narratieve waarde. Deze waarde wordt vervolgens door mensen omgezet in
waarden en normen, maar ook in emoties en dynamiek, en
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daarmee in de omgang van de mensen met een plek. Die narratieve waarde sluit daarmee goed aan bij de wisselwerking
tussen mensen en fysieke omgeving, die ontbrak in het concept van Placemaking.

Liefde als referentie

De narratieve waarde van een plek is belangrijk, omdat een verhaal of geschiedenis heel makkelijk kan worden doorgegeven,
maar ook omdat via zo’n verhaal heel makkelijk een positief
of negatief beeld van een plek kan worden geschetst. Verhalen
zijn dus belangrijk om de relatie die mensen hebben met een
plek helder te krijgen. Om inzichtelijk te maken hoe verhalen
inspelen op de waarde van een plek, is een vergelijking met de
liefde zinnig. Mensen kunnen namelijk net zo’n relatie ontwikkelen met een plek als met een ander mens. Ze kunnen flirten,
iemand aanspreken, een afspraakje maken, verliefd worden of
een vaste relatie aangaan. Flirten is vrijblijvende hofmakerij,
waarbij mensen ontspanning en amusement zoeken, bijvoorbeeld een plek om te flaneren. Wie aanspraak zoekt, zoekt
afleiding, en hiervoor is een plek nodig die uitnodigt tot een
gesprek, een zekere intimiteit en ruimte voor ontdekking. Een
afspraakje maken, betekent interesse, mensen staan dan open
voor verhalen, willen op bordjes lezen welke verhalen er op
een plek spelen, en er met mensen over praten. Verliefdheid
is de sublieme spanning, het genieten van de omgeving, maar
dat kan ook een groenstrook of een hertenparkje zijn. De vaste
relatie is de institutionalisering van de liefde, en met een plek
gaat dat hetzelfde, mensen ontwikkelen vaste conventies met
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het park waar ze hun hond uitlaten, en voelen zich zeer sterk
vertrouwd maar ook verbonden met zo’n plek.
De vijf perspectieven op liefde hierboven zijn ook te gebruiken om een idee te geven welke relaties mensen met een plek
aan kunnen gaan. Dat geeft ook een indicatie voor de waarde
die mensen hechten aan een plek, en de energie die mensen
waarschijnlijk in zo’n plek zouden willen steken. Bij de flirt
is de omgeving, dus de plek zelf, nauwelijks van belang, want
het gaat om de belevenis. Bij de vaste relatie is die plek helemaal toegeëigend, en zien mensen de plek ook als iets van
zichzelf. In die zin is de analogie met liefde interessant, omdat
het een indicatie geeft of het kansrijk is om mensen bij een
plek te betrekken. Hebben mensen een vaste relatie met een
plek, dan hebben ze daar ook vaste ideeën over en is de relatie
duidelijk. Hebben mensen een minder vaste relatie, dan zal er
meer moeite gedaan moeten worden om hen bij die plek te betrekken, en zullen er misschien wel nieuwe verhalen verteld
moeten worden om die plek interessanter te maken voor hen.

City marketing

Het verhaal over liefde lijkt een zijstap, maar in de praktijk van
de city marketing zijn in de afgelopen decennia veel inspanningen gedaan om mensen een zekere liefde voor een stad bij
te brengen. City marketing is ontstaan in de jaren negentig,
toen het economische getij nog zeer voorspoedig was en de
concurrentie tussen steden groeide. Dat kwam onder andere
doordat in diezelfde tijd de stedelijke dynamiek steeds complexer werd. Er groeide een besef dat steden deel uitmaakten
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van grotere netwerken, metropolen, en dat steden zich in dat
stedelijke netwerk moesten onderscheiden. Bekende metropolitane netwerken zijn de Randstad, Brabantstad, het Ruhrgebied en de Vlaamse Ruit. Steden in deze metropolen concurreren niet alleen binnen die metropolen, maar ook met steden
in andere metropolen. Zo concurreert Eindhoven met Tilburg,
maar ook met Gent of Duisburg.
Al die steden vertellen verhalen om mensen en bedrijven aan
zich te hechten. Tegenwoordig heeft elke zich respecterende
stad een reclameachtige slagzin om zichzelf te promoten, en
er worden miljoenen euro’s uitgegeven om bezoekers naar de
stad te krijgen en bedrijven zich er te laten vestigen. De identiteit van de stad wordt gebruikt voor city branding. Dat uit zich
in slagzinnen als IAmsterdam of VisitBrighton, maar vooral in
strategieën om een stad te profileren in de markt voor bedrijvigheid, inwoners en toerisme. Ook in de steden die deelnamen in Lively Cities is dat zichtbaar. Zo profileert Eindhoven
zich als ‘creatieve innovatieregio’ van technologie, design en
kennis, zet Brighton zich in de markt als ‘Free-thinking city’,
creatief, energiek, vrij en Europees, terwijl Lille zich cultureel
op de kaart zette als Culturele Hoofdstad van Europa in 2004.
City marketing is niet meer dan een poging om steden in de
groeiende concurrentie en de groeiende complexiteit van het
internationale stedelijke netwerk een duidelijker gezicht te
geven, maar ook een duidelijkere eigen identiteit. Want steden
richtten zich met hun marketing meestal op dezelfde dingen.
Marketingtechnieken werden ingezet om de stad als ‘product’
te positioneren in de markt voor toerisme, bedrijvigheid, in43

woners, culturele en commerciële activiteiten en investeringen.

Groen als interventie

Het groen speelt binnen de city marketing een ondergeschikte
rol, maar is in de branding van regio’s juist weer belangrijk
als contramal voor de stedelijke omgeving. Een voorbeeld is
de regio-branding van Nationaal Landschap Het Groene Woud.
Dit groene hart van Brabantstad wordt gepresenteerd als het
groene randje van de vijf Brabantse steden, dat zorgt dat inwoners, bedrijven en toeristen ook van natuur en recreatie
kunnen genieten. De branding van Het Groene Woud wordt
vervolgens in de city marketing van de Brabantse steden weer
gebruikt om de steden te positioneren als een gezond, natuurlijk en milieuvriendelijk leefklimaat. Het groen in de city
marketing heeft dus dezelfde functie als het ‘voordeurgroen’,
‘decoratiegroen’ of ‘schaamgroen’ in het groenbeheer. Het
heeft geen stedelijke functie, geen waarde voor bewoners en
bedrijven, maar is een doel op zich om mensen en bedrijven
aan te trekken.
Het interessante aan de experimenten van Van Hall Larenstein
in Nederland en in het internationale verband van Lively Cities is dat groen juist wordt gebruikt als middel om verhalen
te vertellen. Binnen projecten als Guerrilla gardening of Natuur vanaf de hoogwerker, maar ook via de groene graffiti in
Louvaine-La-Neuve of het eetstalletje op de Place François
Mitterand in Lille, is het groen de verbindende kracht in de
interventie die bewoners en bedrijven duidelijk maakt dat er
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nieuwe verhalen te vertellen vallen over hun plek, hun plein,
hun buurt of hun stad. De jongeren die bij Guerrilla gardening
zelf een boom planten op de plek die zij kiezen, leggen daarmee de kiem voor een nieuw verhaal over die plek. Mensen die
vanaf de hoogwerker naar het Staelduinse Bos kijken, maken
nieuwe verhalen over de natuur. Gebruikers van het plein in
Louvaine-La-Neuve werden door de telkens opnieuw veranderende inrichting met tijdelijke meubels en groen gedwongen
nieuwe verhalen te maken over hun plein. En het eetstalletje
in Lille kan zorgen dat mensen de rust nemen om verhalen te
vertellen over het weinig gebruikte en weinig doorleefde plein
van de Place François Mitterand.

Verhalen beklijven

Storytelling is een belangrijke aanvulling op het concept van
Placemaking, zoals dat in hoofdstuk 4 is uitgelegd. Doel van
Placemaking is zorgen dat gebruikers van plekken zich die
plek meer eigen maken, waarbij wordt uitgegaan van de plek
als geheel, niet van de afzonderlijke gebouwen, infrastructuur
of groenstructuren. Door het inzetten van groene interventies
is het mogelijk om mensen op een andere manier naar die plek
te laten kijken. Daardoor krijgt die plek een andere, en hopelijk
hogere waarde voor bewoners en bedrijven.
Uiteindelijk zorgen dergelijke, hoger gewaardeerde en dus beter doorleefde plekken dat een stad een grotere diversiteit aan
kwaliteiten krijgt, dat een stad een meer gevarieerde en beleefde waarde krijgt voor bewoners, bedrijven en bezoekers.
Verhalen maken dat de nieuwe waarden van een plek beklij45

ven. Want een groene interventie eindigt met het planten van
de boom, maar leeft voort in de verhalen van de mensen die
die boom hebben geplant. De nieuwe inrichting van een plein
kan het resultaat zijn van een experiment met tijdelijk meubilair, maar krijgt alleen waarde als mensen er verhalen over
vertellen, als mensen vertellen over het experiment dat hen
heeft geïnspireerd tot die nieuwe inrichting.
Verhalen maken dat mensen plekken op een andere manier
gaan waarderen, dat ze plekken op een andere manier gaan
liefhebben. De flirt met een plek kan tot een vaste relatie leiden. Dan is de plek van de mensen zelf, maar het zijn de verhalen die zorgen dat mensen de plek toe-eigenen. Nieuwe, narratieve waarden maken dat mensen anders tegen plekken aan
kijken, en verhalen zijn natuurlijk bij uitstek een middel om
waarden door te geven.
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6 CONCLUSIE
Dit boek is het verhaal van een onderwijspraktijk die aansluit
bij onderzoeksprojecten en via experimentele en strategische
interventies met groen nieuwe en ongedachte waarden weet
te creëren in het complexe weefsel van de stad. Dat de interventies gebeuren met groen heeft natuurlijk te maken met het
groene karakter van Hogeschool Van Hall Larenstein, maar dit
heeft ook een praktische reden. Want groen heeft een verbindende kracht, zo blijkt telkens weer uit de experimenten in
Nederland en in het kader van Lively Cities. Vooral in de stad
heeft groen een aparte, misschien wel emotionele waarde die
maakt dat mensen er graag bij stil staan, en die zorgt dat mensen nadenken over hun waardering voor een plek. Groen triggert mensen om deel te nemen in sociale experimenten. Maar
dat is pas het begin.

Verbindende kracht

De verbindende kracht van groen heeft in de loop van de tijd
een praktische en theoretische onderbouwing gekregen. De
verbinding met het onderzoek binnen Van Hall Larenstein
zorgde ervoor dat de experimentele strategische interventies
met groen, die veelal werden uitgevoerd door studenten, een
vaster kader kreeg. De ervaring in de participatieprojecten in
Nederland is gebruikt in het boek Participatie@buitenruimte,
dat als leidraad en spiegel kan dienen voor mensen die zelf
graag dergelijke experimenten willen opzetten. De deelname
aan het project Lively Cities zorgde voor een conceptuele on47

derbouwing van de experimenten aan de hand van de concepten Placemaking en Storytelling. In dit boek is dit conceptuele
kader verder uitgewerkt.
In hoofdstuk 1 is duidelijk gemaakt dat het vak van groenbeheerder niet of nauwelijks aansluit bij de maatschappelijke en
sociale vraagstukken die spelen in de stad. In het groenbeheer
wordt groen vooral gezien als een doel dat planmatig moet
worden verwezenlijkt, en niet als een kwantitatieve en kwalitatieve waarde voor de stad, als een middel dat strategisch
ingezet kan worden in de zoektocht naar een beter stedelijk
leefklimaat. Er ligt wel steeds meer nadruk op de kwalitatieve
en functionele aspecten van het groenbeheer, en op manieren
om de gebruikers van dat groen daarbij te betrekken. Tegelijkertijd is te zien dat groenbeheerders zich sterk richten op
het controleren van financiële en organisatorische aspecten,
en volhouden in een kwantitatieve en technocratische benadering van het groenbeheer. Blijkbaar bezitten groenbeheerders vooral voor zo’n benadering de juiste competenties, terwijl dat niet aansluit bij de trend om groen meer functioneel,
kwalitatief en sociaal in te zetten.

Nieuwe competenties

De groenexperimenten van Van Hall Larenstein zijn in dit kader dan ook te beschouwen als een zoektocht naar de nieuwe
competenties die groenbeheerders nodig hebben om groen
functioneel, kwalitatief en sociaal in te zetten in het complexe
weefsel van de stad. Het combineren van participatie met
Placemaking en Storytelling is hierbij het uitgangspunt. De
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idee daarachter is dat de stad een complex systeem is, waarin
kleine interventies grote gevolgen kunnen hebben, en waarin
de gevolgen van welke actie dan ook meestal moeilijk zijn in
te schatten. Plannen met groen in de stad vergt dan ook interesse en gevoel voor de moeilijk vatbare complexiteit van het
stedelijke systeem. Groenbeheerders hebben meer en andere
competenties nodig dan de puur technische of ecologische
vakkennis. Het gaat hierbij om competenties die vooral op het
sociale en strategische vlak liggen, maar ook om persoonlijke
eigenschappen zoals de durf om risico’s te nemen.
De studenten van Van Hall Larenstein leerden tijdens de experimenten om risico’s te nemen, maar ook wat er nodig is om
mensen te laten participeren in een project, hoe je mensen op
een andere manier naar groen en de stad kunt laten kijken, en
hoe je zorgt dat mensen betrokken raken bij dat groen en die
stad. De manier waarop hierbij is gewerkt, sluit aan bij wat
men in het onderwijs ‘het nieuwe leren’ is gaan noemen. De
school en de docenten zorgen hierbij voor een contextrijke en
activerende leeromgeving, waarin de studenten zelf-ontdekkend en zelf-lerend in de praktijk allerlei projecten uitvoeren.
Deze methode is bij uitstek geschikt om studenten de meer
sociale, communicatieve en strategische competenties te leren die nodig zijn naast de technische en ecologische kennis.
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North West European Lively Cities Placemaking Tour
Dit boek is de beschrijving van een ontdekkingstocht van studenten, docenten en onderzoekers van Van Hall Larenstein.
Die begon bij enkele studentenprojecten in de buurt van Arnhem, en via de deelname aan het internationale project Lively
Cities ontstond een praktische en een theoretische onderbouwing. De ontdekkingstocht heeft geleid tot een compleet verhaal over een niet al te dwingende methodiek om mensen via
groene interventies meer te betrekken bij hun stad, hun wijk,
hun buurt, hun plein, hun plek. Hierdoor krijgt het vak van
groenbeheerder nieuwe impulsen om groen te gebruiken als
een strategisch en participatief middel, met nieuwe sociale,
communicatieve en strategische competenties.
Dit is niet het einde, maar een begin. Want wat betekent het
traject dat in dit boek is beschreven voor de opleidingen bij
Van Hall Larenstein? En wat betekent het voor het vak van
groenbeheerder? Van Hall Larenstein wil het gedachtengoed
dat in dit boek staat opgetekend, verder verspreiden. Deze zomer gaat een groep studenten met een felgroen geschilderde
caravan op de North West European Lively Cities Placemaking
Tour. Met een rondrit langs een aantal partnersteden uit het
project Lively Cities gaan ze in de zomer van 2013 het gedachtengoed in praktijk brengen.
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De studenten van Van Hall
Larenstein leerden tijdens
de experimenten om risico’s
te nemen, maar ook wat er
nodig is om mensen te laten
participeren in een project,
hoe je mensen op een andere manier naar groen en de
stad kunt laten kijken, en
hoe je zorgt dat mensen betrokken raken bij dat groen
en die stad. De manier waarop hierbij is gewerkt, sluit
aan bij wat men in het onderwijs ‘het nieuwe leren’
is gaan noemen. De school
en de docenten zorgen hierbij voor een contextrijke
en activerende leeromgeving, waarin de studenten
zelf-ontdekkend en zelflerend in de praktijk allerlei projecten uitvoeren
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