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Stadswerk  
is óók  
Dorpswerk

S tadswerk. We vinden het een 
klinkende en toepasselijke naam 
voor onze vereniging. Een naam die 

we al sinds 1992 hanteren, toen de 
vakverenigingen NIDIG en VHB fuseerden. En toch schuurt er iets aan 
die naamgeving: het wekt ten onrechte de indruk dat we alleen 
aandacht zouden hebben voor de fysieke leefomgeving in stedelijke 
gebieden. Dat is zeker niet het geval. We vinden openbare ruimte in 
niet-stedelijke gebieden net zo belangrijk en interessant als die in 
steden en publiceren er ook regelmatig over. En ook onder onze leden, 
die ons kompas vormen bij het richten van onze aandacht, zijn heel wat 
kleinere en landelijk gelegen gemeenten.

Om de indruk weg te nemen dat we er voornamelijk voor steden 
zouden zijn, zetten we in dit themanummer niet-stedelijke gebieden in 
het zonnetje en hebben we, voor het eerst in de geschiedenis, het 
voorkantontwerp aangepast om hier uitdrukking aan te geven: een 
bordje met ‘Dorps’ over ‘Stads’ heen.

Dit themanummer over niet-stedelijke gebieden heeft bovendien 
interessante nieuwe inzichten opgeleverd. Bijvoorbeeld in de Groningse 
gemeente Westerkwartier: wegen in het buitengebied worden extensie-
ver gebruikt dan die in stedelijk gebied, maar er rijden wel vaak zware 
landbouwvoertuigen overheen waardoor ze sneller aan vervanging toe 
zijn. Weinig gebruikte wegen met veel onderhoud en vervanging: ga er 
maar aan staan als beheerder en financier van deze ingrepen.

Een ander opvallend punt: de slagvaardige organisatiestructuur omdat 
de gemeentelijke organisatie vaak kleiner is dan in steden. In Aalten in de 
Achterhoek zagen we dat dat bijdraagt aan innovatieve oplossingen. Daar 
werden twee wegen heringericht met de Global Goals van de Verenigde 
Naties als onderlegger en met een bouwteam als werkvorm. De oogst: 
extra resultaat rond verkeersveiligheid, duurzaamheid en educatie.

Kortom: Stadswerk is óók Dorpswerk. Dat was zo en dat blijft zo.  
Blijf ons voeden met kopij en inspiratie, juist als u in niet-stedelijk 
gebied opereert.

GERDO VAN GROOTHEEST
VOORZITTER KONINKLIJKE VERENIGING STADSWERK NEDERLAND
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NIEUWS ET CETERA

Verduurzaming afvalwater Rijnland
Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat een flinke verduurzamingsslag 

maken bij het zuiveren van afvalwater. Twee zuiveringen (Heemstede en 

Haarlem-Schalkwijk) zijn toe aan vervanging en dat is een logisch moment 

om deze slag te maken. De twee genoemde zuiveringen worden vervangen 

door transportgemalen. Het eigenlijk zuiveren gebeurt dan op één plek, bij de 

zuivering in Zwanenburg, die hiervoor wordt uitgebreid en een grote 

onderhoudsbeurt krijgt. Hiervoor moet ook een nieuwe transportleiding 

tussen Haarlem-Schalkwijk en Zwanenburg worden aangelegd en een 

slibleiding tussen Zwanenburg en Haarlem-Waarderpolder.

Het leggen van de transportleiding en de slibleiding is gegund aan BAM 

Energie & Water, het bouwen van de transportgemalen aan Vobi Infra en de 

renovatie en uitbreiding van de zuivering in Zwanenburg aan Mobilis. Met 

deze operatie wil het hoogheemraadschap de zuiveringsresultaten verbete-

ren en meer duurzame energie inzetten.

(bron: BAM Energie & Water)

Wonen naast park ver-
kleint kans op beroerte
Jaarlijks krijgen ongeveer 30.000 mensen een beroerte. 

Bekend is dat luchtverontreiniging het risico op een 

beroerte kan vergroten. Uit onderzoek dat gepubliceerd is in 

Environmental International (vol. 161, maart 2022) blijkt nu 

dat wonen naast een stukje groen de kans op een beroerte 

met maar liefst 16 procent doet afnemen. De onderzoekers 

dragen hiervoor twee mogelijk oorzaken aan: minder stress 

en eerder fysieke activiteit ondernemen. En ook de betere 

luchtkwaliteit in de buurt van parken zal ongetwijfeld een 

positieve bijdrage leveren.

De Boominee, het alter ego van Cobra groeninzicht-direc-

teur Joost Verhagen, merkte het onderzoek op en maakte er 

wat (financiële) rekenexercities bij, die we hier zelf wat 

verder uitwerken. Medische behandeling na een beroerte 

kost ongeveer 5.000 euro. Met 30.000 gevallen komt dat dus 

neer op 150 miljoen euro per jaar. Het is niet duidelijk 

hoeveel mensen er nu al bij een park wonen, maar duidelijk 

is wel dat groen in de buurt aanleggen miljoenen kan 

besparen op zorgkosten als gevolg van een beroerte. En dan 

blijven andere besparingen, zoals de bijdrage van de 

economie van iemand die ontkomt aan een beroerte, nog 

buiten beschouwing. Plus nog andere gunstige effecten 

voor de gezondheid die kostenbesparingen tot gevolg 

hebben. En boven dit alles: meer welzijn door een betere 

gezondheid!

(bronnen: www.scientias.nl en www.cobra-groeninzicht.nl)

Onvrede Friesland en Groningen over herverdeling Gemeentefonds
Het Rijk houdt vast aan de omstreden 

invoering van de herverdeling van het 

gemeentefonds per 1 januari 2023. Verder 

uitstel vinden de minister van Binnenlandse 

Zaken en de staatssecretaris van Financiën 

onverantwoord. 

Een andere verdeling van het rijksgeld over 

de gemeenten is volgens het ministerie 

nodig omdat volgens de huidige verdeling 

sommige gemeenten (veel) te veel geld 

krijgen, en andere juist (veel) te weinig, met 

name in het sociaal domein. Invoering per 

2023 heeft als bijkomend voordeel dat geen 

enkele gemeente er tot 2026 financieel op 

achteruit zou gaan vanwege de zogeheten 

accressystematiek, die budgetten als het 

ware vooruit programmeert, gebaseerd op de 

gehele rijksbegroting. Bovendien wordt het 

verschil met de oude verdeling in het eerste 

jaar beperkt tot maximaal 7,50 euro per 

inwoner per jaar in plaats van 15 euro.

Niettemin ervaren vooral gemeenten in 

Groningen en Friesland de nieuwe verdeling 

als ‘een bittere pil’. Deze gemeenten gaan 

proberen het tij te keren. Allereerst door het 

ministerie van BZK te vragen het voorstel ter 

consultatie voor te leggen aan de VNG, 

voordat het naar de Kamer gaat. Als dat niets 

oplevert, overwegen de vertegenwoordigers 

van de gemeenten een gang naar de rechter.

(bronnen: Binnenlands Bestuur en www.

rijksoverheid.nl)

Foto (vlnr): Bas Knapp (Hoogheemraadschap van Rijnland), Simone Boogaard 
(idem), Rolf te Velde (BAM Energie & Water) en Raymond de Rijk (VOBI).  
(foto: BAM Energie & Water)
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De Moeierboom op de Markt in 
Etten-Leur, de Nederlandse 
inzending voor de European Tree of 
the Year 2021. (foto: Mark Kohn/
Boom van het Jaar)

Welke boom 
wordt in 2022 
De Boom van 
het Jaar?
De vijfde editie van de Nederlandse 

verkiezing van De Boom van het Jaar 

is gestart. Iedereen in ons land kan 

tot en met 30 mei zijn of haar 

favoriete boom met een bijzonder 

verhaal (dus niet per se de mooiste, 

dikste of oudste boom) aanmelden 

via www.deboomvanhetjaar.nl. 

Na sluiting van de inzendingstermijn 

op 30 mei kiest de jury voor elke 

provincie één boom. Deze twaalf 

provinciale genomineerden worden 

begin september bekendgemaakt 

en concurreren met elkaar in een 

landelijke stemronde. Van 1 

september tot 18 oktober mag 

iedereen in Nederland stemmen op 

de boom van zijn keuze. De boom 

met de meeste stemmen wordt 

uitgeroepen tot De Boom van het 

Jaar 2022. Deze winnaar wordt 

feestelijk gehuldigd en is tevens de 

Nederlandse inzending voor de 

European Tree of the Year in 2023. 

(bron: www.sbnlnatuurfonds.nl)

Heffingen op wegwerpplastic
Plastic wegwerpverpakkingen vormen een flink aandeel van het zwerfafval in de openbare ruimte. 

Zo gooien we dagelijks alleen al 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen weg na eenmalig 

gebruik, waarvan een deel op straat belandt. Naast opruimacties en bewustwordingscampagnes 

op onder meer scholen, is aanpakken bij de bron een effectieve maatregel om dat tegen te gaan. 

Vanaf 1 juli 2023 komt er daarom een verbod op het gratis verstrekken van wegwerpbekers en 

plastic maaltijdverpakkingen voor onderweg. Het gaat om milieuvervuilend verpakkingsmateriaal 

voor producten ‘to go’, die bijvoorbeeld bij tankstations of op treinstations worden verkocht. De 

klant moet hier dan extra voor betalen, de verkoper mag bepalen hoeveel precies, schrijft 

staatssecretaris Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer. Met de nieuwe maatregel wil de 

staatssecretaris een beweging van wegwerp naar hergebruik stimuleren.

(bronnen: www.ad.nl en www.nos.nl)

70.000 extra etagewoningen 
mogelijk in stadscentra
Op verdiepingen in centrumgebieden is ruimte 

voor 70.000 extra woningen. Het beter benutten 

van verdiepingen kan daarmee een substanti-

ele bijdrage leveren aan de oplossing van de 

woningnood in Nederland. De grootste 

aantallen zijn te realiseren op verdiepingen die 

nu al leeg staan. Ook kan ruimte worden 

vrijgespeeld door opslag van winkels efficiënter 

in te richten. Daarnaast stoten winkelketens 

steeds vaker verdiepingen af waardoor ruimte 

op de verdieping beschikbaar komt. Dit blijkt 

uit onderzoek van Stec Groep naar verdiepin-

gen van winkels, horeca en dienstverlening in 

centrumgebieden.

Het ombouwen van verdiepingen naar 

woonruimte gebeurt steeds vaker. In de periode 

2019-2022 zijn 5.500 nieuwe woningen 

toegevoegd, vooral in middelgrote stadscentra 

en vooral in Noord-Brabant en Gelderland.

(bron Stec Groep)

(foto: Gemeente Zuidplas)
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Een fusiegemeente heeft doorgaans 
te maken met specifiek beleid op het 
gebied van beheer en onderhoud 

van de afzonderlijke vroegere gemeenten. 
Zo ook Westerkwartier, dat is ontstaan uit 
samenvoeging van de voormalige 
gemeenten Marum, Leek, Grootegast, 
Winsum en Zuidhorn. Het is dan extra 
belangrijk om eenduidige kengetallen te 
gebruiken. Dankzij onze jarenlange, 
landelijke beheerervaring konden wij die 
inbrengen, zodat we alle eerdere keuzes 
en berekeningen konden harmoniseren 
naar een nieuwe standaard.

Daarnaast zijn er steeds meer thema’s 
waaraan beheer in positieve zin kan bij-
dragen. Bereikbaarheid door goede wegen 
en fietspaden en veiligheid van het groen 
geven bijvoorbeeld handvatten om met 
een specifiek beheerscenario op in te spe-
len. Met beheerscenario’s worden per ge-
biedstype en per beheergroep onder-
houdsniveaus voorgesteld, doorgerekend 

Hoe  
Wester kwartier  
beheert
Met 41 grote en hele kleine dorpskernen kan het Groningse Westerkwartier met recht 

een landelijke gemeente worden genoemd. Advies- en ingenieursbureau Antea Group 

werkte samen met de gemeente aan een beleidskader voor het beheer van de leef-

omgeving (groen, spelen, begraafplaatsen, verharding en kunstwerken) voor alle 

dorpen en het uitgestrekte buitengebied.

Beheerbeleid maken in 
een landelijke gemeente

THEMA DORPSWERK

en in beeld gebracht. Zo weet de bestuur-
der en de gebruiker precies wat hij of zij 
mag verwachten van de mate van onder-
houd. En ziet ook op welke manier en in 
welke mate beheer bij gaat dragen aan be-
langrijke thema’s.

Anders dan een stedelijke 
gemeente
In een plattelandsgemeente is er sprake 
van een uitgestrekt buitengebied en veel 
lagere bevolkingsdichtheid dan in een  
stedelijke gemeente. En er zijn meer ver-
schillen. Zo is de belasting op wegen in het 
buitengebied enorm, door zwaar land-
bouwverkeer. Dit heeft invloed op de kwa-
liteit van de verharding en vraagt zorgvul-
dige investeringen. Mede met het oog 
hierop hebben we samen met de gemeente 
actueel inzicht geboden in de kwalitatieve 
en financiële stand van zaken én de toe-
komstige beheeropgave. Dat we daarmee 
extra beheergeld hebben gegenereerd is 
alleen maar mooi, want dat gaat de inwo-

ner buiten merken. Een ander voorbeeld: 
in een landelijke gemeente als Wester-
kwartier is fietsen belangrijk. Daar horen 
mooie én veilige fietspaden bij. Zo dragen 
we op meerdere vlakken bij; op het tech-
nische beheer, maar ook op een thema als 
bewegen in de buitenruimte.

Assetmanagement is een van de pijlers bij 
het opstellen van een goed kader. Daar-
naast is het belangrijk dat je de Raad be-
heerscenario’s voorlegt die direct voort-
vloeien uit de wensen van zowel bestuur 
als bewoners. Jouke de Vries, beleidsme-
dewerker wegen bij Westerkwartier, zegt 
over dat laatste punt: ‘We zaten vanwege 
de coronacrisis natuurlijk midden in het 
digitaal vergaderen. Dat was geen belem-
mering om het bestuur goed te informeren 
en mee te nemen in het proces en in de 
keuzes die ze moesten maken. Samen met 
Antea Group hielden we een digitale 
workshop om op te halen welke assets in 
welke gebieden prioriteit moesten krijgen.’
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Stichting De Zijlen die zich richt op parti-
cipatie door mensen met een verstande-
lijke beperking. Zij helpen ons bij het 
maaien van bermen. Met het beleidsplan 
in de hand kijken we naar mogelijke uit-
breiding van hun inzet.

Keuzes uit verschillende 
scenario’s
Op basis van de prioriteiten van bewoners 
en raadsfracties hebben we beheerscena-
rio’s voorzien van kostenramingen voor 
de komende jaren. We konden goed on-
derbouwen dat er investeringen nodig wa-
ren in het groen en op wegen. We hadden 
onderzocht welke kwaliteit deze beheer-
groepen hadden en konden, samen met 

de financiële afdeling van de gemeente, 
aangeven wat de impact van de nodige in-
vesteringen op de begroting was. Zo zijn 
de uitkomsten BBV-proof (Besluit begro-
ting en verantwoording provincies en ge-
meenten) en konden we ook bijdragen 
aan nog een strategisch doel van de ge-
meente: inzicht in financiën.

Maar het gaat er natuurlijk om dat de 
dorpsvisies en de invulling van de strate-
gische doelen straks ook weer voelbaar 
zijn in de dorpen en het buitengebied. Er 
is in het voorkeursscenario extra aan-
dacht voorgesteld voor fietspaden en voor 
de verzorging van de openbare ruimte; 
twee zaken die in de opiniepeilingen 
sterk naar voren kwamen. Jouke de Vries: 
‘Doordat we verschillende momenten 
hadden ingebouwd om het bestuur mee 
te nemen, ging de besluitvorming soepel. 
De Raad stelde extra geld beschikbaar om 
de ambities in te vullen. Voor de verhar-
dingen kunnen we de komende jaren een 

Inbreng van bewoners
Naast bestuurlijke betrokkenheid was ook 
inbreng van bewoners een punt van aan-
dacht. Dat speelt namelijk vaak extra 
sterk in een landelijke omgeving. Zo ook 
in Westerkwartier. Gelukkig had de ge-
meente van vrijwel alle kernen een dorps-
visie of manifest beschikbaar dat aankno-
pingspunten bood. Samen hebben we 
vervolgens een enquête uitgezet, waar 
bijna duizend reacties op kwamen. Ook 
dat liet een grote betrokkenheid zien. Uit 
de enquêteresultaten is een prioritering 
gehaald, die we vertaald hebben in ver-
schillende beheerscenario’s. Hetzelfde is 
gedaan met de input van de raadsfracties. 
Daarnaast is samenwerking gezocht met 

De vervangingsopgave brengt 
extra complexiteit met zich 
mee in het buitengebied

TEKST AALE BOEK EN OANE HORNSTRA, ANTEA GROUP 
BEELD ANTEA GROUP 

WWW.ANTEAGROUP.NL
WWW.WESTERKWARTIER.NL

Het buitengebied van Westerkwartier.
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flinke extra investering doen. Dat gaan de 
inwoners echt merken!’ En voor het on-
derhoud van groen koos de gemeente-
raad ervoor om vier jaar uit te trekken om 
naar het extra benodigde beheerbedrag 
toe te groeien. Keuzes die goed onder-
bouwd konden worden door de juiste in-
zichten in de kwaliteit, de wensen en am-
bities en de opgave te combineren. 

Door dit alles heeft de beheerder inzicht 
in de vervangingsopgave die eraan komt. 
Door hier zorgvuldig op te sturen, met 
het extra beschikbaar gestelde geld, is 
deze plattelandsgemeente toekomstbe-
stendig aan het beheren. Bij de operatio-
nele keuzes krijgen de fietspaden de 
hoogste prioriteit. Vanuit het groenon-
derhoud wordt er meer aandacht besteed 

aan de bermen langs de fietspaden. De 
strook van ongeveer een halve meter aan 
weerzijden van het pad wordt bijvoor-
beeld vaker gemaaid. Hiervoor is een 
kleine maaizuigcombinatie aangeschaft, 
die ook bij ander maaibeheer kan worden 
ingezet. Gebruikers gaan minder overlast 
en een fraaier beeld ervaren.

Dorpenrondes
Als het kader voor de komende jaren 
weer vaststaat en de financiële middelen 

zijn geregeld, is het zaak om de uit te 
voeren werkzaamheden te programme-
ren, maar ook om resultaten te meten. 
Jouke de Vries: ‘Ook daar krijgen de 
dorpen een rol in. Onlangs heeft het col-
lege besloten te gaan werken met dor-
penrondes. Op die manier komen we 
echt in contact met de inwoners over 
leefbaarheid, netheid en veiligheid en 
gaat het niet meer over losse stoepte-
gels.’ De kwaliteitsvisie en het gekozen 
scenario bieden houvast voor de beheer-
der, maar vergen nog wel specifieke aan-
dacht. Een buitendienstmedewerker wil 
geen half werk leveren, maar soms is dat 
wel nodig op basis van de gemaakte 
kwaliteitsafspraken. Immers, bij een ba-
sisniveau - het niveau waar in dat geval 
budget voor is - hoeft niet het hele ge-
bied spic en span te zijn. Dit vraagt om 
tijdige communicatie tussen de verschil-
lende afdelingen over keuzes, kaders, 
kosten en inzet.

Tenslotte is het belangrijk om te beseffen 
dat de vervangingsopgave extra com-
plexiteit met zich meebrengt in het bui-
tengebied. Dat komt door de enorme 
hoeveelheid areaal in het buitengebied, 
met veel extensief gebruikte wegen. 
Maar ze worden wel vaak bereden door 
zwaar landbouwverkeer en daardoor slij-
ten ze relatief snel. Daar moet dus ook 
relatief veel geld en energie naar toe. Ge-
noegen nemen met een lager kwaliteits-
niveau is geen optie, want ook voor be-
woners van het buitengebied is de eigen 
straat het allerbelangrijkste. En het zijn 
uiteindelijk de bewoners voor wie we dit 
allemaal doen. 

THEMA DORPSWERK

‘Doordat we verschillende momenten 
hadden ingebouwd om het bestuur mee  
te nemen, ging de besluitvorming soepel’

Plattelandswegen: extensief gebruikt maar vaak bereden met 
zwaar landbouwverkeer, waardoor ze relatief snel slijten.
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Maart 2022. De heringerichte 
Admiraal de Ruyterstraat en de 
Dijkstraat liggen er keurig netjes 

bij, maar ook wat kaal. Geen wonder 
want ze zijn op een paar details na nog 
maar net klaar en het groeiseizoen moet 
nog beginnen. Toch kun je al wel zien dat 

Zo op het oog zijn het gewoon twee nette, heringerichte 

 straten, de Admiraal de Ruyterstraat en de Dijkstraat in  Aalten, 

Achterhoek. Maar toch is er iets bijzonders mee aan de hand: 

ze zijn vanuit de Global Goals van de Verenigde Naties 

 aan gelegd. Gertjan Sikking van de gemeente vertelt erover.

er veel aandacht is voor groen gezien de 
prominent aanwezige plantenbakken en 
plantvakken, en de bestrating ademt een 
warme sfeer uit.

‘We zijn hier al in april 2020 mee begon-
nen’, vertelt Gertjan Sikking. Hij is na-

mens de gemeente (met ruim 27.000 in-
woners) projectleider voor de 
herinrichting van de twee straten. ‘Bij de 
Admiraal de Ruyterstraat was een pro-
bleem met verkeersveiligheid waar we 
wat aan wilden doen - hij prijkte hoog op 
diverse lijstjes waar je niet op wilt staan. 
Bij de Dijkstraat speelde wat anders. 
Voorheen was dat een aanloopstraat naar 
het centrum met veel winkels. Maar het 
winkelgebied is, zoals in veel plaatsen, nu 
meer geconcentreerd in het centrum. In 
aanloopstraten zoals de Dijkstraat kwam 
leegstand waardoor het geheel een onver-
zorgde indruk maakte. Reden om de 
openbare ruimte daar op de schop te ne-

TEKST MICHIEL G.J. SMIT  
REDACTIE STADSWERK MAGAZINE

WWW.AALTEN.NL | WWW.GLOBALGOALS.ORG | WWW.NTP.NL/
PROJECTEN/BOUWTEAM-HERINRICHTING-GEMEENTE-AALTEN

Twee (niet zo) 
gewone straten

Gemeente Aalten gebruikt 
Global Goals bij herinrichting

Er wordt ‘rood wordend grasfalt’ aangebracht op de Admiraal de Ruyterstraat in Aalten.  (foto: Jeroen Buijs, NTP)



10 Stadswerk 04/2022

men. En omdat de straten nauw met el-
kaar verbonden zijn, hebben we ze in één 
project gestopt.’

Bouwteam
Voor het gecombineerde project werd een 
bouwteam in het leven geroepen. Dat is 
een werkvorm waarbij gemeente, aanne-
mer en andere betrokkenen vroegtijdig 
en intensief samenwerken. Sikking: ‘Nor-
maal gesproken zet je een opdracht in de 
markt met een vastgesteld ontwerp en be-
stek en neem je de aanbieding met de 
laagste prijs. Daarmee is vrijwel alles 
dichtgetimmerd en is er beperkt ruimte 
voor innovatieve ideeën en oplossingen 
van andere partijen, zoals de aannemer. 
Door te werken met een bouwteam ging 
dat hier anders. We zijn begonnen met 
een inschrijvingsleidraad: dit zijn de pro-
blemen en dit zien wij als gemeente als 
oplossingsrichtingen. Kunnen jullie daar 
een plan van aanpak voor maken? Door 
het in deze fase in algemene termen te 
omschrijven, houdt de aannemer ruimte 
om het in te vullen op een manier dat hij 
al zijn kennis en ervaring kan inzetten. 
Dat levert vaak een innovatieve manier 
van werken op die meerwaarde heeft 
voor het project. Het is ons uitstekend be-
vallen en we willen nu ieder jaar wel een 
of twee projecten die wat complexer zijn 
op deze manier aanpakken.’

De open en op innovatie gerichte hou-
ding die een bouwteam met zich mee-
brengt, heeft misschien ook wel gezorgd 
voor een bijzonder kenmerk van dit pro-

ject: het is vormgegeven volgens de prin-
cipes van de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen (ook wel aangeduid als 
Global Goals, Sustainable Development 
Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties. 
Dat zijn zeventien doelen die de VN in 
2015 heeft vastgesteld die wereldwijd 
aandacht zouden moeten krijgen. Sik-
king: ‘Bij de gemeente hadden we hier al 
iets over meegekregen en dat je daar ook 
als lokale overheid mooie dingen mee 
kan bereiken, zoals in Rheden. We wil-
den er ook mee aan de slag. Niet als uit-
hangbord om goede sier mee te maken, 
maar concreet, op projectniveau en kij-
ken wat dat dan oplevert.’

Wat ging anders?
En hoewel er uiteindelijk gewoon twee 
wegen moeten liggen waar verkeer over-
heen kan rijden, kun je toch zien dat 
dingen anders zijn gegaan en dat andere 
keuzes zijn gemaakt door op deze ma-
nier te werken. Sikking: ‘Met de Global 
Goals in de hand bekijk je eerst wat je 
wilt bereiken en daarna pas hoe je daar 
denkt te komen. Dat is heel anders dan 
wanneer je met vaste regels en richtlij-
nen werkt, die door hun aard vaak al in-
vloed hebben op de te maken keuzes.’ 
Sikking geeft een voorbeeld. ‘De Admi-
raal de Ruyterstraat maakt onderdeel uit 
van het gemeentelijk hoofdwegennet en 
in beleidsstukken en richtlijnen is vast-
gelegd dat daar een maximum snelheid 
van 50 kilometer per uur bij hoort. Maar 
we hadden het gevoel dat dat bij deze 
straat op gespannen voet staat met leef-

baarheid en verkeersveiligheid. Dat werd 
bevestigd door een verkeerspsycholoog 
die de straat op verzoek van het bouw-
team onder de loep nam. Na wat praat-
sessies met bewoners is het principe uit 
het verkeersbeleid losgelaten en is geko-
zen voor 30 kilometer per uur. Het uit-
eindelijke schetsontwerp is ook niet ont-
staan vanuit (verkeerskundige) eisen, 
maar vanuit de gedachte om zoveel mo-
gelijk doelen te halen. De verkeerkun-
dige check kwam pas in een later stadi-
um en zorgde eigenlijk voor slechts 
enkele aanpassingen.’

Rood wordend Grasfalt
Sikking geeft een ander voorbeeld. ‘Duur-
zaamheid is een belangrijk aandachts-
punt in de Global Goals, daar wilden we 
concreet wat mee doen en daarom is de 
aannemer om een invulling gevraagd. Die 
kwam met zogeheten “rood wordend gr-
asfalt” voor de fietsstroken - voor het au-
todeel van de rijweg zijn straatklinkers 
gebruikt. Grasfalt is asfalt waarbij een 
deel van de bitumen is vervangen door 
lignine, een stof met bindende eigen-
schappen die onder meer in Olifantsgras 
voorkomt. Het is duurzamer dan asfalt 
omdat er minder bitumen nodig is, er 
minder verhitting voor nodig is en omdat 
de lignine uit olifantsgras CO2 aan zicht 
bindt. Dat het even duurt voordat het 
rood wordt, komt doordat er eerst nog 
een zwart laagje of filmpje op de fietsstro-
ken zit dat er langzaam afslijt. Na een 
paar maanden is het proces van rood wor-
den voltooid. Het is een oplossing die 
dankzij een open dialoog met de aanne-
mer kwam bovendrijven. En de aannemer 
heeft ook voortdurend samen met ons ge-
keken of vrijkomende materialen kunnen 
worden hergebruikt, bij voorkeur binnen 
het project. 

Ook bij de officiële opening van de straten, 
begin maart 2020, stuurden de Global 

THEMA DORPSWERK

‘De cultuur in de gemeente is er 
een van “aan de slag maar en 
kijken wat ervan komt”’
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Goals de aanpak. ‘We vonden het leuk om 
kinderen van twee nabijgelegen basisscho-
len uit te nodigen voor deze feestelijke ge-
beurtenis. Maar dat niet alleen, er is, Global 
Goal “Kwaliteitsonderwijs” indachtig, een 
educatief programma omheen gemaakt. Er 
zijn dingen verteld over biodiversiteit, wel-
ke boomsoorten er staan en wat hun eigen-
schappen zijn. Er zijn dertig vogelhuisjes 
opgehangen die door de basisschoolkinde-
ren zijn beschilderd en een groot insecten-
hotel; de kinderen hebben daaromheen 
“bloembommetjes” geplant om de dieren 
een goede start te geven. Deze bloemen-
mengsels zorgen straks, samen met de 
2.800 vierkante meter bloeiende beplan-
ting, voor een ware bijensnelweg.’

Global Goals verder uitwerken
Het mag duidelijk zijn dat de Global 
Goals-benadering bij dit project prima is 
bevallen. Het heeft de gemeente zelfs 
doen besluiten om verder te gaan als Glo-
bal-Goals gemeente. Sikking: ‘We gaan de 
Global Goals nu binnen de gemeente in 
kleine stappen verder uitwerken, de be-
leidsstukken erop afstemmen. Veel doe-
len zitten al impliciet in het beleid, het 
gaat erom ze zichtbaar te maken, langs 
deze lijn te ordenen en vanuit de Global 
Goals te denken.’

Het voorbeeld van de heringerichte stra-
ten in Aalten laat ook zien dat je geen 
grote gemeente hoeft te zijn om met een 

innovatieve aanpak te komen. ‘De cul-
tuur in de gemeente is er een van “aan 
de slag maar en kijken wat ervan komt” ’, 
zegt Sikking. Ik moet daar eerlijk bij zeg-
gen dat projecten bij ons vaak wat min-
der complex zijn dan in grote steden, al-
leen al doordat alles daar dichter op 
elkaar zit.’ De projectleider besluit: ‘De 
projecten én de processen daaromheen 
zijn bij ons vaak eenvoudiger. We hebben 
een kleine organisatie dus korte lijntjes 
waardoor je sneller tot afstemming 
komt. En ook belangrijk: een project als 
dit leeft bij vrijwel alle inwoners van de 
gemeente, want zo vaak komt dit niet 
voor. Aan betrokkenheid dus geen ge-
brek!’ 

Bij de opening van de twee heringerichte straten was er een educatief programma voor kinderen.
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V an een vliegende start was geen 
sprake toen Michel Lintermans in 
2014 plannen ontwikkelde om rond 

station Deurne, gelegen in de Peel, de 
omgeving te verlevendigen en te verfraaien. 
‘Een crowdfundingsactie liep uit op een 
fiasco en NS en ProRail namen het initiatief 
aanvankelijk niet serieus.’ Dat veranderde 
toen Lintermans samen met Jip Dohmen en 
Libor van Bree een gebiedscoöperatie 
oprichtte en, met hulp van Coopnet (een 
netwerk van coöperaties), een bijbehorend 
plan schreef. De gemeente werd enthousiast, 
er haakten zo’n vijftig bewoners en veertig 
ondernemingen aan, en ook de houding van 
NS en ProRail veranderde ten goede.

Sindsdien zijn rond het station diverse 
voorzieningen gerealiseerd die het gebied 
leefbaarder maken en ook zorgen voor 
meer contact tussen mensen. Er is een  
watertappunt gekomen, een roestvrijsta-
len fietspomp bij het fietsservicepunt, een 
boekenkast voor ruilboeken en een fair 

Er zit muziek  
in Coöperatie 
Stationspark Deurne
Wonen in landelijk gebied heeft veel pluspunten - ruimte, betaalbare woningen, 

gemeenschapsgevoel - maar leefbaarheid en voorzieningenniveau vormen vaak 

de achilleshiel. Juist daarom is het initiatief Coöperatie Stationspark Deurne zo 

waardevol. Michel Lintermans is de drijvende kracht achter deze coöperatie, met 

inmiddels al heel wat mooie resultaten. Een landelijke uitrol lonkt.

Succesvol model 
om leefbaarheid in 
landelijke gebieden 
te versterken

THEMA DORPSWERK

trade horecagelegenheid. Vermeldens-
waard zijn ook diverse acties voor vergroe-
ning en verfraaiing van het gebied, waar 
vaak mensen in een kwetsbare positie bij 
worden betrokken. Zo is er een ‘dorpstuin’ 
aangelegd en zijn er diverse plantacties 
geweest, onder meer met zonnebloemen 
langs het spoor. Daarnaast zijn er meer-

dere blinde muren beschilderd, met inzet 
van Studio Giftig, dat in graffitikunst is ge-
specialiseerd. Op een nabijgelegen be-
drijfspand is een schildering van 6 bij 60 
meter gemaakt. Daarop zijn onder meer 
bekendheden te zien die een binding met 
de omgeving hebben, zoals actrice Monic 
Hendrickx, muzikant Ernst Jansz (van Doe 

Opening van het watertappunt in 2014, met Michel Lintermans rechts in beeld.
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Aanleg van de ‘dorpstuin’. Een ‘wildbreifiets’ bij het station.

het feit dat van meet af aan betrokkenheid 
van de lokale gemeenschap centraal staat. 
De plaatselijke GGZ, zorgaanbieder ORO 
(voor mensen met een verstandelijke be-
perking of ontwikkelingsachterstand), di-
verse scholen, de Vlinderstichting, Water-
schap Aa en Maas, loonbedrijf Kuunders, 
imkers, zorgboerderij Lindehoeve: ze zijn 
allemaal bij een of meerdere acties betrok-
ken geweest. Lintermans vindt lokale be-
trokkenheid en de sociale effecten daarvan 
zelfs belangrijker dan verfraaiing van het 
gebied, wat natuurlijk ook cruciaal is. 

Verder valt de projectgerichte aanpak op. 
Voor ieder initiatief worden mensen en or-
ganisaties bij elkaar gebracht en wordt een 
crowdfundingsactie gestart als er geld voor 
nodig is. Al is Lintermans wel van plan om 
voor meer structurele financiering te zor-
gen. ‘We denken nadrukkelijk aan de intro-
ductie van een “revolving fund”, waarbij 
opbrengsten terugvloeien in het fonds en 
aangewend worden voor nieuwe investe-
ringen.’ Voor de initiatiefnemer is de Coö-
peratie Stationspark Deurne inmiddels een 
echte onderneming geworden.

Landelijke uitrol
Lintermans is momenteel bezig, samen 

met Jos van Wegen (Coopnet) en Vincent 
Jacobs (LSA), met het opzetten van een 
landelijke organisatie voor lokale initia-
tieven rond kleinere stations: Vereniging 
Station Lokaal (VSL). ‘In het Verenigd Ko-
ninkrijk heb je met CRN (Community Rail 
Partnerships) al een dergelijke organisa-
tie. Ze schrijven onder meer de Commu-
nity Rail Awards uit. We hebben daar 
meerdere keren aan meegedaan en heb-
ben een keer de finale, een derde en een 
tweede prijs behaald. In Nederland zijn 
ook op diverse stations - ik heb er mo-
menteel zeventien in beeld - mooie din-
gen aan het ontstaan, onder meer in Gilze 
en Rijen, Krabbendijke, Horst-Sevenum 
en Delfzijl. Met VSL kunnen we dat ver-
der stimuleren.’

Tenslotte: hoog bezoek in het 
verschiet
Lintermans heeft met Coöperatie Stations-
park Deurne duidelijk iets te pakken. Dat 
wordt inmiddels breed erkend; door NS, 
ProRail, onderwijsinstellingen en het Mi-
nisterie van Infrastructuur en Waterstaat. 
Dat de belangstelling van het ministerie 
serieus is, mag blijken uit het feit dat 
staatssecretaris Vivianne Heijnen in juli 
2022 een bezoek brengt. 

Maar) en Huub van Doorne, uitvinder en 
oprichter van vrachtwagenfabriek DAF. 
Ook is er een verwijzing naar de frikandel 
op de muurschildering te vinden omdat 
fabrikant Beckers uit Deurne deze popu-
laire snack heeft gemaakt tot wat het nu is.

‘Deurne’ maakt school
Waar veel bewonersinitiatieven na enige 
tijd uitdoven omdat de initiatiefnemers an-
dere prioriteiten krijgen in het leven, komt 
Coöperatie Stationspark Deurne alleen 
maar meer op stoom. En dat blijft niet on-
opgemerkt. Het heeft inmiddels al in meer-
dere studies als casus gefungeerd. Als er zo-
iets is als een ‘methode Deurne’, springen 
enkele kenmerken in het oog. Ten eerste 

Van meet af  
aan staat de 
betrokkenheid 
van de lokale 
gemeenschap 
centraal

TEKST MICHIEL G.J. SMIT 
REDACTIE STADSWERK MAGAZINE 

WWW.COMMUNITYRAIL.ORG.UK | WWW.COOPNET.NL  
WWW.STATIONSPARKDEURNE.NL | WWW.VERENIGINGSTATIONLOKAAL.NL
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Marty is al sinds 1987 dé buitenge-
bied-expert binnen de gemeente 
Someren; Ellen Prosée is inmid-

dels twee jaar actief binnen de gemeente 
en omschrijft zichzelf als ‘vrolijke noot en 
soms schenenschopper’. Prosée: ‘Ik houd 
me nu voornamelijk bezig met de nieuwe 
raamcontracten en landschappelijke 
inpassingen in het buitengebied.’

Het Beuven
Een fors gedeelte van de 1.500 hectare (!) 
aan bos en natuur buiten de Somerense 

Beheer in het 
buitengebied 
doet er toe!
‘Beheermensen pur sang’: zo bestempelen Marty van der 

Els, Projectmanager Someren, en Ellen Prosée, medewerker 

ontwerp en voorbereiding, zichzelf. Hoe ziet hun praktijk 

eruit? En welke unieke uitdagingen spelen er voor 

beheerders in het buitengebied?

Gemeente Someren 
laat zien waarom

THEMA DORPSWERK

kom is te vinden in het karakteristieke ‘het 
Beuven’, een ware Europese trekpleister. 
Van der Els: ‘Het is onderdeel van het  
Natura 2000-gebied Strabrechtse Heide & 
Beuven en trekt veel buitenlandse bezoe-
kers. Het is een voedselarm ven met de ka-
rakteristiek zeldzame vegetatie van de oe-
verkruidklasse. Alleen het wateroppervlak 
is al 80 hectare. Een prachtige omgeving! 
Het Beuven wordt echter gedeeltelijk om-
ringd door agrarisch gebied. Er zijn een 
aantal bedreigingen binnen dit gebied en 
een daarvan is verdroging. Met het oog op 

deze verdroging willen wij rondom het 
Beuven een gedeelte van de laaggelegen 
agrarische gronden aankopen om zelf grip 
te krijgen op hoe we dat willen beheren. 
Die laaggelegen agrarische gronden wor-
den nu nog dagelijks droog gepompt. We 
willen daar uiteindelijk een nieuwe laagte 
creëren zodat de wegzijging van het 
grondwater vanuit het Beuven tegenge-
gaan wordt. We willen daarnaast een aan-
tal kensoorten zoals de speerwaterjuffer 
naar het Beuven “lokken”. Gelukkig heb-
ben we een hele actieve IVN-club (een ver-
eniging voor natuureducatie, red.), waar-
uit we een schat aan kennis kunnen halen. 
Belangeloos doen zij veel inventarisaties 
voor ons.’

Een toekomstbestendig 
buitengebied
Ook buiten het Beuven wordt er hard 
gewerkt aan de biodiversiteit. ‘Het on-

Het Beuven is een waardevol natuurgebied met onder meer een wateroppervlak van 80 hectare.  (foto: gemeente Someren)

BEHEER DOET ER TOE!
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Marty van der Els beheert de bomen buiten de kom vanuit een raamovereenkomst.

ren wil niet meer spreken van afval, maar 
van grondstof. ‘In een nieuwe raamover-
eenkomst willen wij een circulaire eis 
vaststellen voor het maaien van de slo-
ten. We willen een EMVI-contract (Eco-
nomisch Meest Voordelige Inschrijving, 
red.) laten komen voor het snoeiafval bij 
bomen en inzage krijgen in welke aanne-
mer de grondstoffen het beste gebruikt. 
Dat moeten we aan de markt overlaten, 
want als kleine gemeente hebben we 

geen mensen die dit op de dag van mor-
gen kunnen uitzoeken.’

De huisarts van het beheer
Tja, die beperkte menskracht: een al te be-
kend probleem bij kleinere gemeenten. 
Prosée: ‘We zijn generalisten die zich over 
het totale plaatje ontfermen. De huisarts 
van het beheer als het ware. We zijn bezig 
met beheer én de uitvoering daarvan. Je 
moet het dus goed coördineren: als er 

derhoud van de bermen en sloten doen 
we bijvoorbeeld ecologisch,’ vertelt Van 
der Els. ‘We maaien én ruimen. We ro-
ven de bermen wezenlijk af, zodat we 
die voedselverrijking verwijderen. Het 
is een soort “plaggen van de berm”. Bo-
vendien maaien we de sloten niet meer 
ieder jaar.’ Wat wél een zorgpunt is, is 
de grote hoeveelheid Amerikaanse ei-
ken. ‘Die voegen niet bijster veel toe aan 
de biodiversiteit en er kunnen veel dik-
ke takken uitvallen. Dergelijke lanen 
worden echter door vleermuizen ge-
bruikt als oriëntatiepunt. We moeten 
dus nadenken over een gedegen omvor-
mingsplan.’ Prosée: ‘Die eiken onder-
vinden met hun gladde basten en dikke 
stammen veel last van hittestress, maar 
in het buitengebied ontbreken de data 
daarover.’ Lachend: ‘Die kleurrijke 

kaarten zoals in de stad hebben we niet 
in het buitengebied.’

Prosée vertelt verder: ‘We willen meer 
teruggeven aan de natuur. Zo zijn we al 
drie jaar bezig met het toevoegen van 
steenmeel in ons bosgebied om met die 
mineralen de bodemkwaliteit te herstel-
len. Daarmee willen we de gevolgen van 
de plaatselijke ammoniakemissie het 
hoofd bieden.’ Ook de gemeente Some-

‘We zijn 
generalisten die 
zich over het 
totale plaatje 
ontfermen’

TEKST TIM KOEHOORN  
I.O.V.  KONINKLIJKE VERENIGING STADSWERK NEDERLAND
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geen draagvlak is bij de mensen die het uit 
moeten voeren, loopt het snel spaak. De uit-
voerders zijn aannemers, maar bijvoorbeeld 
ook mijn collega’s. Marty beheert de bomen 
buiten de kom vanuit een raamovereen-
komst die ik met mijn collega’s heb opge-
steld. Als hij daar negatief tegenaan kijkt, 
gaat dat simpelweg niet door.’

Samen eruit komen
Dat die korte lijntjes ook mogelijkheden 
bieden, is echter klinkklaar. Van der Els: 
‘Het is een wisselwerking. Als generalist is 
je zichtveld veel breder en kun je direct 
waarnemen wanneer bijvoorbeeld slootbe-
heer in conflict komt met bermbeheer. Dan 
zeg je meteen tegen die aannemer: gooi 
dat maaisel nou niet daar neer, want daar 
zit juist dit zeldzame plantje.’ 

Prosée: ‘De aloude keukentafelgesprekken 
zijn van onschatbare waarde. Eens is er 
een landschappelijke inpassing goedge-
keurd die mensen moesten bewerkstelli-
gen om te bouwen in het buitengebied. 
Drie jaar later bleek dat dat niet klopte. 
Die mensen waren ziedend! Vervolgens 
gingen we aan tafel, waar bleek dat er 
simpelweg iets verkeerd was ingediend. 
Alleen in zo’n gesprek krijg je dat eruit, 
dat er een verkeerd woord door iemand op 
papier is geschreven. Dat zijn hele heikele 
punten waar mensen ontzettend boos over 
zijn - een olifantshuid is geen overbodige 
luxe - maar we komen altijd tot elkaar!’ 

Dit is het vierde artikel in de reeks  
‘Beheer doet ertoe!’.

THEMA DORPSWERK

‘De aloude keuken
tafel gesprekken 
zijn van onschat
bare waarde’

EIKENPROCESSIERUPS
En dan is er nog een beheervraagstuk dat in de zuidelijke gemeenten speelt: de 

eikenprocessierups. ‘Sinds 1993 hebben wij daar last van', vertelt Van der Els. 

‘Aanvankelijk poogden we om die plaag op te lossen. Daar gingen we aan de slag met 

giertonnetjes, afzuigen, mensen in pvc-pakken die achter de tractor flauwvielen van 

de hitte. Nu zijn we overgestapt naar het bespuiten van de eikenprocessierups met een 

zeker bacteriepreparaat, maar dat laat zijn sporen behoorlijk na in het ecosysteem.’

‘Nu zijn we daarom een proef gestart met vlinderfilterkasten. We hangen kasten op 

waarin we de oude nesten van de eikenprocessierups plaatsen, besmet met sluipwes-

pen en -vliegen: de natuurlijke vijand die parasiteert op de eikenprocessierups. De 

vlinders die uit de poppen komen, kunnen vervolgens niet ontsnappen vanuit die kast, 

maar die natuurlijke vijanden kunnen wél uit het gaas. We monitoren nu de resultaten, 

en die zijn ontzettend veelbelovend! En dat voor het eerste jaar.’
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DUURZAAM BOUWEN 
MET BETON
Wat vandaag gebouwd wordt, moet bijdragen 
aan de toekomst van morgen.

Een oplossing op maat voor uw situatie?

Bel uw persoonlijke adviseur
Tel: 0342 - 44 10 50

BUILDING A
SOLID FUTURE BOSCHBETON.NL



Een goede bewegwijzering is voor 
ieder mens prettig. Brailleplan 
ontwikkelt en vervaardigt
braillebordjes in diverse 
materialen.

Wilt u meer informatie? 
Vraag vrijblijvend naar 
de mogelijkheden.

Brailleplan.nl | Eckertstraat 23 |

8263 CB Kampen | sales@brailleplan.nl

Op weg naar
Betere Toegankelijkheid
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SPECIAL VERKEER, INFRA & MOBILITEIT

Welkom bij de meest dynamische special van dit jaar, waarin 
wij specialisten aan het woord laten op het gebied van verkeer, 
infra en mobiliteit. We openen met een artikel van Vander-
sanden waarin wordt uitgelegd waarom een infiltrerende ver-
harding een meerwaarde heeft voor uw gemeente. De firma 
Brickyard toont u een mooie opdracht die het van de gemeente 
Rijswijk kreeg, voor het monitoren van een milieuzone. En de 
mensen van de Fietsersbond doen onderzoek naar de zoge-
naamde ’15-minutenstad’. 
 

Verkeer,  
infra &  mobiliteit

Het initiatief Leer in het Verkeer richt zich op het op grote schaal 
inrichten van kindvriendelijke verkeersomgevingen. Zo kunnen 
gemeenten verkeersborden in de omgeving van scholen plaatsen om 
automobilisten te stimuleren hun snelheid te matigen. En ook Gluestone 
werkt aan projecten die de verkeersstromen in de stad in betere banen 
moeten leiden. Hiervoor leveren zij bijvoorbeeld overrijdbare midden-
geleiders, die makkelijk op het asfalt kunnen worden aangebracht. 
Wij sluiten de special af met de trottoirpalen en zoneportalen van 
Traffic Supply, die sinds kort de binnenstad van Hattem sieren. 

Fotografie Hans Vandenbogaerde
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De meerwaarde van 
 infiltrerende verharding

Het credo om zo snel mogelijk hemel-
water af te voeren ligt achter ons. We 
moeten het hemelwater zoveel 

mogelijk infiltreren en vasthouden op de 
plek waar het valt. Met infiltrerende verhar-
ding vullen we het grondwatersysteem op 
natuurlijke wijze aan. Het zorgt voor minder 
verzilting in de kuststreek en het rioolstelsel 
raakt minder snel overbelast. Dat laatste 
zorgt voor minder water op straat en voor de 
zuiveringsinstallaties.

Meervoudig ruimtegebruik
Op vrijwel iedere plek in Nederland waar 
verharding benodigd is, is infiltrerende 
verharding toepasbaar. Bij dit systeem vindt de 
waterberging vlak onder het maaiveld plaats. 
De oplossing is dus ook bij hoge grondwater-
standen mogelijk. En omdat de waterberging 
onder de verharding ligt, kost dit geen extra 
ruimte op het maaiveld. Een goed voorbeeld 
van meervoudig ruimtegebruik. 

Een fraai beeld met groen 
Het hemelwater kan via de constructie van 
de infiltrerende verharding naar groenvoor-
zieningen zoals bomen en plantvakken geleid 
worden. Omdat de waterbuffer vlak onder 
het maaiveld zit, kunnen ook minder diep-
wortelende gewassen profiteren. De toepas-
sing van infiltrerende verharding levert een 
vrijwel vlak gestrate rijweg op, wat met bij-
voorbeeld waterpasserende straatbakstenen 

een fraai beeld geeft. Er zijn bovendien min-
der of zelfs geen kolken of goten nodig, 
omdat deze alleen bij de meest extreme neer-
slag in werking treden. De voegen en de ber-
gingsconstructie filteren ook nog eens de in 
het water meegevoerde verontreinigingen. 
Door de steenslagmaterialen na gebruik te 
spoelen kunnen deze hergebruikt worden. 

Onderzoek en ervaringen
Voordelen te over, maar ook het inzicht in 
de werking van infiltrerende verharding 
verbetert hierdoor gestaag. Vandersanden, 
fabrikant van Drainflow-waterpasserende 

De openbare ruimte vraagt om oplossingen voor klimaatverandering. Infiltrerende verharding 

is er daar een van met duidelijke meerwaarde. De toepassing anticipeert op hevige regenval 

en bodemdroogte en kan tegelijkertijd water afgeven aan bomen en planten.

straatbakstenen, ziet een kentering waarbij 
het belang van data groot is. ‘Naast eigen 
gevalideerd onderzoek trekken we op met 
adviesbureaus, gemeenten en gespeciali-
seerde reinigingsbedrijven’, vertelt Ron van 
der Looij, branchespecialist bij Vandersan-
den. ‘We hebben onlangs belangrijke 
inzichten gekregen in welke materialen je 
vooral wel en niet moet gebruiken voor de 
voeg- en onderbouw. En grootschalig reini-
gingsonderzoek van onder meer de Hoge-
school van Amsterdam toont aan dat infil-
trerende verharding op lange termijn goed 
blijft werken.’ 

De Graafschap Biddinghuizen.
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Camerahandhaving 
 milieuzone Rijswijk

D e gemeente zet in op verbetering van 
lokale luchtkwaliteit. De instelling 
van een milieuzone in Rijswijk voor 

vrachtauto’s over de Haagweg en omgeving 
is daarin een belangrijk instrument. Rijswijk 
koos voor een samenwerking met Brickyard 
voor camerahandhaving van deze milieu-
zone. Er zijn per 1 januari 2022 enkel nog 
vrachtwagens met emissieklasse 6 of hoger 
toegelaten. Uitzonderingen hierop (onder 
voorwaarden) zijn kampeerwagens, oldti-
mers van veertig jaar en ouder, voertuigen 
die rolstoeltoegankelijk zijn en acht catego-
rieën vrachtauto’s. De handhaving van de 
milieuzone Haagweg was verouderd en vol-
deed niet meer aan de eisen die aan derge-
lijke systemen gesteld worden.

Om de zaken niet onnodig complex te 
maken, vroeg de gemeente om één 
dienstverlener die zorg draagt voor ser-
vice en onderhoud van technische syste-
men én het logisch afsluiten van de mili-
euzone met behulp van 
camerahandhaving op kentekens.

Dienstverlening van Brickyard
Brickyard levert aan de Gemeente Rijswijk 
voor handhaving van de Milieuzone Haag-
weg, een stand alone oplossing voor:

 Een centraal backoffice-systeem voor 
camerahandhaving, waarbij beheer, 

management en rapportage worden 
geleverd als Software-as-a-Service 
(SaaS)

 Uitrusting en fysieke inrichting van vier 
locaties met kentekencamera’s

 Alle benodigde koppelingen met syste-
men van derden

 Aanvragen en administreren van ont-
heffingen

 Aanlevering van geregistreerde kente-
ken- en metagegevens van alle camera-
locaties voor verwerking door de back-
office en beoordeling door de 
buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s), conform gestelde eisen en de 
afgesproken Service Level Agreement.

Aanvullende functionaliteit 
backoffice
De software van Brickyard helpt de 
gemeente bij het inkorten van de beoor-
delingstijd van ‘suspects’. De gebruikers-
interface voor boa's wordt makkelijker, 
efficiënter en sneller ten opzichte van het 
oude systeem. De besparing in tijd kan 
oplopen tot 50 procent.

Meerwaarde voor gemeente 
Rijswijk
De gemeente Rijswijk kan zich door de 
geleverde dienst meer richten op het uit-
voeren van haar kerntaken. Belangrijk is 

Vanwege de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging zijn overheden 

overeengekomen om in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA) te werken aan 

verbetering van de luchtkwaliteit. De Gemeente Rijswijk is deelnemer van het SLA en 

heeft een Actieplan Luchtkwaliteit opgesteld.

ook dat de geleverde dienst aan alle 
gestelde eisen voldoet en handhaving 
van de geslotenverklaring van de milieu-
zone borgt, zodat daarmee de luchtkwa-
liteit en leefbaarheid in de gemeente 
worden verbeterd. 
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Op zoek naar  
de 15-minutenstad

O ok in andere plaatsen lopen beleid-
smakers warm voor dit idee. Maar 
hoe ziet een 15-minutenstad er in 

Nederland eigenlijk uit? Hebben we die niet 
allang, of moet er nog veel gebeuren? En 
hoe realiseer je dit dan? De Fietsersbond 
gaat dat samen met Wandelnet en advies-
bureau Rebel de komende tijd onderzoe-
ken. Nederlanders fietsen en lopen veel en 
vaak, en onze steden en dorpen zijn meest-
al vrij compact. Toch zijn er volgens Ross 
Goorden, projectleider bij de Fietsersbond, 
nog zeker verbeteringen mogelijk. ‘In veel 
steden zijn voorzieningen niet meer laag-
drempelig te bereiken. De korte afstanden 
die belangrijk zijn voor de 15-minutenstad 
zijn niet vanzelfsprekend.’

Leefruimte
Uiteindelijk is de 15-minutenstad een 
belangrijk middel om de menselijke maat 
terug te brengen in de stad. Goorden: ‘We 
hebben onze steden jarenlang ingericht 
voor de auto. Brede autowegen, veel par-
keerplaatsen, schaalvergroting. De laatste 
tijd komen we erachter dat dat niet zalig-
makend is en dat het anders moet. Het 
wordt nu tijd om de mens weer centraal 
te stellen en openbare ruimte ook in te 
richten als leefruimte. Dat je niet alleen 
uitgaat van mobiliteit en bereikbaarheid, 

maar ook van de kwaliteit van de open-
bare ruimte.’

Gemeenschappelijk perspectief
In diverse Nederlandse omgevingsvisies, 
ontwerprichtlijnen en ontwikkelperspec-
tieven komt de 15-minutenstad nu al 
terug. Denk bijvoorbeeld aan Utrecht 
Nabij of Nieuwe Ruimte in Groningen. 
Volgens Ross Goorden is het belangrijk 
om te werken aan een gemeenschappelijk 
perspectief en concrete invulling. ‘Steden 
als Utrecht en Groningen zijn al wat lan-

Parijs haalde er de afgelopen twee jaar regelmatig de krantenkoppen mee: de Franse 

hoofdstad wilde zichzelf omtoveren tot een ‘15-minutenstad’, een stad waarin alle 

dagelijkse basisbehoeften binnen een kwartier lopen of fietsen te bereiken zijn. 

ger bezig met actieve mobiliteit en het sti-
muleren van fietsen en lopen. Voor ande-
re gebieden willen wij concrete 
handvatten bieden. Denk aan ontwerp-
principes, maar bijvoorbeeld ook de 
woorden die je kiest, of hoe je met par-
tijen met verschillende belangen tot over-
eenstemming kan komen.’

Voor het project wordt de komende maan-
den volop onderzoek gedaan. De eerste 
resultaten worden in de zomer gepubli-
ceerd op www.fietsersbond.nl. 

Onze publieke ruimte wordt gedomineerd door de auto. Foto: Fietsersbond/Martijn van Es



Auto’s die moeten keren vanwege een wegafslui-
ting, grote vrachtwagens die langs een basisschool 
rijden door een onwenselijke navigatieroute, 

toeristen die hun auto op een verkeerde plek parkeren:  
in elke gemeente in Nederland gebeurt het.

Mensen vertrouwen blind op de navigatieapp
En dat komt doordat publieke kaarten als Google Maps, 
HERE en TomTom geen lokale kennis hebben. De beste 
route bepalen en het up-to-date houden van de kaart, 
moeten de meeste kaartaanbieders zelf regelen. Daar heb-
ben ze een aanpak voor, maar die pakt op lokaal niveau 
niet altijd goed uit. Desondanks vertrouwen Nederlanders 
elke dag blind op hun navigatieapp.

‘Gemeenten in een nieuwe werkelijkheid’
De noodzaak dat de informatie in de apps klopt, is dus 
groot. “Gemeenten zijn in een nieuwe werkelijkheid 
beland”, zegt Jelle Draijer van Localyse, specialist in 
publieke kaarten. Een gemeente doet er daarom goed aan 

om de informatie in de routeapps te laten kloppen. “De 
gemeente is niet verantwoordelijk voor fouten, maar het 
verkeer, de inwoners en uiteindelijk de gemeente zelf, 
ondervinden er hinder van.”

Publieke kaarten aanpassen: het kan
De problemen blijven bestaan tot de kaart is bijgewerkt. 
“In de meeste gevallen is aanpassen niet eenvoudig”, geeft 
Draijer aan. “Het is specialistisch werk, daarom helpen wij 
gemeenten hierbij. Als officieel Google-partner hebben we 
bovendien extra kanalen. Sander de Koster van de 
gemeente Zoeterwoude is blij dat Localyse snel in actie 
kon komen: “Een aanrader voor gemeenten.”

‘Neem updaten digitale openbare ruimte  
mee in projecten’
Draijer pleit ervoor om het aanpassen van de publieke 
kaart onderdeel te maken van projecten in de openbare 
ruimte. “Het is al logisch om vanuit een project de ‘eigen’ 
kaart te updaten. Neem meteen de kaart van de digitale 
openbare ruimte mee, ook bij tijdelijke omleidingen.” 

Google Maps: het vergeten 
kind bij veranderingen in 
de openbare ruimte

WWW.LOCALYSE.EU

Meer informatie: kijk op www.localyse.eu/gemeenten, 
bel 0172 255 500 of e-mail naar info@localyse.eu.

BEDRIJFSINFORMATIE

Navigatieapps zoals Google Maps leiden 
het verkeer regelmatig via een onjuiste of 
ongewenste route. De gewoonte om te 
rijden met deze routeapps veroorzaakt 
daardoor zowel onveilige situaties als 
irritaties bij inwoners. Gemeenten weten 
vaak niet dat ze de publieke kaarten aan 
kunnen laten passen.

advertorial_Localyse_SW0422.indd   3advertorial_Localyse_SW0422.indd   3 26-04-22   09:4126-04-22   09:41
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H et aantal verkeersslachtoffers is 
veel te hoog, net als de CO2-uit-
stoot en het aantal onnodige auto-

ritjes. Hoe wil Leer in het Verkeer verande-
ring in gang zetten? Door op grote schaal 
kindvriendelijke verkeersomgevingen  
creëren. Een omgeving waarin kinderen 
verkeersregels kunnen leren en volwasse-
nen worden gestimuleerd bewuster weg-
gedrag te vertonen. 

Aantrekkelijke loop- en 
fietsroutes
Leer in het Verkeer richt zich op de veilige 
schoolomgeving. Gemeenten kunnen Dick 
Bruna-verkeersborden- en tegels plaatsen 
in de wijk om een ‘kijkdooseffect’ te creë-
ren. De weggebruiker kijkt zo een kinder-
wereld in en remt sneller af dan bij een 

regulier snelheidsbord. Dit weten we  
uit onderzoek.* Een kindvriendelijke 
verkeers omgeving stimuleert weggebrui-
kers zich bewuster te gedragen. Een ander 
belangrijk punt is automobilisten motive-
ren om de auto te laten staan door het  
creëren van aantrekkelijke loop- en fiets-
routes. Onderzoeken wat het kijkdoosef-
fect op grote schaal kan betekenen voor 
verkeersveiligheid, volksgezondheid en 
milieubewustzijn zou interessante resulta-
ten kunnen opleveren. 

Verkeerseducatie en 
lesmaterialen
Voor een veilige deelname aan het ver-
keer is educatie van levensbelang. Leer in 
het Verkeer heeft een speciaal verkeers-
educatieprogramma ontwikkeld voor 

De toekomst vraagt nu om actie. Milieu- en lagesnelheids-

zones, autoluwe centra, fiets- en monocampagnes, ver-

blijfsgebieden, veilige schoolomgevingen: stuk voor stuk 

goede initiatieven, maar ze zetten nog te weinig zoden 

aan de dijk.

peuters en kleuters op scholen, kinder-
dagverblijven en peuterspeelzalen. 
Omdat jonge kinderen visueel zijn inge-
steld, zijn de lesmaterialen ook hier voor-
zien van herkenbare Dick Bruna-illustra-
ties. De kleurrijke tekeningen helpen 
kinderen de verkeerslessen beter te 
begrijpen. Ook worden ouders betrokken 
bij het leerproces en kunnen zij thuis met 
hun kind oefenen.

Betekenisvol integraal 
samenwerken 
De belangrijkste voorwaarde voor een toe-
komst zonder verkeersslachtoffers? Een 
integrale samenwerking tussen bewoners, 
weggebruikers, scholen, gemeenten en 
andere overheidsinstanties. Proactief 
samenwerken is niet vanzelfsprekend. Het 
vergt veel tijd en energie om zowel 
gemeente, school als ouders betrokken te 
krijgen bij de verkeersveiligheid van kinde-
ren. Maar samen zijn wij sterk. 

* Uitgevoerd door Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid:  
www.leerinhetverkeer.nl/onderzoeken.

Een kindvriendelijke 
verkeersomgeving 
 creëren we samen
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De natuurlijke uitstraling 
van Gluestone

Deze oplossing bleek echter in de 
praktijk voor fietsers en het overige 
verkeer niet ideaal. In samenwerking 

met de firma Gluestone en het ingenieurs-
bureau Waalpartners kwam de gemeente 
Zoeterwoude tot een ontwerp waarbij de 
Noordbuurtseweg wordt omgevormd tot 
een fietsstraat met een overrijdbare mid-
dengeleider, waar de auto te gast is. Het 
afgelopen jaar heeft aannemer Dura Ver-
meer, in opdracht van de gemeente, de 
onveilige rijweg tot een veilige fietsstraat 
omgevormd. In de laatste fase is door de fir-
ma Gluestone op de asfaltdeklaag de over-
rijdbare middengeleider met Gluestone 
aangebracht, wat de verkeersveiligheid voor 
alle weggebruikers heeft verbeterd.

Keuze gemeente
De gemeente heeft voor het product geko-
zen vanwege de natuurlijke uitstraling van 
granietkeitjes. Het feit dat het product 
eenvoudig is aan te brengen op de asfalt-
deklaag speelde bij de keuze ook een rol. 
Bij het gebruik van Gluestone ontstaan er 
geen kwetsbare naden tussen de asfaltver-
harding en de rijbaanscheiding. Gluestone 
is een kunststofproduct, met een deklaag 
van natuurlijke mineralen en een dikte van 
7 millimeter. Het wordt direct en op een 
duurzame manier op de asfaltverharding 
verlijmd. Na het aanbrengen is de rijweg 
vrijwel meteen weer berijdbaar, wat zorgt 
voor een minieme verkeershinder. In 
opdracht en naar wens van de opdrachtge-

De gemeente Zoeterwoude heeft vanwege de verkeersveilig-

heid voor de fietser de Noordbuurtseweg gereconstrueerd. 

Van oorsprong was de Noordbuurtseweg een weg met een 

aantal asverschuivingen en versmallingen. Dit om de snelheid 

te verlagen en de weg voor het fietsverkeer veiliger te maken.  

ver kan dit product geleverd worden met 
elke natuurlijke uitstraling van gebakken 
klinkers, betonklinkers, tegels, natuur-
steen en granietkeien en op bijna elke 
gewenste afmeting.

Gebruik in Europa
In Europa wordt dit product al meer dan 
dertig jaar toegepast op rotondes, rijbaan-
scheidingen, verkeersplateaus, brugdek-
ken en verkeerseilanden. De laatste jaren 
wordt het ook steeds meer tussen de rails 
verwerkt van trambanen. Gluestone wordt 
geleverd met een stroefheid van +65srt. 
Uit een duurzaamheidsonderzoek met zes 
miljoen zwaarbelaste wielovergangen is 
gebleken dat de hechting optimaal is en dit 
wordt voor vele jaren gegarandeerd. 
Gluestone kan verlijmd worden op asfalt-
verhardingen, betonverhardingen, compo-
sietbruggen en staal. Noordbuurtseweg Zoeterwoude

Het aanbrengen van Gluestone op de 
Noordbuurtseweg
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Unieke trottoirpalen en 
zoneportalen op maat

Het Amsterdammertje kennen we 
allemaal. Het karakteristieke 
model - met of zonder de andreas-

kruizen - verscheen voor het eerst in de 
achttiende eeuw in het straatbeeld. Ook 
in de Hattemse binnenstad waren de 
standaardmodellen in gebruik. Bij de her-
inrichtingsplannen werd echter aange-
stuurd op een hoogwaardiger straatbeeld, 
in lijn met het historische karakter van de 
Hanzestad. 

Gespecialiseerde partner
Om niet ‘zomaar’ standaard trottoirpalen 
terug te plaatsen, werd het gesprek aange-
gaan met TrafficSupply, een partij met rui-
me expertise in de realisatie van verkeers-
objecten op maat. In het verleden werd 
door deze partij ook de parkeerroutering 
voor en naar de binnenstad gerealiseerd, 
eveneens op maat en geheel in lijn met de 
huisstijl van de gemeente. 

‘t Attemmertje
In samenwerking ontwikkelden gemeente 
Hattem en TrafficSupply een uniek trot-

toirpaaltje. Op de karakteristieke paaltjes 
is het Hattemse Hanzestad-zegel met de 
Dijkpoort zichtbaar. Bij de onthulling werd 
door wethouder Auke Schipper de paal tot 
‘t Attemmertje omgedoopt. De paal is 
gemaakt in zowel vaste als verwijderbare 
variant, met of zonder extra reflecterende 
bandjes. Naast het unieke zegel is de uit-
straling van de paal extra chique door 
gebruik te maken van een matzwarte coa-
ting.

Stijlvolle zoneportalen
De metamorfose van een binnenstad gaat 
verkeerskundig gezien verder dan alleen 
straatwerk en trottoirpalen. Ook de zone-
portalen dienden te wor-
den vernieuwd, 
wederom met 
dezelfde luxe en 
uniforme uit-
straling, maar 
óók conform 
de RVV-richt-
lijnen voor 
verkeer. Een 

De gemeente Hattem is bezig met een grootschalige 

herinrichting van de historische binnenstad. Naast het 

straatwerk worden ook de trottoirpalen en zoneportalen 

vernieuwd. Voor een uniforme en chique uitstraling hier-

van klopte de gemeente Hattem bij TrafficSupply aan.  

De samenwerking leidde tot prachtige resultaten, geheel 

in lijn met de huisstijl en wensen van de gemeente.

opdracht waarbij TrafficSupply zich als 
een vis in het water voelt. De gehele bin-
nenstad is daarom inmiddels eveneens 
voorzien van nieuwe zoneportalen - van 
hoogwaardige kwaliteit - matzwart én in 
huisstijl.

Inrichting in huisstijl
Naast het gegeven dat TrafficSupply 
voor de gemeente Hattem de standaard 
huisleverancier voor alle bebording is, 
laat dit project zien dat - zelfs voor een 
relatief kleine gemeente - conform de 
huisstijl op maat gemaakte verkeersob-
jecten voor de openbare ruimte absoluut 
mogelijk zijn. 
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VAN DE STRAAT

N iet ver van de stad Šiauliai in Noord-Litouwen 
ligt een heuvel met duizenden kruisen. Hoeveel 
het er precies zijn, weet niemand. Maar dat het 

om enorme aantallen gaat, is wel duidelijk. Ooit zijn 
enthousiastelingen begonnen met tellen, maar bij 
55.000 kruisen hielden ze het voor gezien. Al in 1831 
plaatsten inwoners uit de omliggende regio hier 
kruisen ter nagedachtenis van de slachtoffers die 
vielen tijdens bloedige opstanden tegen de Russische 
bezettingsmacht. Tussen 1940 en 1990, toen Litouwen 
communistisch was, werd de heuvel een symbool van 
nationaal verzet. Meermaals hebben de Russen 
geprobeerd om de kruisen met bulldozers te ontrui-
men. Zonder resultaat, want vaak stonden er de nacht 
daarop alweer nieuwe exemplaren.

Op dit moment is de ‘Heuvel der Kruisen’ een bede-
vaartsoord, zowel voor gelovigen als voor niet-gelovi-
gen. Dat kun je goed zien aan de inscripties die op de 
achterzijde van de kruisen zijn aangebracht. Naast 
gedenkteksten staan er dankbetuigingen en voorbeden 
op, in allerlei talen. Sommige kruisen bevatten alleen 
een naam en een datum. En op het grote Christusbeeld 
staat: In hoc signo vinces - in dit teken zul je overwinnen. 
Voor iedereen betekent de plaats iets anders, ook al 
noemde paus Johannes Paulus II de heuvel tijdens een 
bezoek in 1993 ‘een plek voor hoop, vrede, liefde en 
opoffering’. Met het toestromen van toeristen - die 
vooral geïnteresseerd zijn in het maken van foto’s - 
dreigt de symbolische functie van de heuvel te verwate-
ren. Wel is er in 2000 in de buurt een Franciscanerkloos-
ter geopend dat voor pelgrims als pleisterplaats dient. 

Heuvel der Kruisen

TEKST GERT-JAN HOSPERS, 
STICHTING STAD EN REGIO

WWW.STAD-EN-REGIO.NL 
HOSPERS@STAD-EN-REGIO.NL
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Verduurzaming 
van wegonderhoud 
en -aanleg
Verduurzaming van de openbare ruimte 

betekent ook duurzaam wegonderhoud en 

-aanleg. Sommige gemeenten en provin-

cies hebben duurzaamheid al als onderwerp 

opgenomen in hun uitvragen, andere zoe-

ken nog naar mogelijkheden om vorm te 

geven aan CO2
-reductie in wegwerkzaamhe-

den. Een groep voorlopers deelt de kennis 

in een marktvisie en inkoopstrategie.

CIRCULAIRE ECONOMIE

Uniformiteit  
in de uitvraag 

belangrijk

Contractmanager en adviseur verduurzaming Carla 
Vosmaer ervaart bij de provincie Noord-Brabant veel 
ruimte om invulling te geven aan duurzaamheid: 

‘Het bestuur vindt het belangrijk, dat scheelt. En er is lef 
om te experimenteren. Dit betekent ook dat we soms inno-
vaties toepassen zonder precies te weten hoe dit gaat uit-
werken. Tot nu toe blijkt dat er in de markt veel kennis is.’

Gewoon begonnen
Ruud Jansen, adviseur Techniek & Ontwikkeling in de ge-
meente Dongen: ‘We zijn hier gewoon begonnen, wetende 
dat verduurzaming van wegen hard nodig is om de CO2-
reductiedoelstellingen voor 2030 te halen. Om kennis en 



04/2022 Stadswerk 31

inzicht te krijgen hebben wij deelgenomen 
aan de Circulair Inkopen Academie van PI-
ANOo, het expertisecentrum aanbesteden. 
Daarna zijn wij heel praktisch aan de slag 
gegaan met duurzaamheid opnemen in ons 
moederbestek. Het helpt om een ambassa-
deur te hebben in je organisatie: wij krijgen 
van onze directie en het gemeentebestuur 
de ruimte om op zoek te gaan naar nieuwe 
CO2-besparende oplossingen.’

Jansen vervolgt: ‘Omdat Dongen een kleine 
gemeente is, is het makkelijk schakelen: ik 
trek een-op-een op met de inkoper. We heb-
ben gekeken welke vernieuwingen al be-
proefd waren en makkelijk toepasbaar zijn. 
Zo hebben we teervrij asfalt ter plaatse  
hergebruikt om een fundering van schuim-
bitumen te maken. Dit scheelt transportbe-
wegingen en CO2-uitstoot van de asfaltcen-
trale. Elders gaan we levensduurverlengend 
onderhoud uitvoeren. Bijvoorbeeld met een 
nieuwe Lynpave slijtlaag, een toepassing 
waarbij lijnolie als bindmiddel wordt ge-
bruikt. Bij de verwerking hiervan kun je met 
lagere temperaturen toe, wat zorgt voor een 
CO2-reductie van 20 procent ten opzichte 
van de traditionele uitvoering.’

Buyer Group duurzame 
wegverhardingen
Carla Vosmaer: ‘Voor de grotere projecten 
hebben de provincies Noord-Holland, 
Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel 
met Rijkswaterstaat de krachten gebun-
deld in de Buyer Group duurzame wegver-
hardingen. In deze Buyer Group werken 
we samen om duurzamere wegverhardin-
gen op een uniforme wijze te gaan inko-
pen. Met kennis uit bestaande netwerken 
en input uit de markt hebben we een 
marktvisie en inkoopstrategie opgesteld, 
die voor iedereen beschikbaar zijn.’

In de marktvisie en inkoopstrategie wordt 
op drie ambitieniveaus - basis, significant 
en ambitieus - de uitwerking van duurzame 

wegverharding naar aanbestedingen be-
schreven, met een uniforme manier van 
uitvragen aan de markt. De Buyer Group 
geeft zo het signaal af aan de marktpartijen 
dat een versnelde investering in emissieloze 
asfaltcentrales en duurzame asfaltmengsels 
nodig is en wordt gewaardeerd. Publieke 
opdrachtgevers kunnen samen een flinke 
impact hebben, aangezien vrijwel de gehele 
afname in de asfaltketen onder hun verant-
woordelijkheid valt. Marktpartijen zijn over 
het algemeen positief over de hogere eisen 
en maximale MKI-waarden (milieukosten-
indicatoren) in de uitvraag.

Ruud Jansen: ‘Toen we anderhalf jaar gele-
den de eerste aanbesteding met MKI’s de-
den, was dit nog nieuw. We hebben toen de 
drie grootste leveranties op MKI-waarden 
uitgevraagd. Hiermee kon de aannemer 
een grotere fictieve korting verdienen als de 
MKI lager was. Wel hebben wij een onaf-
hankelijke LCA-deskundige (levenscyclus-
analyse, red.) in de arm genomen, want 
onze kennis op dit gebied was niet toerei-
kend. Opvallend was dat een plaatselijke 
aannemer duurzaamheid het beste op orde 
had. Op dit project hebben wij een bespa-
ring van 52 ton CO2 weten te realiseren.’

Handvatten voor de eerste stap
Ook gemeenten die niet direct met MKI’s 

aan de slag willen, vinden in de inkoopvi-
sie en marktstrategie handvatten. Carla 
Vosmaer: ‘Je kunt de eerste stap zetten 
met een kleine aanpassing in bestaande 
contracten. Door bijvoorbeeld de herzie-
ningsclausule volgens Artikel 17.3 van het 
ARW 2016 (Aanbestedingsreglement Wer-
ken, red.) toe te passen wordt ruimte ge-
schapen om ná de gunning het gesprek 
aan te gaan. Dit geeft rust om samen te 
werken en mogelijkheden te ontdekken. In 
een volgende gunning kan deze kennis 
dan direct worden meegenomen.’ 

De kern van de Buyer Groep duurzame 
wegverhardingen is zelf al aan de slag met 
de implementatie en monitoring in aanbe-
stedingen. De kennis en ervaringen die 
hieruit volgen, worden gedeeld. Iedereen 
die geïnteresseerd is in duurzame inkoop, 
kan de marktvisie en inkoopstrategie vin-
den op de website van het expertisecen-
trum aanbesteden, PIANOo. Bij vragen 
over de toepassing, aanmelding óf om 
ervaringen te delen kunt u contact opne-
men met de trekker van deze Buyer Group, 
Lisan van Loon: lisan.van.loon@rws.nl. 

Op 2 juni 2022 verzorgt de Buyer  
Group een webinar met Stadswerk.  
Zie www.stadswerk.nl/agenda  
voor meer informatie.

TEKST FIEKE LIVIUS, PUBLIC CINEMA I.O.V. BUYER GROUP DW
BEELD BUYER GROUP DUURZAME WEGVERHARDINGEN

WWW.PIANOO.NL  
(ZOEKTERM BUYER GROUP DUURZAME WEGVERHARDINGEN)

Carla Vosmaer (provincie Noord-Brabant): ‘We 
hebben een marktvisie en inkoopstrategie 
opgesteld, die zijn voor iedereen beschikbaar.’

Ruud Jansen (gemeente Dongen): ‘Opvallend 
was dat een plaatselijke aannemer 
duurzaamheid het beste op orde had.’



32 Stadswerk 04/2022

Circulariteit
in de Leidse  
openbare ruimte
Gemeente Leiden gaat vanaf 2023 alle bouwpro-

jecten die vallen binnen haar eigen opdrachtge-

verschap 100 procent circulair uitvragen. Zo ook 

bij bouwwerken in de openbare ruimte. Een be-

hoorlijke ambitie die niet alleen inhoudelijk maar 

ook procesmatig complex is.

CITY DEAL OPENBARE RUIMTE

Overzicht van milieukosten en afvalstromen in de openbare ruimte van Leiden.

Om een juiste invulling aan circulaire 
ambities te geven, is het project Cir-
culaire Openbare Ruimte opgezet 

binnen de gemeente Leiden. In samenwer-
king met zo’n zestig collega’s door de hele 
organisatie, het beleidsteam circulaire 
bouw en Tauw Nederland, zijn er vijf rou-
tekaarten ontwikkeld, om per gemeente-
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lijk beheerdomein circulair inkopen in de 
praktijk te brengen. Ze beschrijven wat 
100 procent circulair inkopen betekent 
voor dat domein, welke stappen gezet 
moeten worden en hoe circulair inkopen 
vertaald wordt naar projectniveau. Daar-
naast benoemen de routekaarten ook voor 
iedere stap in dit proces één trekker waar-
door er altijd iemand hoofdverantwoorde-
lijk is voor de uitvoering van de actie. Op 
deze manier kunnen we als gemeente con-
crete stappen zetten.

De City Deal Openbare Ruimte, waar de 
gemeente Leiden bij is aangesloten, gaat 
ook over integrale aanpak en programme-
ren. Dit maakt het mogelijk om circulari-
teit een plaats te geven binnen program-
ma’s en projecten. Zo kunnen we 
hergebruik van materiaal al in de planfase 
meenemen en kunnen we de levensduur 
van materialen optimaliseren.

Een greep uit onze circulaire 
openbare ruimte projecten: 

 De Churchilllaan is een drukke en be-
langrijke toegangsweg van Leiden. Het 
wegdek heeft kort geleden zijn technische 
levensduur bereikt en moest vervangen 
worden. In plaats van het werk te vervan-
gen is er gekozen voor een zogenaamde 
refurbishment. De asfaltweg bestaat na-
melijk uit meerdere lagen en enkel de bo-
venste twee lagen waren toe aan vervan-
ging. Door alleen deze lagen te vervangen 
is de levensduur van de gehele weg met 
ruim tien jaar verlengd, is er minder mate-
riaal gebruikt en behouden de ondergele-
gen lagen langer hun waarde.

 Nieuwe fietsklemmen in de Leidse bin-
nenstad zijn aangekocht volgens het circu-
laire verdienmodel Product-as-a-service 
(PaaS). Op deze manier blijft de verko-
pende partij eigenaar en heeft zij een fi-
nanciële prikkel om het product slim en 
duurzaam te ontwerpen. Dit draagt bij aan 

het circulaire gedachtegoed. De oude fiets-
klemmen hebben ook een tweede leven 
gekregen in een andere stad.

 In de Leidse Lammenschansdriehoek 
moest een nieuwe loop- en fietsbrug ko-
men. In plaats van simpelweg een nieuwe 
brug te plaatsen, heeft de gemeente beslo-
ten om dit project zo circulair mogelijk aan 
te pakken. Via Bruggenbank.nl werd door 

de gemeente Veenendaal een tweede-
hands brug aangeboden van nog geen 
vijftien jaar oud, die na wat aanpassingen 
geschikt was om te worden geplaatst. Lei-
den is nu de trotse eigenaar van een ge-
heel circulaire brug.
Door een geheel product her te gebruiken 

worden nieuwe materalen bespaard en 
wordt alle uitstoot die gepaard gaat met 
de productie van een nieuwe brug verme-
den. Bij bruggen is de impact van herge-
bruik groot omdat zij grotendeels uit be-
ton bestaan, dat bekend staat om zijn 
milieubelastende productieproces. Door 
hergebruik van deze betonnen brug slaan 
we dus een grote slag in het verminderen 
van milieuvervuilende uitstoot. 

Wilt u meer weten over de routekaarten of 
over de (andere) circulaire projecten uit 
Leiden? Voor stuur dan een mal naar  
Demi Oostdam (d.oostdam@leiden.nl). 
Deze bijdrage is onderdeel van een reeks  
die Stadswerk magazine wijdt aan de  
City Deal Openbare Ruimte.

TEKST DEMI OOSTDAM
GEMEENTE LEIDEN

Met Productasaservice (PaaS) 
heeft de producent een financiële 
prikkel om het product slim en 
duurzaam te ontwerpen

Het feestelijke inhijsen van de circulaire brug. Links wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, 
Ruimte & Wonen) en rechts wethouder Yvonne van Delft (Werk, Inkomen Economie & Cultuur).

WWW.CITYDEALOPENBARERUIMTE.NL
WWW.LEIDEN.NL
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Slim ontwerp van 
boven- en onder-
grond in Leiden
De energietransitie en klimaatmitigatie vragen om ruimte. In 

combinatie met de bestaande ruimtelijke druk vormt dit in 

een stedelijke omgeving een stevige uitdaging. Niet alleen 

bovengronds; onder de grond ligt een even grote opgave. Dit 

vraagt om een bredere afweging en slim ruimtelijk ontwerp 

van boven- en ondergrond. 

S inds 2015 bereidt Leiden zich voor 
op de grote transitieopgaven voor 
de stad. De stap naar de uitvoering 

wordt nu gemaakt. Met steeds meer aan-
dacht voor de integrale benadering van de 
boven- en ondergrond bij ruimtelijke pro-
cessen en plannen. Dit artikel beschrijft de 
eerste stappen om hiermee aan de slag te 
gaan. En het laat zien dat dit schreeuwt 
om samenwerking.

Hoewel op meerdere plekken aan deze op-
gave wordt gewerkt, zet Leiden hierbij spe-
cifiek in op het opwerpen van vroegtijdige 
strategische (beleids)keuzes. Dit gaat na-
drukkelijk verder dan een aangepaste ont-
werpmethode. De ontwikkeling van bin-
nenstedelijke energie-infrastructuur is 
traditioneel vraaggedreven en wordt als 
inpassingsvraagstuk benaderd. Op een  
hoger schaal- of systeemniveau vormen 
ruimtelijke inpassingsmogelijkheden en 

DRUKKE OPENBARE RUIMTE

Brede afweging 
nodig om alles 
kwijt te kunnen

samenhang met andere opgaven nauwe-
lijks onderdeel van de afweging. In een 
stedelijke omgeving kent deze werkwijze 
zijn grenzen: er is te weinig ruimte om alle 
opgaven een plek te kunnen geven. Toe-
komstbestendige en optimale keuzes van-
uit maatschappelijke kosten vragen erom 
ook vanuit een hogere schaal naar impact 
en afwegingen te kijken.

Hiervoor is het nodig dat gemeente en 
netbeheerders de handen ineen slaan. 
Om proactief te kunnen sturen op inpas-
sing van energie-infrastructuur en kli-
maatadaptieve maatregelen is meer in-
zicht nodig in de beschikbare ruimte. Dit 
vraagt om  een gezamenlijke inspanning. 
Alleen zo kan met zo min mogelijk kapi-
taalvernietiging en behoud van een kwa-
litatief hoogwaardige fysieke leefomge-
ving de stad op de toekomst worden 
voorbereid. 

Twee sporen
In Leiden krijgt dit invulling via twee 
nauw samenhangende sporen. Allereerst 
is een regisseur voor de bodem en onder-
grond aangesteld. Ten tweede wordt sa-
men met betrokken partijen ingezet op be-
tere regie van inrichting van de fysieke 
ruimte. Onder meer door gezamenlijk wel-
overwogen strategische en tactische beslis-
singen te maken. In een convenant tussen 
gemeente en netbeheerders van water, 
elektra en gas is onder meer afgesproken 
planningen te delen voor verschillende 
planningshorizonnen: strategisch (10-30 
jaar), tactisch (2-10 jaar) en uitvoerend 
(0-2 jaar). 

In het verlengde hiervan is ingezet op in-
zicht en overzicht rondom de toekomstige 
energie-infrastructuur, in combinatie met 
een eerste beeld dat op hoofdlijnen schetst 
hoe de energie- en klimaatmaatregelen in 
samenhang in de stad zouden kunnen 
worden ingepast. Deze stip op de horizon 
is nodig om het iteratieve proces dat de 
komende dertig jaar gevoerd wordt tussen 
de gemeente, de netbeheerders en andere 
partners structuur en richting te geven. 

Verkenningen met partners
Met regionale partners en netbeheerders 
is eerst door Generation.Energy, Qirion en 
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Waar meerdere opgaven bij elkaar komen, 
leidt dat tot knelpunten en heeft het kwali-
teitsverlies tot gevolg. Binnen de huidige 
afspraken met netbeheerders en andere 
partijen wordt meestal uitgeweken naar de 
openbare ruimte met verlies van groen en 
bomen. Gelukkige ‘bijvangst’ is het inzicht 
in de wél beschikbare ruimte voor bijvoor-
beeld het vergroenen van de stad

In een tweede stap is met ondersteuning 
van het Stimuleringsfonds voor de Crea-
tieve Industrie de combinatie onderzocht 
van enerzijds netverzwaring en anderzijds 
klimaatadaptieve maatregelen. In een pi-
lotgebied in Leiden-Noord komen onder 

meer de komst van een warmtenet samen 
met bodemdaling en binnenstedelijke ver-
dichting. Belangrijk inzicht hieruit is dat 
extra ruimte nodig is als reservering voor 
de toekomst, met name bij echt hoge ste-
delijke dichtheden. Andere conclusie is dat 
iedere partij ruimte in het groen claimt als 
niet gestuurd wordt op integratie van op-
gaven. Tot slot is duidelijk geworden dat 
de ‘wicked problems’ pas op tafel komen 
bij een concrete ruimtelijke verkenning. 
Dat vraagt om ontwerpend onderzoek op 
verschillende niveaus en het vroegtijdig in 
beeld hebben van de ruimtelijke implica-
ties, zodat beleidsmatige afwegingen ge-
maakt kunnen worden.

FLORIS DE GROOT
GROENLICHT

WWW.GENERATION.ENERGY
WWW.GROENLICHT.NL, WWW.LEIDEN.NL

BORIS HOCKS
GENERATION.ENERGY

JOS VAN WERSCH
GEMEENTE LEIDEN

Groen Licht de benodigde ruimte voor de 
verschillende boven- en ondergronds op-
gaven in kaart gebracht: stedelijke ver-
dichtingsopgave, bijhorende verzwaringen 
en uitbreidingen van energie-infrastruc-
tuur, klimaatadaptatie en maatregelen om 
groen en de biodiversiteit te versterken; 
dit alles in combinatie met een versterking 
van de kwaliteit van de stad.
 
De conclusie van dit onderzoek is dat elk 
van de opgaven afzonderlijk - verzwaring 
en uitbreiding van de elektranetten, de 
uitbreiding van het warmtenet of verster-
king van de groenstructuren - in meer dan 
75 procent van de Leidse straten niet past. 

Beeld uit het onderzoek naar 
ruimte in de ondergrond: in 
meer dan 75 procent van de 
Leidse straten past het 
verzwaren en uitbreiden van de 
elektranetten niet. Hoe roder 
op de kaart, hoe krapper.
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Hoe gaan we verder? 
Om echt greep te krijgen op de ruimte-
claims die op ons af komen, is een extra 
verdiepingsslag nodig op de benodigde 
energie-infrastructuur. Willen we als ge-
meente een goede gesprekspartner van 
netbeheerders en -eigenaren kunnen zijn, 
dan vraagt dat om beter begrip van de be-
nodigde netverzwaringen en netuitbrei-
ding, boven- en ondergronds. Onderdeel 
daarvan is het beter en sneller visualiseren 
van de nieuwe ruimteclaims. Tegelijkertijd 

verwachten we dat de gecombineerde op-
gaven dusdanig omvangrijk zijn dat veran-
kering in beleid uitkomst kan bieden om 
ruimtelijke sturing mogelijk te maken. Om 
gestructureerde, integrale en afgewogen 
ruimtelijke keuzes te maken, kunnen om-
gevingsplannen worden benut.

De doorlopen stappen helpen om van visie 
naar uitvoering te komen. Inzicht in ont-
wikkelingen boven- en ondergronds en in-
novatieve oplossingen zijn nodig om sa-

men beslissingen te nemen. Hierbij 
moeten we opgaven in samenhang bekij-
ken. Het gaat dan om samenhang tussen 
verschillende sectoren - ruimtelijk en be-
leidsmatig. En om samenhang tussen bo-
ven- en ondergrond. Omdat alle partijen 
bezig zijn met een nieuwe opgave en geen 
van allen een totaaloverzicht heeft van de 
opgaven, roepen we op om deze nieuwe 
opgave vooral samen te onderzoeken. De 
gemeente Leiden en de betrokken bureaus 
hebben de ambitie uitgesproken om on-
derzoeksresultaten beschikbaar te stellen 
voor andere gemeenten. De omvang van 
de opgave, de noodzaak om vaart te ma-
ken en de complexiteit van de opgave, vra-
gen om samenwerking, openheid en trans-
parantie. Op die manier kunnen we samen 
verder bouwen op ons fundament. 

De ‘wicked problems’ komen pas  
op tafel bij een concrete ruimtelijke 
verkenning

DRUKKE OPENBARE RUIMTE

CASUS 
RESILIENT 
LEIDEN-NOORD
Resilient Leiden-Noord 

zoomt in op de inrichting 

van de boven- en 

ondergrond op buurt- en 

straatniveau. Ontwer-

pend verkennen we waar 

de ruimteclaims rond 

energie-infrastructuur en 

klimaatadaptatie 

terechtkomen. Het 

onderzoek is een 

casestudie van vijf 

deelgebieden van Leiden-Noord. Het ontwerpend onderzoek kent 

drie stappen: inventarisatie, scenario-ontwikkeling en het samen-

brengen hiervan.

De inventarisatie maakt de opgaven van de wijk inzichtelijk. De 

kennis uit de eerste studie vullen we aan met een analyse van de 

ruimteclaims van de belangrijkste klimaatopgaven in de wijk, 

wateroverlast en hittestress. Op basis van de inventarisatie 

ontwerpen we per thema een toekomstscenario. Die scenario’s 

kunnen vervolgens worden samengebracht.

Zo ontstaan in straten met voldoende ruimte knelpunten tussen 

ruimteclaims, omdat verschillende oplossingen dezelfde plek in de 

straat nodig hebben. Er zijn volgordelijkheden; de energie-infra-

structuurkeuzes van vandaag zorgen voor beperkingen voor 

klimaatadaptatie in de toekomst.

Verbeelding van een straat met een geïntegreerde aanpak.



WWW.VANSWAAY.NL Stadswerk
MAGAZINE VOOR PROFESSIONALS OP HET GEBIED VAN DE LEEFOMGEVING

Stadswerk is hét magazine voor professionals op het 
gebied van de leefomgeving. Houdt u zich bezig met 
ontwikkeling, inrichting of beheer van de openbare 

ruimte? Dan is Stadswerk magazine uw lijfblad.

NEEM NU EEN ABONNEMENT: 
WWW.STADSWERKMAGAZINE.NL
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Stadswerk maken van kennisontwikkeling
In ons meerjarenprogramma hebben we 

aangegeven de komende jaren te willen 

investeren in kennisontwikkeling op de thema’s 

waardevol groen, klimaatadaptatie en circulaire 

economie. Vanuit de vereniging is daarbij 

aangegeven dat naast vakinhoudelijke kennis 

ook ‘procesmatige kennis’ aandacht behoeft. 

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ligt 

buiten onze scope. We richten ons op het 

ontwikkelen en ontsluiten van kennis- en 

praktijktools die gemeenten ondersteunen bij het 

behalen van hun doelstellingen op deze thema’s. 

Op 18 mei wordt aan de Algemene Ledenvergade-

ring voorgesteld de komende drie jaar hiervoor 

150.000 euro in te zetten in drie programma’s.

1. Co-creatie met gemeenten, bedrijven, 

organisaties en onderzoeksinstellingen. Samen 

met partners zoeken we naar handelingsperspec-

tieven om kennis te ontwikkelen.

2. Coalitievorming samen met koplopers. Het 

internationale Future Green City IFME/WUPA 

wereldcongres in het najaar van 2024, gebruiken 

we als katalysator voor kennisontwikkeling. We 

willen het merk Future Green City doorontwikke-

len tot een gezamenlijk kennisplatform waar de 

noodzakelijke vergroeningsopgave innovatie, 

beleid en duurzaamheidsthema’s binnen de 

openbare ruimte samenkomen. 

3. Ondersteuning voor concreet eigen initiatief 

vanuit de vereniging. Concrete ideeën vanuit de 

vereniging voor de ontwikkeling van zowel 

vakinhoudelijke kennis als procesvaardigheden 

binnen de genoemde thema’s kunnen financieel 

worden ondersteund.

Stadswerk 
verkent het 
(Vondel)park 
18 mei 2022
Parken zijn enorm belangrijk 

voor een stad. Als groene 

longen en als aangenaam 

verblijfsgebied. Op 18 mei 

vertellen stadsecoloog Geert 

Timmermans en landschapsar-

chitect Quirijn Verhoog u tijdens 

een wandeling alles over het 

Vondelpark. In een aansluitende 

bijeenkomst in het Vondelpark-

paviljoen belicht fotograaf 

Janine Schrijver het park als 

dubbelideaal. ‘Er is geen plek in 

de openbare ruimte waar natuur 

en cultuur, het verlangen naar 

rust, ruimte en vermaak zo 

intensief samen komen als in 

een stadspark. Gijs Rikken van 

architectenbureau MVRDV 

neemt ons mee naar het 

Valley-project op de Zuidas. Het 

verticale park van de toekomst? 

Aansluitend is er voor de 

deelnemers een uitgestelde 

Stadswerk jubileumborrel. 

Deelname is gratis.  

Zie voor meer informatie  

www.stadswerk.nl.

Algemene Ledenvergadering  
18 mei 2022, 15.00-16.00 uur
In het Vondelparkpaviljoen vindt op 18 mei om 15.00 de Algemene Ledenvergadering plaats. Naast 

de vaststelling van de jaarrekening 2021 staat een verdere aanscherping van het Meerjarenbeleids-

plan ’22-’25 op de agenda. Ook ligt het programma kennisontwikkeling ter besluitvorming voor.

STADSWERK.NIEUWS

(foto: R
OVA

)
(foto: www.architectuur.bouwinformatie.nl)
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AGENDA
9-14|5 De week van de boom
In samenwerking met gemeente Amsterdam, gemeente Almere en De 

Floriade

9|5 Consortiumbijeenkomst i-Tree 2.0 Marine terrein Amsterdam

9|5 Publieksdebat Pakhuis de Zwijger Amsterdam

10|5 Plaagdruk als kompas, kennisbijeenkosmt eikenprocessierups  

11|5 Boominfodag Pakhuis de Zwijger Amsterdam

12|5 Boominfodag Pakhuis de Zwijger Amsterdam

12-14|5 Nationale Boomklimkampioenschappen (NKB) Amsterdamse 

bos, door KPB-ISA

13|5 European i-Tree congres, Platform iTree

18|5 Feestelijke bijeenkomst Vonderpark Paviljoen 
en ALV
Ga je mee op pad door het Vondelpark met Quirijn Verhoog en Geert 

Timmermans? Daarna kun je aansluiten bij onze ALV waar we het glas 

heffen op honderd jaar Stadswerk én luisteren naar twee inspirerende 

verhalen van Gijs Rikken en Janine Schrijver.

19|5 Webinar De Groene Stad Challenge
Alles over de groene stad challenge in samenwerking met NL 

Greenlabel, Sweco, Stichting Steenbreek en Husqvarna

31|5 Roadshow biodiversiteit
Aftrap met een digitale bijeenkomst

31|5 Samenwerking in de keten
Gezamenlijke bijeenkomst van de Stadswerkregio Noord, Bouwend 

Nederland en Koninklijke NLIngenieurs. Assen

2|6 Webinar Duurzame wegverhardingen
Roadshow biodiversiteit Middelburg Verzilting

9|6 Klimaatadaptie en communicatie
Stadswerk-regio Overijssel

14|6 Roadshow biodiversiteit Middelburg: verzilting 

30|6 Natuurinclusief bouwen
Excursie onder leiding van de Stadswerk-regio Noord. 

7|7 Roadshow biodiversiteit Ede Basiskwaliteit 
Natuur in de stedelijke omgeving

7|9 Roadshow biodiversiteit Den Haag 
Biodiversiteit in verstedelijkt gebied

4|10 Roadshow biodiversiteit Laarbeek Biodivers 
inrichten van de openbare ruimte 

5-6|10 Vakbeurs Openbare Ruimte
Future Green City ideeëntheater. Twee dagen kennisdeling op de 

vakbeurs

12-14|10 Studiereis Nordrhein-Westfalen 
Bezoek aan Düsseldorf, Duisburg en Keulen

Roadshow biodiversiteit Assen

8|11 Roadshow biodiversiteit Assen 

30|11 Algemene Ledenvergadering 

6|12 Roadshow biodiversiteit Hof van Twente

COMPLETE OVERZICHT
Het complete overzicht van al onze bijeenkomsten en overige 

activiteiten vindt u op www.stadswerk.nl/agenda. U kunt ons ook 

volgen op Twitter en LinkedIn voor het laatste nieuws.

Kandidaat-bestuurslid Anita van Evert, strategisch adviseur 
klimaatadaptatie provincie Gelderland
Het algemeen bestuur is verheugd om Anita van Evert, strategisch 

adviseur klimaatadaptatie provincie Gelderland voor te kunnen 

dragen als bestuurslid. Anita draagt vanuit haar eigen werkpraktijk 

bij aan de verdere ontwikkeling van het thema Klimaatadaptatie 

binnen Stadswerk. Ook vinden we het belangrijk dat zij het geluid 

vanuit provincies kan vertegenwoordigen. Provincies beheren 

immers net als gemeenten delen van de openbare ruimte. De 

provincies Groningen en Gelderland zijn Stadswerk-lid. We werken 

aan een uitbreiding van de lidmaatschappen vanuit deze 

overheidslaag.



Waar begint uw idee?
Vandersanden wijst u de weg

Vraag nu de gratis catalogus 
straatbaksteen aan!
Scan de QR-code.

De mogelijkheden voor een sfeervolle en duurzame openbare ruimte zijn met onze 

circulaire straatbakstenen werkelijk eindeloos. We vinden het belangrijk om u hier zo 

goed mogelijk over te informeren, inspireren en adviseren. “Het mooiste maak je samen” 

is niet voor niets ons motto. Met elkaar creëren we waarde voor volgende generaties.

Bestel daarom nu onze catalogus straatbaksteen:

•  Vol inspiratie: referenties, verhalen en ideeën

• Compleet: kleuren, formaten en vakinformatie

• Praktisch: gedrukt én digitaal beschikbaar

> Vraag nu 

de gratis 

catalogus aan!
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