De nieuwe hovenier
brengt wijkbewoners
samen
Wonen in een groene omgeving is goed voor
de gezondheid van de bewoners en draagt bij
aan de leefbaarheid van de wijk. Toch kiezen
gemeentes vaak voor de onderhoudsarme
aanpak, simpelweg omdat het goedkoper is. Door
bewoners te betrekken bij het groenonderhoud
bespaar je budget, breng je cohesie in de wijk en
maak je inwoners bewust van klimaatadaptie.
Het project ‘De Nieuwe Hovenier’ brengt
Wageningse kennis in de praktijk en deelt de
opgedane ervaringen met tal van gemeentes.
In het project helpen hoveniers de bewoners bij
de aanleg en het onderhoud van lokaal groen. Zo
werken bijvoorbeeld in Venlo omwonenden van
Het Zilvermeertje samen met hoveniersbedrijf
Noord Limburg Groen. Daarbij bepalen de
bewoners met elkaar wat ze in hun straat of wijk
willen. De hoveniers ondersteunen, maar laten het
werk zoveel mogelijk over aan de bewoners zelf.
Project van de bewoners zelf
Jan Vos is voorzitter van stichting Het
Zilvermeertje. Hij is intensief betrokken bij het
project: “Samen maken we het gebied stukje bij
beetje nog mooier. Omdat onze wensen centraal
staan en omdat we zelf aan de slag gaan is dit
project ook echt van de wijk zelf. En dat werkt
heel goed. Het mooie is dat we nu niet alleen een
fijnere leefomgeving hebben, we ontdekken ook
hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan de
klimaatsveranderingen. Door samen te werken
leren we elkaar onderling ook beter kennen. Zo
komt er ook meer sociale samenhang in de wijk.”
Het nieuwe hovenieren dient vele doelen
Niet alleen de bewoners zijn enthousiast.
Ook de brancheorganisatie voor hoveniers
ziet grote meerwaarde in het project. Ze zien
bewonersparticipatie als een belangrijke
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ontwikkeling voor hun werk en willen via het
project ervaring opdoen. Ook de gemeentes zien
hun beleidsdoelen dichterbij komen. Emmie van
Daelen, procesmanager sociaal-maatschappelijk
van de gemeente Venlo vindt het super om te
zien wat er bij het Zilvermeertje gebeurt: “Deze
aanpak brengt mensen bij elkaar, het zorgt voor
participatie van buurtbewoners. Tegelijkertijd laat
het zien hoe goed groen is voor je eigen omgeving.
Hoe minder stenen, hoe koeler de buurt ‘s zomers
is en veel minder overlast bij zware hoosbuien.
Daarnaast is een groene plek ideaal voor bijen,
vlinders en vogels. Ook dat is winst!”
Kennis en ervaringen delen
Behalve in Venlo zijn er ook pilots geweest in
Almelo, Almere en Ridderkerk. Onderzoekers
hebben de ervaringen in het project verzameld en
succesvolle aanpakken en verbeterpunten gedeeld.
Vooral de communicatie en samenwerking
tussen gemeente, woningcorporatie, hoveniers,
mbo-instellingen en bewoners blijkt van
doorslaggevend belang te zijn. De ervaringen
hebben de basis gevormd voor een schat aan
lesmateriaal voor mbo’s, hbo’s en on-the-jobtrainingen opgeleverd. Gezien de grote stappen
in gezamenlijk groenbeheer die het project heeft
bewerkstelligd, start binnenkort een vervolg waarin
ook andere gemeentes en hoveniersbedrijven gaan
participeren.

Projectpartners
Het project werd uitgevoerd door Wageningen
Research in samenwerking met Noord Limburgs
Groen, De Eijk Duurzaam Werk, Eshuis Hoveniers,
Binder/De Enk Groen en Golf en de Vereniging
Hoveniers en Groenvoorzieners. Uiteraard
vormden ook de bewoners een onmisbare spil.

