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klimaat in de straat
De (her-)inrichting van de openbare ruimte tijdens projecten van
groot onderhoud betekent bijvoorbeeld het vormgeven aan integrale
oplossingen die de harde scheiding tussen publiek en particulier
terrein (tuinen, daken) overstijgen. Het experimentele is dat voorheen heel gestandaardiseerde technische processen, gericht op
efficiëntie en het uitrollen van generieke oplossingen rondom rio
lering en waterafvoer, vervangen moeten worden door maatwerk
en de i ntegratie met lokale kennis en initiatieven van bewoners.
Dit vraagt nieuwe werkwijzen en vaardigheden van professionals
die op korte termijn op gespannen voet kunnen staan met efficiëntie,
maar op lange termijn vernieuwend en verrijkend kunnen zijn. In
dit fieldlab-traject wordt onderzocht in hoeverre klimaatadaptatie
al opgepakt wordt in de gemeentelijke processen en kijken we daarnaast of er ruimte is om de lokale kennis en initiatieven van bewoners
mee te nemen.
Het regent steeds meer en steeds harder. Door de klimaatveranderingen
worden wolkbreuken extremer en talrijker: grofweg twee keer zo vaak, dus
wat eerst eens per tien jaar viel, valt nu al eens per vijf jaar. Deze excessieve
buien leiden tot meer wateroverlast in de stad: vaker water in woningen,
water op straat en ondergelopen tunnels. De technische kennis over hoe de
stad zich hieraan moet aanpassen groeit, maar de toepassing in de buitenruimte is nog beperkt.1
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Bij nieuwbouw kunnen maatregelen eenvoudig worden geïntegreerd.
In bestaand stedelijk gebied is de ruimte schaars en zijn de mogelijkheden
en middelen beperkt. Daarom moet ook gekeken worden naar particulier
terrein, zoals tuinen en daken.
In de levensloop van een wijk worden de openbare ruimte en de riolering
gemiddeld eens in de dertig jaar grondig aangepakt. Bij dergelijke projecten
van groot onderhoud (of herinrichting) is het interessant om te zien of die
momenten kunnen worden aangegrepen om naast het oplossen van de
reguliere waterproblemen de openbare ruimte klimaatbestendig te maken.
Het effect kan nog verder worden vergroot als dit gecombineerd wordt met
maatregelen op particulier terrein. Om lokale kansen te benutten moet
daarbij afgestapt worden van de one size fits all-oplossingen die van bovenaf
worden uitgerold. Specifieke lokale kennis over de buurt kan bijdragen aan
een slimme aanpak van klimaatadaptatie en burgers betrekken bij hun
eigen leefomgeving. Er zijn tal van voorbeelden hoe burgers zelf kunnen
bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid water die afstroomt naar
het openbaar gebied, bijvoorbeeld door regenwater in de tuinen te infiltreren
of af te afvoeren, hemelwater af te koppelen, het aantal verharde opper
vlakten te verminderen en groene daken aan te leggen. Soms kan het water
van de regenpijpen aangesloten worden op het openbare groen en in andere
gevallen kan dit een mooie aanleiding zijn voor burgers om zich actief in te
zetten bij het buurtgroen.
Het betrekken van burgers, het bevorderen en integreren van hun klimaat
initiatieven en het implementeren van nieuwe technieken bij het groot
onderhoud van openbare ruimten vraagt nieuwe werkwijzen en vaardig
heden van de betrokken professionals. In Fieldlab Oost onderzoeken we hoe
we in het proces van groot onderhoud ook andere belangen en interesses
kunnen mobiliseren en verenigen, omdat het totale vraagstuk niet alleen
is op te lossen.
Vernieuwende werkwijzen zijn mogelijk, maar een probleem kan zijn dat
deze op korte termijn op gespannen voet staan met efficiëntie en bestaande
routines. We onderzoeken een proces om tot een innovatieve aanpak op wijk
niveau te komen, om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden, beper
kingen en gunstige condities voor integrale klimaatadaptieve oplossingen.
Een ‘winning neighbourhood’ In Amsterdam-Oost is het traject gestart
in Middenmeer-Noord. Deze wijk ligt in de laagste polder van Amsterdam
en er staat voor de komende jaren groot onderhoud gepland aan het riool,
de gasleidingen en de openbare ruimte. Middenmeer is eind negentiende
en begin twintigste eeuw ontwikkeld en bestaat uit gesloten bouwblokken
met enkele winkels en voorzieningen. Het is een van de best gewaardeerde
woonbuurten in Oost. Middenmeer telt circa vijfduizend inwoners en
2300 woningen, waarvan relatief veel koopwoningen. De wijk scoort zeer
goed op leefbaarheidsindicatoren als buurtwaardering, sociale cohesie en
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veiligheid. In de gemeentelijke gebiedsanalyse wordt de wijk omschreven
als een ‘zeer tevreden wijk met relatief weinig problemen, relatief hoog
opgeleide, welgestelde en bewuste bewoners’.2 Aan de inrichting van de
wijk valt te zien dat bewoners zich betrokken voelen bij hun woonomgeving.
Veel tuinen zijn verzorgd en er is veel aandacht voor de openbare ruimte.
Voorbeelden zijn de vele geveltuintjes, keramieken tegels in de stoep, bloempotten en picknickbanken.
Om een beeld te krijgen van de behoeften van bewoners en ondernemers
op het gebied van klimaatbestendigheid heeft het onderzoeksteam een verkenning uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de overlast door regenwater, op straat
en in huis of tuin door veel bewoners als groot wordt ervaren. Bewoners en
ondernemers zoeken individueel naar mogelijkheden om de wateroverlast
in kelders te verminderen of hun tuin leeg te pompen. In zijn woning aan
de Linnaeusparkweg vertelt bewoner Richard over de vochtoverlast in zijn
kelder, souterrain en tuin. Hij demonstreert welke schade hij heeft gehad
en welke maatregelen hij in zijn woning heeft moeten treffen. Na elke hevige
regenbui moet hij zijn tuin, en die van de buren, leegpompen. ‘En zo heeft
ieder een eigen manier’, zegt een van de ondernemers aan de Linnaeuskade:
‘Sommige buren hebben grindputten laten aanleggen waardoor het grondwater straks kan weg stromen. Anderen verhogen hun tuinen en de laatste
paar jaren zie je ook enkele groene daken.’
Uit de rondgang blijkt dat bewoners het vaak moeilijk vinden om aan
informatie te komen over hoe zij dergelijke problemen kunnen aanpakken.
Ze gaan individueel op zoek naar oplossingen, maar zouden graag meer
gezamenlijk willen optrekken om, eventueel samen met de gemeente, een
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bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie. Ze zouden eerder geneigd zijn
mee te doen als ze bij een bestaand initiatief kunnen aanhaken dan wanneer
ze zelf het initiatief moeten nemen. Hoewel er nog geen vaste werkwijze is
voor het realiseren van een grotere regenbestendigheid, worden in de openbare ruimte wel steeds meer maatregelen getroffen. De gemeente Amsterdam en waterbedrijf Waternet onderkennen de urgentie. Het programma
‘Amsterdam Rainproof’ zet zich met een netwerk van diverse organisaties
actief in voor het regenbestendig maken van Amsterdam en ontwikkelt een
nieuwe werkwijze om klimaatbestendigheid mee te nemen in toekomstige
gemeentelijke projecten. Groot-onderhoudsprojecten of vervangings
opgaven in openbare ruimte en riolering worden projectmatig, top-down
georganiseerd, gericht op efficiëntie en standaardoplossingen. Er is ruimte
om bewoners te informeren en nieuwe ideeën te vergaren, maar niet voor
(uitgebreide) trajecten in samenspraak met de wijk.
Om beter te begrijpen wat de houding is van de betrokkenen van de
gemeente en Waternet zijn er interviews afgenomen met enkele van hun
medewerkers. Daaruit blijkt dat zij over het algemeen voor samenwerking
met bewoners zijn en daar een meerwaarde in zien, zoals ‘meer binding met
de openbare ruimte en daardoor ook meer afstemming onderling, tussen
de bewoners, de gemeente en het Waternet’, of ‘meer begrip en meer medewerking vanuit de buurt, waardoor het project zelf ook vlotter verloopt’.
Sommige respondenten roemen ook het belang van bewoners als ‘goede
dwarskijkers die aanvullende kansen en risico’s kunnen aandragen’ en
pleiten ervoor dat deze er meer bij betrokken worden, zodat er ‘meer kans
is om maatregelen te treffen waar ook de buurt blij van wordt’. De professionals noemen ook andere manieren van samenwerking, zoals ‘voorlichting
en medebeheer’ en ‘meedenken over herinrichting van de openbare ruimte’.
Daarnaast hebben sommigen een duidelijke, integrale kijk op de proble
matiek: ‘Door bij de woningen te beginnen, de bron, kan een particulier
indirect invloed uitoefenen op de maatregelen die in de openbare ruimte
genomen worden.’
Deze eerste verkenningen in de buurt en onder professionals * leren dat
er op veel vlakken een gedeelde urgentie is om te werken aan klimaatbestendigheid, maar nog onbekend is hoe daar meer samenhang in aangebracht kan worden. De gebruikelijke werkwijze laat beperkte ruimte voor
vernieuwing, al zijn er indicaties van verandering in het denken van medewerkers van de betrokken organisaties als het gaat om probleemdefinities,
oplossingen en rolverhoudingen. Het onderzoek probeert via twee sporen
maatschappelijke innovatie rond dit thema in de wijk te bevorderen, via de
gemeente en via de bewoners en ondernemers (zie kader pagina 146).

* Interviews afgenomen met elf professionals betrokken bij project Middenmeer-Noord,
werkzaam bij Waternet, Stadsdeel Oost en Ingenieursbureau Amsterdam.
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Methode Het onderzoek kent twee sporen. In het eerste spoor
onderzoeken we hoe grote ambities inzake klimaatbestendigheid van
de gemeente en Waternet neerdalen in de uitvoering op straat.3
Dit doen wij door als observator aanwezig te zijn bij de voorbereidende
overleggen over groot onderhoud van de ontwerpteams /projectgroepen van de gemeente en Waternet en de keuzes omtrent klimaat
bestendigheid die hier gemaakt worden vast te leggen.4 Daarnaast
hebben we de betrokken professionals geïnterviewd (elf in totaal)
over de mogelijkheden die zij zien voor klimaatbestendigheid en hun
rol en verantwoordelijkheid daarin.
Parallel daaraan — het tweede spoor — onderzochten we door middel van wijkscans,5 enquêtes 6 en interviews hoe het thema klimaatadaptatie speelt onder bewoners en ondernemers. Deze manier van
werken vroeg om meer investeringen in het leren kennen van de wijk en
het inspelen op de specifieke situatie. Het bleek dat eerst uitgevonden
moest worden voor wie klimaatbestendigheid in de wijk van belang was.
Wat betekende klimaatbestendigheid voor bewoners, ondernemers en
anderen? Wat waren hun ideeën, behoeften, problemen, initiatieven?
Welke mogelijkheden voor klimaatadaptatie hebben zij? Kennen
bewoners die hiermee bezig zijn elkaar en zou het een meerwaarde
kunnen zijn als zij worden samengebracht? Welke interventies zijn
geschikt voor de wijk?
De rol van het onderzoeksteam is om te reageren op de bevindingen,
om slimme verbindingen te leggen en daar creatief mee om te gaan.
In het vervolg combineren we beide sporen en kijken we hoe het
proces van groot onderhoud kan worden aangewend om de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij de buitenruimte te vergroten
en de mensen bewuster te maken van hun omgeving, zodat ze ook op
eigen terrein aan de slag gaan en aan de leefbaarheid van hun gebied
gaan werken.

Ruimte creëren voor verandering Een centraal onderdeel van het eerste
spoor van het onderzoek in Middenmeer was het meelopen in het voor
bereidings- en besluitvormingstraject rondom het groot onderhoud. Naast
het observeren van de manier waarop keuzes gemaakt worden voor klimaatbestendige inrichting, van de besluitvorming daarover en van de wijze van
het betrekken van bewoners hierbij, is een referentieplan van een optimaal
klimaatbestendige inrichting ontwikkeld om de voorstellen mee te kunnen
vergelijken.
Het onderzoeksteam constateerde dat de grootonderhouds- en her
inrichtingsprojecten een werkwijze kennen die beperkt ruimte biedt voor
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processen in en met de wijk. Het fieldlab wordt gesteund door stadsdeel
Oost waar gebiedsgericht werken sterk is verankerd. Voor het groot onderhoud maakt het stadsdeel gebruik van diensten van het gemeentelijk
Projectbureau dat, in samenwerking met Waternet, vooral aanstuurt
op meer technocratische processen voor de herinrichting van de buitenruimte. Deze processen hebben een planning zonder ruimte voor specifiek
maatwerk, en hebben daarmee niet dezelfde ambitie als het fieldlab om
gebiedsgerichte sociale innovatie te realiseren.
Aan de hand van een aantal voorbeelden illustreren wij hoe dit zich tot
nog toe manifesteert.
v

v

v

v

v

v

Het begint bij de definitie van de opgave. Op basis van de gebiedsanalyse
is in de ‘Nota van uitgangspunten’ voor de herinrichting besloten in
deze ‘winning neighbourhood’ geen plaats te reserveren voor uitgebreide
trajecten met bewoners en daarmee is er weinig ruimte om met de aanwezige kennis en ervaringen het proces van groot onderhoud een meerwaarde te geven in de buurt (er is alleen apart budget gereserveerd om,
als de bewoners dat willen, te kijken naar hun inbreng bij de inrichting
van één bepaald plantsoen, het Galilei-plantsoen).
De zwaarwegende planning van het project laat weinig extra ruimte om
de wijk er meer bij te betrekken en door tijdsdruk was er uiteindelijk te
weinig gelegenheid voor een vergelijking met het referentieplan en extra
advies op bewonersavonden.
Bij het uitnodigen van bewoners op informatieavonden is strak gekeken
naar de projectgrenzen in plaats van de buurtgrenzen. Scholen krijgen
een standaard uitnodiging en er is aarzeling om extra aandacht te be
steden aan het actief betrekken van bewoners bij de inrichting van de
openbare ruimte, vanwege mogelijke vertraging.
De gebiedsmanager is niet betrokken bij het uitnodigingsbeleid en
ook onvoldoende bekend met de opdrachtformulering en de hoofd
opzet, terwijl de projectleider zich vooral baseert op het (project)
overdrachtsdocument en daardoor niet alle wenselijke kennis erbij
kan betrekken.
Bewoners worden vooral geïnformeerd over de aanpassingen in de
openbare ruimte en kunnen hun commentaar en ideeën achterlaten,
maar worden niet uitgenodigd om zelf een rol te spelen op openbaar
of eigen terrein. In bijzondere gevallen zal per straat nog extra overleg
komen, maar dit is geen standaard werkwijze.
Het project heeft een strakke opzet en organiseert bijvoorbeeld de inloopavonden met uitnodigingen per deelgebied. Amsterdam Rainproof
was bereid om op verzoek van het onderzoeksteam informatie te geven
op de bewonersavonden en extra experts uit te nodigen, onder de voorwaarde dat er een aankondiging kwam in de bewonersbrief. Vanuit het
project was dit gezien de structuur van de avonden (per buurt) onwense-
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lijk, met als gevolg dat Rainproof afzag van het uitnodigen van meerdere
ervaringsdeskundigen. Gezien de nieuwsgierigheid van de vele bezoekers
is dit misschien een gemiste kans.
Binnen de gemeente lijken er twee bewegingen gaande te zijn. De ene stuurt
meer op resultaat en de andere meer op gebiedsmanagement, waarbij we
zien dat de sturing van het project sterker is dan het gebiedsgerichte werk.
Energie opwekken Inmiddels hebben we vanuit het onderzoeksteam
van het fieldlab ruimte gecreëerd om klimaatbestendigheid en de rol van
bewoners toch een plek te geven. De investeringen in de vorm van actieve
deelname aan voorbereidende ontwerpteams waren van belang voor
het creëren van een vertrouwensrelatie. Wisselingen in de personeels
bezetting bij de organisatie, zoals bij de overgang van de ontwerp- naar
de projectfases, en de toename van tijds- of externe druk maakten dat we
onze rol steeds weer moesten bevechten. De aanwezigheid van het onderzoeksteam werd dan gezien als een mogelijk ongewenste verbreding en
vertraging.
Er zijn ook positieve resultaten. Tijdens de bewonersavonden is naast
het verstrekken van informatie over de (technische en uitvoeringskant
van de) herinrichting ook klimaatbestendigheid duidelijk neergezet. De
gemeente gaf in de communicatie aandacht aan de maatregelen die getroffen
worden in het kader van het programma Amsterdam Rainproof en op de
informatieavond hing er een speciale tekening met Rainproof-maatregelen
aan de wand. In de uitnodiging voor de inloopbijeenkomsten stond: ‘Wat
is een klimaatbestendiger buurt en wat kunt u als bewoners / ondernemers
daarin betekenen?’ Ook werd de suggestie van het onderzoeksteam om
een expert van Rainproof uit te nodigen geaccepteerd. Gezien de belang
stelling van de bewoners kan dit leiden tot kansen om hun inbreng beter
te waarborgen.
Op dit moment is het nog zoeken naar de juiste vorm en worden afspraken
gemaakt over het meedraaien in het project. Zo wordt nu in reactie op het
fieldlab-onderzoek met een nieuwe projectleider zelfs meer ruimte ge
creëerd voor samenwerking met bewoners en wordt overwogen om voor
de binnentuinen aparte budgetten aan te vragen. Een ander idee is om
enthousiaste mensen in de wijk als klimaatambassadeurs aan te wijzen
en een lokaal digitaal platform voor uitwisseling van informatie aan te
reiken. Ook wordt nagedacht over het actief benaderen van de scholen en
het organiseren van een lezing en tentoonstelling in de dichtstbijzijnde
openbare bibliotheek in Oost.
Er lijkt voldoende energie aanwezig. Mensen zijn geïnteresseerd, maar
hebben wel behoefte om enigszins op gang geholpen te worden. Daar zou
de gemeente een rol in kunnen spelen. De vraag is of de gemeente in de toekomst bereid is haar rolopvatting bij groot onderhouds- en herinrichtings-
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projecten te verruimen en meer aandacht te besteden aan het faciliteren
van bewoners(netwerken) en het op een andere manier ontsluiten van
informatie, bijvoorbeeld door meer direct aan te haken bij de bewoners en
gebruikers.
Voorbij het eigenbelang Actie-onderzoek in het fieldlab heeft het onderzoeksteam ook geconfronteerd met meer fundamentele uitdagingen wat
betreft onze rol. Het gaat hier om de mate waarin en de wijze waarop onderzoekers interveniëren. Dit zien wij zowel in het eerste spoor, zoals hier
boven beschreven, als in het tweede spoor, waar wij met bewoners en ondernemers werken die zich proberen te organiseren om collectief wateroverlast
tegen te gaan. Op eigen initiatief zijn wij in contact gekomen met verschillende lokale groepen: PopinnPark (een lokaal podium voor groene initia
tieven in de Watergraafsmeer), de openbare bibliotheek, het digitaal platform Oost-online en platform Duurzaam Oost.
In het eerste spoor zijn interventies gepleegd door advies te geven aan
de gemeente en samen op te trekken tijdens de bewonersavonden. In het
tweede spoor hebben wij al geïntervenieerd door partijen uit de wijk samen
te brengen met het idee dat zij elkaar mogelijk kunnen helpen in het zoeken
naar maatregelen. Maar ook door het uitdagen tot reflectie en het faciliteren
van de zoektocht naar gedeelde belangen en vormen van samenwerking,
waarbij zij meer zouden kunnen bereiken dan in hun eentje. In de voor
bereidende sessie voor het buurtfestival bleek dat moeilijk. Mensen hadden
hun eigen doelen en stuurden de sessie in die richting. Deze partijen, met
PopinnPark als belangrijkste partij, hebben uiteindelijk een klein buurt
festival georganiseerd, met als thema ‘Climate Change Hoax My Ass’.
Het onderzoeksteam heeft advies gegeven, bijvoorbeeld dat het belangrijk
is om je te verplaatsen in de doelgroep, en suggesties gedaan over de opzet.
Er waren op de bijeenkomst heel weinig bewoners en er is nog geen uit
wisseling in de wijk ontstaan. Een mogelijke manier om met deze uitdaging
om te gaan is het vinden van lokale partners die net als wij het belang van de
wijk vóór het eigenbelang stellen. In Middenmeer wordt nu via (de leider
van) een lokaal platform en een digitaal platform gekeken of en hoe andere
losse initiatieven, individuele bewoners, ondernemers en ondernemers
verenigingen beter met elkaar verbonden kunnen worden.
Zoeken naar kansen De zoektocht naar een nieuwe, integrale werkwijze
die voorbijgaat aan het onderscheid tussen particulier en openbaar eigendom is in Fieldlab Oost gestart. Dit vergt een omslag bij de gemeente en
Waternet van een technische aanpak gericht op het openbaar gebied naar
een meer technisch-sociale aanpak gericht op de wijk als geheel. De orga
nisaties zijn op zoek naar manieren om bewoners en ondernemers een
belangrijkere rol te laten spelen. Door een tweesporenaanpak heeft het
onderzoeksteam geprobeerd ruimte voor innovatie te creëren. Enerzijds

12

Klimaat in de straat

door de dynamiek in de wijk en bij de professionele organisaties in kaart
te brengen, anderzijds door alternatieve processen te ondersteunen en
kritische vragen te stellen die prikkelen tot reflectie. Daarbij is het een uitdaging voor de gemeente om vanuit de systeemwereld aan te sluiten bij de
dynamiek van de leefwereld. Als de gemeente bereid is om de resultaat
sturing meer los te laten en om meer procesafspraken te maken, omdat
rollen kunnen verschuiven en uitkomsten veelal niet vooraf bekend zijn,
ontstaat er meer gewenste ruimte.
Het programma Amsterdam Rainproof bewijst dat het onderwerp
klimaatbestendigheid de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen van
de gemeente Amsterdam. Het blijft nog lastig om het vergrote bewustzijn
te integreren in nieuwe werkwijzen. Daarom speelt in deze casus vooral
het vraagstuk van ‘mainstreaming’ van nieuwe ideeën in bestaande werkwijzen.7 Wat kan de rol van een fieldlab daarin zijn? Is het stilstaan bij
de huidige manier van werken en een pleidooi voor het inpassen van meer
ruimte voor samenwerking met de wijk al een stap richting een meer vernieuwende en verrijkende werkwijze?
In Middenmeer-Noord hebben bewoners en ondernemers een groot
milieubewustzijn. Het is een betrokken wijk met veel zelforganiserend
vermogen en er is sprake van urgentie. Juist hier liggen kansen om tot een
geïntegreerde aanpak te komen.
Een grote uitdaging is om dit ook in wijken te realiseren waar deze
condities minder gunstig zijn; een wijk die geen ‘winning neighbourhood’ is.
Wellicht is hier een heel andere benadering gepast en moet hier meer gezocht worden naar directe begeleiding van geïnteresseerden door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van milieucoaches. Of door een stimuleringsof beloningssysteem te ontwikkelen in het kader van klimaatadaptatie,
zoals bijvoorbeeld het Zero Waste Lab in de Dapperbuurt doet met recycling
door deelnemers acties en kortingen aan te bieden. Belangrijk is dat we
de vaste kaders loslaten en dat de gemeente, Waternet en de bewoners
de ruimte nemen om samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden, zoals
nieuwe vindingrijke technieken voor zowel de openbare ruimte als het
particulier terrein.
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