Postzegelparken in Amsterdam

Meer groen en contacten in
de wijk
Vrijwel elke stad heeft ze: ongebruikte, verwaarloosde plekken. Onooglijke hoeken in de
openbare ruimte. Speelplaatsen die nauwelijks worden gebruikt. Op veel plaatsen ontstaan
(burger)initiatieven om deze plekken aan te pakken. Zoals in Amsterdam. Daar realiseert de
Stichting Postzegelparken aantrekkelijke plekken, in nauwe samenwerking met de bewoners,
woningcorporaties, sociale professionals en de deelgemeente. Ook groene ondernemers haken
aan, zoals Van der Tol Hoveniers en Terreininrichters uit Amsterdam.
Tekst en foto: Annemieke Bos

“Het idee van de postzegelparken past
bij ons bedrijf, bij hoe wij in de wijk
staan”, vertelt directeur Rob Franken
van Van der Tol. Voor diverse woning
corporaties doen we het groenonder
houd in een aantal grote steden, waar
onder Amsterdam. We zoeken daarbij
contact met de bewoners in de wijken.
Hen zien we als onze opdrachtgevers.
Onze voormannen zijn het aanspreek
punt in de buurt, maar we willen graag
meer kanalen benutten om iets voor de
bewoners te betekenen. De projecten
van de Stichting Postzegelparken zijn
daar heel geschikt voor.” Klantmanager
Peter Heijman vindt vooral de gezamen
lijke aanpak een sterk punt: “Los van
elkaar is het voor partijen vaak veel
lastiger om initiatieven van de grond
te krijgen.”

Openluchtsportschool
Het eerste project waar Van der Tol aan
mee gaat werken is het omvormen van
een verouderd speelplein in de Indische
Buurt tot een ‘openluchtsportschool’
voor jong en oud. De basisschool in de
buurt, maar ook de fysio- en ergo

V.l.n.r. Marita Tolman, Evelien Eshuis
(beiden van de Stichting Postzegel
parken), Rob Franken, Peter Heijman
(beiden van Van der Tol) en Miek
Witsenburg (landschapsarchitect).
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therapeuten in het nabij gelegen zorg
centrum gaan er gebruik van maken.
Het plein zal ook groener worden inge
richt. De wensen en behoeften van de
wijkbewoners vormden het uitgangspunt
voor dit plan, waarvoor landschaps
architecte Miek Witsenburg het ontwerp
maakte.

Beheer en onderhoud
Van der Tol heeft zich voor dit postzegel
park garant gesteld voor het beheer en
onderhoud. Daar is de stichting blij mee.
“Het uitgangspunt is dat de bewoners
de verantwoordelijkheid voor het beheer
en het onderhoud nemen wanneer het
postzegelpark klaar is”, vertelt Marita
Tolman van de Stichting Postzegel
parken. “Vaak zijn er enthousiaste
vrijwilligers die dat graag doen, maar
zij schrikken soms terug wanneer de
gemeente het wil vastleggen in een
overeenkomst. Als onafhankelijke partij
proberen wij te lobbyen en begeleiden.
Want hoe zorg je dat de bewoners dat

leuk blijven vinden? En wat te doen als
de drijvende kracht gaat verhuizen of er
onenigheid ontstaat?” Rob Franken is
van mening dat een project daar niet op
mag stranden: “Het moet gewoon lukken.
Met onze ondersteuning hopen we de
gemeente over de streep te trekken en
zaken meer los te laten.” Dat is waar het
volgens Evelien Eshuis, voorzitter van
de Stichting Postzegelparken, om draait:
“Gemeenten willen nog wel eens veel
beren op de weg zien. Ze kunnen moei
lijk regels loslaten en de verantwoorde
lijkheid voor een stukje openbare ruimte
aan de bewoners overlaten.” “De tijden
veranderen”, vult Miek Witsenburg aan.
“Mensen willen meer zeggenschap over
hun omgeving. Door de trek naar de
grote steden, neemt de druk op de
openbare ruimte toe. Hoe meer post
zegelparken er van de grond komen,
hoe beter. Daar hebben bewoners
behoefte aan, dicht bij huis.”

Wat is een
postzegelpark?
Een postzegelpark is een plek in
de openbare ruimte die de wijk
bewoners uitnodigt om er te
verblijven, elkaar te ontmoeten en
samen activiteiten te ondernemen.
Afhankelijk van de wensen kan zo’n
plek allerlei vormen aannemen: een
miniparkje of pleintje, een buurt
moestuin, squashveldje, visstek,
openluchtbioscoop of een ruil
plaats voor verzamelaars. De
Stichting Postzegelparken heeft
inmiddels vijf postzegelparken tot
stand gebracht in de Amsterdamse
Indische Buurt.
Kijk voor meer informatie op
www.postzegelparken.nl

Dakdokters vindt aansluiting bij Amsterdam Rainproof

‘Regenwater opvangen en
slim benutten’
Hoveniers, groenvoorzieners en dak- en gevelbegroeners
kunnen vanuit hun dagelijkse praktijk een belangrijke bijdrage
leveren aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving.
Op diverse plaatsen in Nederland worden initiatieven
ondernomen om de publieke en private ruimte beter te
beschermen tegen hevige regenbuien, bijvoorbeeld door te
vergroenen. In Amsterdam is netwerkorganisatie Amsterdam
Rainproof actief. VHG-lidbedrijf De Dakdokters vond met zijn
innovatieve dakprojecten om water te bergen op het dak
aansluiting bij dit platform.
Tekst en foto: Annemieke Bos

“Wij van De Dakdokters zijn als dak- en
gevelbegroener al langer bezig om de
potentie van groenblauwe daken duide
lijk te maken bij diverse partijen”, vertelt
directeur Friso Klapwijk. “Tijdens bijeen
komsten met de gemeente en Waternet
(het overheidsbedrijf dat in Amsterdam verantwoordelijk is voor de drinkwatervoorziening,
riolering en het waterbeheer – red.) bijvoor

beeld, vertellen we over de mogelijk
heden die zo’n dak biedt voor actieve
waterberging. Ook stippen we andere
voordelen aan zoals CO2-reductie,
verbetering luchtkwaliteit en energie
besparing door koelend vermogen.
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Nieuw: Leidraad voor EMVIcriteria in boombestekken

Over Amsterdam
Rainproof
Amsterdam Rainproof heeft tot
doel de stad Amsterdam
regenbestendiger te maken en
regenwater slim te gebruiken.
Dat gebeurt samen met alle
betrokkenen: bewoners,
ambtenaren, bestuurders,
ondernemers, vastgoed
eigenaren zoals woningbouw
corporaties en kenniswerkers.
VHG-lidbedrijven De Dak
dokters en Van der Tol Groep
hebben zich bij dit initiatief
aangesloten.

Op initiatief van VHG Vakgroep Boomspecialisten is een
leidraad ontwikkeld voor boombestekken met suggesties voor
EMVI-criteria. Tijdens de Boominfodag op 20 november wordt
het document gepresenteerd. Met deze leidraad willen de
boomspecialisten opdrachtgevers van boomspecialistische
werkzaamheden inspireren en ondersteunen bij het kiezen en
uitwerken van EMVI-aspecten.
Tekst: Annemieke Bos

Kijk voor meer informatie op
www.rainproof.nl

V.l.n.r.: Lot Locher (Amsterdam Rainproof),
Paulien Hartog (Waternet) en Friso Klapwijk
(De Dakdokters) in gesprek over het
belang van vergroenen.
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We kunnen precies aangeven hoeveel
water een dak kan bergen, hoeveel
voedsel je erop kunt verbouwen.”

Kans voor groenbranche
Amsterdam is kwetsbaar voor water
overlast, ook al heeft het een goed
watersysteem. “Na hevige regenval zien
we dat het mis gaat in de publieke ruimte,
maar ook in private gebieden: de tuinen
van particulieren”, stelt Paulien Hartog
van Waternet. Dit bedrijf is initiatief
nemer van Amsterdam Rainproof. “Via
intermediairs, zoals de groenbranche,
willen we de consument ervan bewust
maken dat iedereen kan meehelpen om
het water op te vangen, vast te houden
en slim te benutten, bijvoorbeeld in de
tuin. Dan snijdt het mes aan twee kanten:
we voorkomen schade en hoge kosten
en krijgen een mooiere stad.” Het plat
form deelt voorbeelden, ervaringen, tips
en ondersteunt initiatieven. Voor de
groenbranche ligt hier een kans om
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invulling te geven aan het vergroenen
van de stad.” De slogan ‘Tegel eruit,
plant erin’, sluit hier precies bij aan. Wat
Klapwijk betreft kan ieder groenbedrijf
deze boodschap uitdragen. “Zet de slo
gan op je website, om maar een simpel
voorbeeld te geven. Verder gaat het in
onze visie vooral om zichtbaar maken
wat je doet, kennis delen en samen
werkenaan mooie projecten. We hopen
collega’s te inspireren en bij te dragen
aan de beweging binnen VHG om
Nederland klimaatbestendiger te
maken.”

Elke druppel helpt
Amsterdam Rainproof streeft geen
grootschalige stadsbrede aanpak na.
Lot Locher, verantwoordelijke voor pro
ducten en diensten bij het netwerk: “Het
gaat om heel veel kleine oplossingen, in
een park, een straat, op het dak of in de
tuin. Elke druppel telt en er is niet één
pasklare oplossing. Eigenlijk moet het

zo zijn dat men bij iedere ingreep in de
omgeving als uitgangspunt heeft ade
quaat om te gaan met regenwater. Na
de hevige regenbuien van deze zomer is
de urgentie meer dan ooit duidelijk.”
Klapwijk kan daarover meepraten: “Ik
kreeg van een klant het verwijt dat ik
niet had verteld dat een groen dak beter
water vasthoudt dan een grijs dak.
Uiteraard had ik dat wel gedaan, maar
op een of andere manier was dat niet
blijven hangen. Soms is er een (kleine)
crisis nodig om mensen wakker te
schudden. Voor ons groene ondernemers
een uitgelezen kans om onze adviesrol
te vervullen. Naar mijn idee gaat het er
niet zozeer om wat voor producten je
biedt, maar vooral welke ideeën je
verwerktin een project. Dan komt je
waarde als ondernemer meer tot zijn
recht.”

Volgens Remco Valk, tot voor kort
voorzitter van VHG Vakgroep Boom
specialisten, is de leidraad een belang
rijke aanzet om de aanbesteding van
boomgerelateerde werken te professio
naliseren. “We werken nu ruim een jaar
met de nieuwe Aanbestedingswet en de
EMVI-criteria als nieuw instrument. Aan
besteders en bedrijven doen er ervaring
mee op, maar het staat allemaal nog in
de kinderschoenen. Veel bestekken
bevatten standaard EMVI-criteria, die
niet goed aansluiten bij de opdracht.
Goede criteria dagen de inschrijver uit
tot innovatie en procesoptimalisatie.
Zo komt er meer aandacht voor de
kwaliteit van het werk. Dat biedt de
boomspecialisten de mogelijkheid zich
te onderscheiden van de concurrentie
die weinig innoveert en vooral inschrijft
op bulkwerk tegen lage prijzen.”

Maatwerk
Het document bevat een groot aantal
suggesties voor relevante EMVI-criteria
voor de thema’s duurzaamheid, commu
nicatie en kwaliteitsborging. Daarnaast
zijn aanbevelingen voor de aanbesteding
en beoordeling en gunning opgenomen.
Valk stelt met nadruk dat de leidraad
geen pasklare omschrijvingen biedt,
maar vooral is bedoeld als handreiking.
“Een EMVI-aanbesteding is maatwerk.
De leidraad geeft suggesties en stimu
leert de aanbesteder tot nadenken:
Welke aspecten hebben waarde en
hoeveelgunningsvoordeel is de geboden
meerwaarde/kwaliteit hem waard? Daar
moet voor elk project zorgvuldig over
worden nagedacht.”

Toetsing
Eén van de aanbevelingen die Valk
graag wil noemen is de handhaving na

gunning: ‘Houd de opdrachtnemer van
het project aan de kwaliteit die is aange
boden, sanctioneer waar nodig door het
opleggen van boetes gerelateerd aan de
hoogte van het behaalde gunningvoordeel’
luidt het advies in de leidraad. “Als aan
nemer heb je recht op goed toezicht”,
aldus Valk. “In de praktijk ontbreekt dat
veelal, mede ook doordat de kennis bij
opdrachtgevers afneemt. Maar die kunnen
zij inhuren, er zijn goede ETT’ers
beschikbaar bij adviesbureaus. Zo wordt
voorkomen dat inschrijvers op papier
mooie beloften doen en daar ook punten
voor krijgen, terwijl daar in de uitvoering
weinig van te zien is. Het plan van aan
pak moet een nadrukkelijk onderdeel zijn
van het contract. En dus ook worden
getoetst.”
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage vanuit Colland.

Document downloaden
op VHG-website
De leidraad boombestekken is ont
wikkeld door VHG Vakgroep Boom
specialisten, in samenwerking met
CROW en een werkgroep waarin
ondernemers, vertegenwoordigers
van aanbestedende diensten en
adviesbureaus deelnamen. Het
document wordt binnenkort onder
deze doelgroepen verspreid. Het is
vanaf 20 november ook te down
loaden via de VHG-website.
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