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HOE ACTIVEER JE DE BEWONERS   
METHODES EN ONLINE TOOLS



Co-creatie
  Voorbeeldproject Leiden Noord

Online tools en communicatiemiddelen

Waar gaan we het over hebben?

  atelier GROENBLAUW



Co-creatie 
VOORBEELDPROJECT LEIDEN NOORD 

  atelier GROENBLAUW



Bron: gemeente Leiden

Voorbeeldproject Leiden Noorderkwartier Oost

• 4000 sociale huur en koopwoningen
• Bestaande wijk
• Rioleringswerkzaamheden
• Nieuwe openbare ruimte
• SPONGE 2020

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, LeidenNoorderkwartier Oost, Leiden



  atelier GROENBLAUW

Passen en meten in de straat



Bron: gemeente Leiden

• Toegankelijkheid en veiligheid
• Autoparkeren 
• Fietsparkeren
• Bomen
• Verlichting
• Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte (beeldkwaliteit en materialen)

Opgave 

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

Uitgangspunten
• voldoende ruimte voor de voetganger
• voorkomen sluipverkeer
• snelheid beperkende inrichting
• toegankelijkheid woningen garanderen
• alle straten moeten toegankelijk zijn voor brandweer, ambulances en politie

Toegankelijkheid en veiligheid 

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

Uitgangspunten
• we kijken naar de hele wijk 
• maatvoering conform 2018: meer ruimtebeslag bij gelijk aantal

Discussie
• aantallen: gelijk of minder aantal/m2?
• welke materialen: alles standaard of ruimte voor pilot met   

bv. waterdoorlatende verharding?
• plekken voor deelauto’s meenemen?

Autoparkeren

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

Uitgangspunten
• Alleen faciliteren daar waar nodig

Discussie
• Wanneer is het nodig?
• Waar is het nodig?
• Hoe faciliteren we fietsparkeren?

Fietsparkeren 

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

Uitgangspunten
• boomverordening en groene kaart: aantal minimaal gelijk houden, 

herplantplicht
• inrichting groeiplaats

Discussie
• aantal bomen/volume kronen
• soorten

Bomen 

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

Discussie
• onderhoud geveltuinen en groene boomspiegels: wie?
• mag meer groen ten koste gaan van andere uitgangspunten? 

Onderhoud groen

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

BLAUWE STRAAT 9-12 m
Een straat met bomen op beperkte 
plaatsen tussen parkeerplaatsen. 
Geveltuinen vergroenen de straat en 
vergroten de biodiversiteit.

GROENE STRAAT 13-15 m
Een straat met bomen, grote 
boomspiegels, raingardens en geveltuinen 
die de stedelijke hitte op warme dagen 
beperkt en de biodiversiteit vergroot. De 
raingardens dragen bij aan de infiltratie 
van regenwater en de bomen versterken 
de ruimtelijke structuur van de wijk. 

ORANJE STRAAT 6-8m
Een straat waar parkeerplaatsen volgens 
de normen niet mogelijk is. Dat biedt 
ruimte voor geveltuinen, maar
hoe lossen we parkeren op?

SPECIALS
Een waterbergende verkoelende 
(speel)plek.

Vier straattypes

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, LeidenNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

Uitgangspunten voor de groene 
en klimaatbestendige straat

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, LeidenNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

Uitgangspunten voor de blauwe en 
klimaatbestendige straat

©atelier GROENBLAUW

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, LeidenNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

Uitgangspunten voor de oranje 
en klimaatbestendige straat

©atelier GROENBLAUW

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, LeidenNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

Uitgangspunten voor de 
klimaatbestendige pleintjes

©atelier GROENBLAUW

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

• Voorbereidingen
• Bewonersavonden voor hele wijk
• Klankbordgroep
• Bewonersbijeenkomsten specifieke straten
• Projectpagina 

• Ga goed campagne
• Tuinman en Tuinman – tegel erin, plantje eruit 
• Tuinwedstrijd
• www.huisjeboompjebeter.nl/leiden

Participatie proces 

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

Bewonersavond voor de hele wijk

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

• Bewoners en corporaties
• Bewoners zijn adviseurs van het project
• Meedenken over ontwerpkeuzes incl. klimaatadaptieve 

maatregelen openbare ruimte en tuinen/daken.
• Uitwerken van Nota van Uitgangspunten tot Programma 

van Eisen en beplatingskeuze voor de openbare ruimte. 
• Samen met bewoners het ontwerpproces doorlopen voor 

de straten en de tuinen/daken.

Klankbordgroep: bewoners en corporaties

Bron: gemeente Leiden

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, LeidenNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

Klankbordgroep: bewoners en corporaties

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

• Locatie zo dicht mogelijk bij de bewoners: partytenten in de 
straat 

• Meedenken door bewoners over het ontwerp van hun eigen 
straat en over de inrichting van eigen tuin en dak. 

• Ook leden van de klankbordgroep zijn uitgenodigd, hierdoor 
spreken bewoners niet alleen met professionals ook met 
medebewoners het gesprek over klimaatverandering en op-
lossingen

Bewonersbijeenkomsten in de wijk

Bron: gemeente Leiden

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, LeidenNoorderkwartier Oost, Leiden



Bron: gemeente Leiden

• Samen aan de slag
• Ga goed campagne: zie www.gagoed.nl
• Tuinman en Tuinman - tegel eruit, plantje erin 
• Tuinwedstrijd in Noorderkwartier Oost

Aanhaken bij andere acties

  atelier GROENBLAUWNoorderkwartier Oost, Leiden

https://www.gagoed.nl


Communicatie
Handelingsperspectieven

  atelier GROENBLAUW



www.huisjeboompjebeter.nl 
Website voor het vergroenen van huis en tuin www.huisjeboompjebeter.nl          www.groenblauwenetwerken.nl



Nieuwe ontwikkeling: 
Klimaatlabel 

  atelier GROENBLAUW

www.groenblauwenschede.nl
In opdracht van Provincie Overijssel & Gemeente Enschede

https://www.groenblauwenschede.nl


Nieuwe ontwikkeling: 
Duurzaamheidslabel & koppeling met kaarten  

  atelier GROENBLAUW

www.duurzaam.gooisemeren.nl
In samenwerking met Stichting CAS

https://duurzaam.gooisemeren.nl


Burgers activeren 
Ondersteunende campagnes 

  atelier GROENBLAUW



Ondersteunende campagnes
Folders en posters

  atelier GROENBLAUW
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Ondersteunende campagnes
Folders en posters

  atelier GROENBLAUW



Ondersteunende hulpmiddelen
Handboek voor de Tuinbranche

  atelier GROENBLAUW

In opdracht van STOWA en RIONED
In samenwerking met Truinbranche en Anneke van Veen



Klei-, veen- of zandgrond
Een regenwatervijver is zinvol in gebieden met kleigrond, veengrond of met een hoge grondwaterstand, 
omdat het water hier niet gemakkelijk kan wegzakken. In zandgrond, waar het water wel gemakkelijk 
wegzakt, kun je ook voor een greppel of grindbed kiezen die mooi blijft als hij droogstaat.

Mini moeras
Dit is een drassige, natte bodem met een klein laagje water 
erboven. Een vijver heeft duidelijk meer water. Je kunt meerdere 
moerasjes in je tuin maken en deze met elkaar verbinden. Als er 
te veel water in een van de vijvertjes komt, stroomt het vanzelf 
naar de andere. Hierdoor blijven alle vijvertjes drassig. Amfibieën 
zoals kikkers en salamanders vinden een moeraszone heerlijk. 
Moerasplanten geven veel stuifmeel en nectar wat weer insecten 
aantrekt. Daarnaast vormen ze mooie uitzicht- en rustpunten voor 
libellen en juffers.

Groene oever
Een groene oever kan worden opgebouwd uit 
verschillende plantensoorten: 
   1 Bloemrijke grasland
   2 Planten voor vochtige grond 
   3 Natte kruidachtige planten
   4 Moerasplanten in dieper water
   5 Moerasplanten in dieper water
   6 Drijvende planten
   7 Onderwaterplanten

Greppel
Een greppel in een dieper gelegen deel van de tuin kan regenwater 
tijdelijk bergen na een hevige bui. Regenwater kan ook vanuit de 
regenpijp of het terras afstromen naar een greppel. Hier kan het 
water langzaam wegzakken in de bodem. Soms kan het water 
via een greppel worden afgevoerd naar een sloot of vijver in het 
openbaar gebied. Een greppel is begroeid of eventueel opgevuld 
met grind en kan ook droog staan. Een beplante greppel is rijk 
aan diverse plant- en diersoorten. Op de nattere greppels komen 
veel ongewervelde dieren af zoals slakken, kevers en vlinders als 
het zandblauwtje. Op de iets drogere meer zoogdieren zoals de 
bosmuis en de egel.

Tips
• Kijk ook op de folder ‘afkoppelen van de regenpijp en 

ontluchten van het riool‘ uit deze serie. 
• Een regenvijver zonder vissen, een mini-moeras, of 

greppel zijn makkelijker en goedkoper in aanleg en 
onderhoud dan een vijver met vissen. De vijverfolie, 
vijverpomp en vijverfilter om de waterkwaliteit op pijl 
te houden zijn niet nodig. 

Maak een regenwatervijver
Zo doe je dat!

1. Kies een plek
Kies bij voorkeur een lager gelegen deel 
van je tuin. Bij een diepe vijver kies je 
een plek in de zon of halfschaduw.

3. Bedek de bodem met vijverfolie
Indien je vissen wilt houden moet er 
altijd water in je vijver blijven staan 
(minimaal 0,7 m). Dek de bodem tot een 
bepaalde hoogte af met vijverfolie.

2. Graaf een gat
Een regenwatervijver heeft verschillende 
hoogtes. Maak je oevers niet te steil, 
dieren kunnen dan gemakkelijker de 
vijver in en uit. Dit is ook veiliger voor 
kinderen.

4. Inslalleer een vijverpomp en -filter
Voor een goede waterkwaliteit installeer 
je een pomp en een filter in de vijver, 
met de aanzuiging in het diepe gedeelte.

5. Beplant de oevers 
De oeverplanten die je kiest moeten 
geschikt zijn voor zowel natte als droge 
periodes, vanwege de wisselende 
waterstanden. Je kunt ook steenachtig 
materiaal gebruiken. 

6. Regenwater van het dak afvoeren
Als je de regenpijp van je dak uit laat 
komen op de regenwatervijver moet 
deze flink wat water kunnen bergen. Zorg 
voor een overstort naar een sloot, wadi 
of riolering. 

Regenwatervijvers vangen 
regenwater op en laten het langzaam 
wegzakken in de ondergrond. Een 
regenwatervijver heeft daarom 
wisselende waterstanden: vol na 
een regenbui, en bijna leeg als het 
lang droog blijft. Het is daarom het 
mooiste om een regenwatervijver 
met groene oevers aan te leggen.
De wisselende waterstanden zorgen 
dat er veel verschillende planten 
en dieren kunnen leven. Daarnaast 
zuiveren oeverplanten het water 
en helpen ze mee om de tuin in 
de zomer koel te houden. Een 
alternatief voor oeverplanten is een 
regenwatervijver met grindbed: mooi 
met én zonder water.

Bij de aanleg van een 
regenwatervijver is het belangrijk 
ervoor te zorgen dat de vijver diep 
genoeg is, minimaal 0,7 m, zodat 
waterdieren zowel bij een lage 
waterstand als bij vorst kunnen 
overleven. De wateropslag capaciteit 
van een regenwatervijver is beperkt; 
hij moet dan ook van een overstort 
worden voorzien.

Voor deze klus heeft u nodig:

materialen
• vijverfolie 
• waterplanten 
• zand
gereedschappen
• spade
• meetlind of touw
• vijverpomp
• vijverfilter

Moeilijkheidsgraad

bronnen: vroegevogels.nl, www.groenblauwenetwerken.nl

0,7 m

  atelier GROENBLAUW



Ondersteunende campagnes
Social media

https://www.youtube.com/watch?v=GXMpugEP0RI&feature=emb_title

  atelier GROENBLAUW

https://www.youtube.com/watch?v=GXMpugEP0RI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=GXMpugEP0RI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=GXMpugEP0RI&feature=emb_title


Ondersteunende campagnes
Lokale acties en prijsvragen 
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  atelier GROENBLAUW

Wij ondersteunen verschillende gemeentes

- Blauwe tuinen Tilburg
- HBB Leiden
- HBB Heemskerk
- HBB Rotterdam
- HBB WIBIT
- Groenblauw Enschede
- Groenblauw Dordrecht
- Duurzaam Gooise Meren
- Kli-maatje Rhenen



www.groenblauweschoolpleinen.nl 

  atelier GROENBLAUW

In opdracht van Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Delfland

https://www.groenblauweschoolpleinen.nl


• Toolbox Co-creatie
• Toolbox Stakeholders
• Stappenplan

  atelier GROENBLAUW

SPONGE 2020

https://nl.urbangreenbluegrids.com/sponge/


Convenant klimaatadaptief bouwen Zuid-Holland 
binnenkort: www.startadaptief.nl

  atelier GROENBLAUW

• Minimale Eisen
• Koppeling van Minimale Eisen aan maatregelen

https://www.urbangreenbluegrids.com/startadaptief/


Bedankt voor jullie aandacht

  atelier GROENBLAUW


