
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leaf of Groningen 

Bijlagen  



 
 
 

INHOUD 
 
. 
 
 

WERKPAKKETTEN  
1 - Programma van Eisen……………………………………………………………………………………………………. 
2 - Best Practices……………………………………………………………………………………………………………………… 
3 - Ontwerpen…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4 & 5 – Prototypes, Kosten en Baten……………………………………………………………………………… 

 
INTERVIEWS 

Vragen…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Transcripten…………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
1 
40 
78 
104 
 
 
131 
139 
 



1 
 

   



2 
 

Inhoudsopgave 
 

1. Introductie .......................................................................................................................................... 4 

1.1 Huidige situatie ............................................................................................................................. 4 

1.2 Doelstelling en werkwijze ............................................................................................................. 6 

2. Rangsysteem/ Prioriteiten .................................................................................................................. 8 

3. Bevindingen ........................................................................................................................................ 9 

3.1 Veiligheidseisen ............................................................................................................................ 9 

3.1.1 Nen-normen en Eurocode...................................................................................................... 9 

3.1.2 Acties op constructies – Eurocode 1 – NEN-EN 1991 .......................................................... 10 

3.1.3 Conclusie .............................................................................................................................. 10 

3.2 Beplanting ................................................................................................................................... 11 

3.2.1 Onderhoud ........................................................................................................................... 11 

3.2.2 Zout ...................................................................................................................................... 11 

3.2.3 Geografische ligging en weersbestendigheid ...................................................................... 12 

3.2.4 PH en grond.......................................................................................................................... 13 

3.2.5 Groen en kleur ..................................................................................................................... 13 

3.2.6 Materiaal keuze ................................................................................................................... 13 

Overzichtstabellen klimplanten ........................................................................................................ 15 

3.3 Belanghebbenden ....................................................................................................................... 17 

3.3.1 Ondernemers aan stadsplein ............................................................................................... 17 

3.3.2 Bewoners en recreanten aan stadsplein ............................................................................. 18 

3.4 De psychologie van gedrag en klimaatadaptatie ........................................................................ 18 

3.4.1 Principes van gedragsverandering ....................................................................................... 18 

3.4.2 De vier thema’s van gedragsverandering op het gebied van klimaatadaptatie .................. 20 

3.5 Politiek draagvlak in gemeentes ................................................................................................. 21 

3.6 Modulair en flexibel bouwen ...................................................................................................... 22 

3.6.1 Wat is flexibel en modulair bouwen? .................................................................................. 22 

3.6.2 Proces ................................................................................................................................... 23 

3.6.3 Toepassing Leaf .................................................................................................................... 25 

3.7 Meetsystemen ............................................................................................................................ 25 

3.8 Hittestress ................................................................................................................................... 26 

3.8.1 Hitte maatregelen ................................................................................................................ 27 

3.8.2 Wat is een koele plek ........................................................................................................... 27 

3.9 Toegankelijkheid ......................................................................................................................... 28 

3.9.1 Markt .................................................................................................................................... 28 



3 
 

3.9.2 Noodvoertuigen ................................................................................................................... 28 

3.9.3 Bouwlaag .............................................................................................................................. 28 

4. Eisen tabel ......................................................................................................................................... 29 

5. Reflectie ............................................................................................................................................ 35 

8. Referentie lijst ................................................................................................................................... 36 

Bijlage 1. Prijzen .................................................................................................................................... 39 

 

 

 

  



4 
 

1. Introductie 
 
In het voorjaar van 2021 kwamen oprichters Hugo en Gijs met een idee voor dé oplossing tegen water- 
en hittestress in de binnenstad: De Leaf, een grote groene pergola die onder anderen zorgt voor 
schaduw, waterberging en verhoging van de biodiversiteit. Wat begon als een spontaan idee is 
inmiddels uitgebreid naar een groot project waar sinds februari 2022 ook zeven enthousiaste 
studenten bij zijn aangesloten. Het komende half jaar wordt er onderzoek gedaan naar de effectiviteit, 
ideale samenstelling en haalbaarheid van een Leaf in een stedelijke omgeving. Dit is het eerste deel 
van dit onderzoek, het programma van eisen.  

Het project zal verlopen in verschillende stappen, te beginnen bij het programma van eisen. 
Tegelijkertijd is er onderzoek gedaan naar relevante voorbeeldprojecten om daar bruikbare lessen uit 
mee te nemen. Na deze twee stappen wordt er overgegaan naar het daadwerkelijk ontwerpen van 
een mogelijke Leaf. Vervolgens zullen er drie of vier prototypes gebouwd worden waar verschillende 
testen mee gedaan worden. Uiteindelijk zal alles uit de voorgaande stappen mee worden genomen in 
een kosten-baten analyse en zal worden bepaald hoe de ideale pergola eruitziet en in hoeverre dit 
een haalbaar product is.  

In de afgelopen weken is door middel van literatuuronderzoek, interviews, enquêtes en best practices 
onderzoek gedaan aan welke eisen een Leaf zou moeten voldoen om zo succesvol mogelijk te zijn. 
Deze uitkomsten zijn samengevoegd in dit document, waarbij alle onderdelen kort toegelicht worden. 
In hoofdstuk zeven is een schematisch overzicht te zien van alle eisen waar in het ontwerpstadium 
rekening mee gehouden wordt. 

1.1 Huidige situatie  
De aanleiding voor dit onderzoek bestaat uit een viertal problemen die nu spelen in stedelijke 
gebieden: 

1. Toenemende hittestress. Stedelijke omgevingen kampen met het zogenaamde ‘hitte-
eiland effect’, waarbij er sprake is van een relatief hogere opwarming door een sterk 
versteende omgeving. Dit kan in de praktijk leiden tot een temperatuurverschil van wel 8 
graden tussen binnensteden en de stadsrand (Gemeente Groningen, z.d.). Meer hitte 
heeft een negatieve invloed op gezondheid, energieverbruik en arbeidsproductiviteit en 
leidt soms tot economische schade (Nationale Adaptatiestrategie, 2016). 

2. Toenemende wateroverlast. Mede door de verstening in steden is er nauwelijks ruimte 
voor hevige regenval om in de grond te infiltreren en moet water in zulke omstandigheden 
worden afgevoerd. Omdat rioleringen deze piekafvoeren niet aankunnen ontstaan er 
steeds vaker momenten van hevigere wateroverlast (Nationale Adaptatiestrategie, 2016).  

3. Afname biodiversiteit. Door de toenemende verstedelijking en bebouwing in 
Nederlandse steden neemt de biodiversiteit er steeds meer af (Compendium voor de 
Leefomgeving, 2017). Eén van de effecten hiervan is dat hiermee ook zogenaamde 
ecosysteemdiensten van veel plant- en diersoorten verloren raken, die een belangrijke rol 
spelen in het opvangen van klimaateffecten (Hogeschool van Amsterdam, 2020). 

4. Toenemende druk op stedelijke ruimte. Openbare ruimte in steden wordt steeds 
schaarser. Het aantal stedelingen neemt toe en er spelen ook steeds meer uitdagingen 
die aangepakt moeten worden, zoals de energietransitie en het woningtekort (PBL, 2021). 
Dit geldt voor zowel op als onder de grond. Waar er dus vraag is naar meer oplossingen 
voor klimaatproblemen en biodiversiteitsverlies, is die ruimte steeds moeilijker te vinden, 
vooral in (historische) binnensteden. 
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Huidige vergroening stadspleinen 

Het vergroenen van stadspleinen is een thema dat veel gemeentes de afgelopen jaren bezighoudt. 
Zoals in Rotterdam waar een stenen verkeersrotonde wordt veranderd in een groenstadsplein 
(Gemeente Rotterdam, z.d.) of de Grote Markt in Groningen waarbij een groep bomen en 
waterelementen het plein zullen verrijken (Gemeente Groningen, 2021). 

      
Afb. 1 Hofplein Rotterdam momenteel                                      Afb 2: Hofplein Rotterdam met meer groen  

       

Afb 3: Grote markt Groningen momenteel                                 Afb 4: Grote Markt Groningen met meer groen                           

Bij de bovenstaande projecten is bijvoorbeeld te zien dat bij het vergroenen van pleinen snel wordt 
gedacht aan het planten van bomen. Bomen bieden op twee manieren verkoeling: door de schaduw 
onder de boom en door verdamping (Oke et al., 2017; Rahman en Ennos, 2016). Hierdoor zorgen 
bomen niet alleen voor verkoeling aan de mensen die eronder verblijven maar ook aan de stedelijke 
oppervlakken en gebouwen. Schaduw kan de gevoelstemperatuur met zeven tot vijftien graden 
Celsius verlagen (Rahman en Ennos, 2016). Echter, kan de gevoelstemperatuur tijdens hete dagen met 
twaalf tot negentien graden Celsius verlagen op het heetste moment van de dag (Klok et al., 2019).  

Het effect van bomen op de luchttemperatuur is relatief klein, meestal rond de 2 graden Celsius 
(Lin en Lin, 2010, Cheung en Jim, 2018, Lee et al., 2013) of zelfs onder 1 °C (Armson et al., 2013, Takács 
et al., 2016). Hoe meer bomen er op een stuk grond staan, hoe meer effect dit heef top de 
luchttemperatuur (Streiling & Matzarakis, 2003). Zo moet ongeveer 33% van het stedelijke gebied 
bedekt zijn met bomen om de luchttemperatuur op voetganger niveau met 1 graad Celsius te verlagen 
(Ng et al., 2012). 

Hoewel bomen dus zeker voor verkoeling zorgen, hangen er ook een aantal nadelen aan het planten 
van bomen wat het minder wenselijk of zelf onmogelijk maakt om in sommige stedelijke gebieden 
voor deze klimaat adaptieve maatregel te kiezen.  

Een van de grootste nadelen aan bomen is dat bomen veel ruimte nodig hebben onder de grond. In 
de meeste stedelijke gebieden, vooral in de binnensteden, is ondergrond niet of nauwelijks ruimte 
door onder andere rioleringssystemen, leidingen, stroomkabels etc. (M. Schuit, persoonlijke 
communicatie, 16 februari 2022). Daarnaast kunnen de bomen op langere termijn ook problemen met 
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de omliggende infrastructuur veroorzaken (Hirons en Sjöman, 2018). Daarnaast kunnen bomen ook 
overlast veroorzaken door de grote hoeveelheid bladeren die zij verliezen in openbare ruimte.  

Hoewel bomen natuurlijk een stap in de goede richting zijn en dit zeker verkoeling zal bieden op 
warme dagen, kunnen innovatievere ideeën mogelijk nog veel grotere veranderingen met zich 
meebrengen. Op dit punt kan een Leaf dan ook van grote toegevoegde waarde zijn.  

Een Leaf is een grote pergola, begroeid met planten, die in binnenstedelijke gebieden en pleinen een 
totaaloplossing moeten vormen voor zowel het toevoegen van groen als het tegengaan van 
wateroverlast en hittestress. Dat wordt hieronder toegelicht: 

1. Tegengaan hittestress: door het creëren van een dak bestaande uit planten zorgt een 
‘Leaf’ voor meer schaduw, wat voor verkoeling zorgt. Ook geven de planten vochtigheid 
af en filteren ze de lucht, wat voor extra verkoeling zorgt (Hogeschool van Amsterdam, 
2016). 

2. Tegengaan wateroverlast: Door het installeren van wateropvangsystemen onder de 
pilaren van de pergola kan overtallig regenwater langs de constructie naar beneden 
sijpelen en direct infiltreren in de bodem of opgeslagen worden in een buffer. Een deel 
van dit regenwater kan gebruikt worden voor de beplanting. 

3. Verbeteren biodiversiteit: Door rekening te houden met biodiversiteit in de keuze voor 
beplanting kan een ‘Leaf’ veel groen oppervlakte aan een stad toevoegen en verschillende 
insect-, plant- en vogelsoorten ondersteunen.  

4. Verlichten druk op de ruimte: Door het bouwen van pergola’s vindt er een maximalisatie 
van het toegevoegd groen plaats door te bouwen in de lucht in plaats van op of onder de 
grond. Door een ‘Leaf’ de juiste hoogte te geven hoeven dagelijkse activiteiten van het 
plein zoals bijvoorbeeld een markt niet verhinderd te worden. Bovendien worden de 
pergola’s zoveel mogelijk modulair gemaakt, waardoor ze makkelijk af te breken en op te 
bouwen zijn. Op die manier kunnen de Leafs tijdelijk ruimte maken voor activiteiten die 
veel ruimte nodig hebben. 
 

1.2 Doelstelling en werkwijze 
Als je een bioloog, een architect of een materiaaldeskundige zou vragen voor een interview is het 
antwoord bijna altijd ‘ja’. De markt waarin iedereen op een creatieve manier een steentje bij wil 
dragen aan het klimaat, is een markt van leren en delen. Je probeert zoveel mogelijk te leren van 
andere projecten of mensen en in ruil deel je al je kennis weer terug. Er zijn weinig experts die niet 
een duwtje de goede richting in willen geven bij een goedhartig project als The Leaf.  

Het vooronderzoek bestond daarom ook voor een groot deel uit het afnemen van interviews. Dit is 
een hele prettige werkwijze, door de informatie die gedeeld werd, maar ook door het enthousiasme 
dat er uitgehaald werd.  De informatie die verteld wordt, is erg goed toe te passen op het project van 
The Leaf. Vaak komen er ook nieuwe vraagstukken uit een interview die je daardoor constant 
bezighouden.  

The Leaf werkt samen met de NoorderRuimte van de Hanze Hogeschool in Groningen. The Leaf heeft 
een subsidie gekregen die het mogelijk maakt om studenten bij de NoorderRuimte aan hun vraagstuk 
te laten werken. De NoorderRuimte is een innovatiewerkplaats waar zeven studenten van de 
hogeschool vijf dagen in de week bezig zijn met het project van The Leaf. Het zijn zeven studenten van 
verschillende studies, die allemaal hun eigen expertise toepassen op de verschillende eisen die aan de 
pergola verbonden zijn. Het studenten team telt twee studenten bouwkunde, twee studenten 
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Industrieel productontwerp, één student commerciële economie, één student ruimtelijke 
ontwikkeling en één student toegepaste psychologie.  

Het is van groot belang dat de geselecteerde eisen wel tot op de bodem onderzocht worden. Ook zijn 
alle eisen uiteindelijk overkoepelend en worden ook zo onderzocht. Wanneer een soort beplanting 
goed werkt om hitte op te nemen moet het tegelijkertijd ook een beplanting zijn die mooi kleurt. Dit 
is wat we ook wel bedoelen met de ideale samenstelling.  

Het onderzoeken van de effectiviteit, ideale samenstelling en haalbaarheid van een pergola is erg 
complex. Bij een complexe vraag hoort natuurlijk ook een complex antwoord. Er zijn duizenden 
factoren waar rekening mee gehouden moet worden bij dit project.  

Het is van groot belang dat de geselecteerde eisen wel tot op de bodem onderzocht worden. Ook zijn 
alle eisen uiteindelijk overkoepelend en worden ook zo onderzocht. Wanneer een soort beplanting 
goed werkt om hitte op te nemen moet het tegelijkertijd ook een beplanting zijn die mooi kleurt. Dit 
is wat we ook wel bedoelen met de ideale samenstelling.  
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2. Rangsysteem/ Prioriteiten 
 

Niet alle eisen wegen even zwaar. Om duidelijk onderscheid te maken tussen de belangrijke en minder 
belangrijke eisen hebben die allemaal een prioriteitsniveau gekregen bestaand uit “gewenst”, 
“belangrijk” of “essentieel”. Die geeft aan hoe belangrijk de eis is voor het project. 

Hoofdeis: De hoofdeis is de belangrijkste eis voor dit project. Die hangt sterk samen met het 
hoofddoel. De hoofdeis staat helemaal boven in de tabel onder punt 0.1. 

Essentieel: De essentiële eisen zijn na de hoofdeis de belangrijkste eisen. Aan deze eisen moet worden 
voldaan. Als dit niet het geval is betekent dit dat het project niet met succes kan worden afgerond. 

Belangrijk: De belangrijke eisen zijn de eisen na de essentiële eisen.  Bij deze eisen is het belangrijk 
dat er zoveel mogelijk moeite moet worden gedaan om eraan te voldoen. Maar als het echt niet kan, 
betekent dit niet het einde van het project. 

Gewenst: Dit zijn de minst belangrijke eisen. Bij deze eisen zou het fijn zijn als ze erin zitten. Als dat te 
veel moeite/geld kost of aanpassingen vereist is het beter de eis te schrappen. 
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3. Bevindingen 
3.1 Veiligheidseisen  
Wat betekent NEN? NEN betekent Nederlandse Norm. NEN is de naam van de samenwerking tussen 
het Nederlandse Normalisatie-instituut en Stichting NEC. 

NEN normen zijn Nederlandse afspraken die marktpartijen onderling vrijwillig maken over de kwaliteit 
en veiligheid van hun producten, diensten en processen. NEN inventariseert, als neutrale instantie, 
aan welke normen (waaronder NEN normen) behoefte is. Als neutrale partij inventariseert NEN aan 
welke normen behoefte is en brengt de organisatie belanghebbenden bij elkaar om deze normen te 
financieren en ontwikkelen. Dat doet NEN zowel binnen sectoren als op nationaal, Europees en 
mondiaal niveau. 
 
Er bestaan ruim 1500 specifiek Nederlandse normen en er zijn er nog veel meer geldig in Nederland 
omdat ze bijvoorbeeld vanuit Europa komen (NEN-EN, Eurocodes) of op wereldschaal geldig zijn (ISO). 
Er zijn voor veel onderwerpen normen beschikbaar. Voorbeelden zijn normen over 
gebruiksvoorwerpen, over de bescherming van persoonsgegevens, keuringsmethoden, 
papierformaten, brandwerendheid van bouwmaterialen en de nummering van weken. NEN geeft ook 
informatie, cursussen en advies over normalisatie, normen en het gebruik van normen in de praktijk. 

Veiligheidseisen zijn voorschriften die aan onder meer producten, apparatuur, en 
gebruiksvoorwerpen worden gesteld.  

Wat zijn de veiligheidseisen voor de constructie - NEN normen? 

3.1.1 Nen-normen en Eurocode 
De eurocodes tellen voor de hele EU. Ieder land kan zijn eigen normen toevoegen, maar op basis van 
de eurocodes. Er zijn 10 Eurocodes: 0 tot 9.   

• EN 1990 – Eurocode 0 – Basis van structureel ontwerp 
• EN 1991 – Eurocode 1 – Acties op constructies 
• EN 1992 – Eurocode 2 – Ontwerp van betonconstructies 
• EN 1993 – Eurocode 3 – Ontwerp van staalconstructies 
• EN 1994 – Eurocode 4 – Ontwerp van samengestelde staal-beton constructies 
• EN 1995 – Eurocode 5 – Ontwerp van houtconstructies 
• EN 1996 – Eurocode 6 – Ontwerp met metselconstructies 
• EN 1997 – Eurocode 7 – Geotechnisch ontwerp 
• EN 1998 – Eurocode 8 – Ontwerp van constructies voor aardbevingsweerstand 
• EN 1999 – Eurocode 9 – Ontwerp van aluminiumconstructies 

De 10 Eurocodes zijn verder opgedeeld in 58 onderdelen. 

Eurocode 0 gaat over het structureel ontwerpen. Hier begint alles mee. Dit is de basis waarop je gaat 
construeren. Hier staan richtlijnen voor het schematiseren en opbouw van een schets. Eurocode 1 
gaat over de belastingen die op de constructie staan. Eurocodes 2-6 en 9 gaan over de verschillende 
constructies met ander materiaal en waar daar op te letten is. Eurocode 7 gaat over het geotechnisch 
ontwerp. Eurocode 8 gaat over de aardbevingsweerstand van constructies. 

Voor de Leaf zijn Eurocode 0 en 1 belangrijk om rekening mee te houden. Afhankelijk van het materiaal 
dat gekozen wordt, zijn de andere Eurocodes ook van belang. 
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3.1.2 Acties op constructies – Eurocode 1 – NEN-EN 1991 
Eurocode 1 gaat over de belastingen, de krachten op de constructie. Met deze Nen-normen kan je de 
belastingen bepalen en berekenen. Ook deze Nen-norm zijn onderverdeeld: 

• NEN-EN 1991-1-1 – Dichtheden, eigen gewicht (EG), opgelegde belastingen 
Hier gaat het om het eigen gewicht van de constructie. De opbouw en materialen hebben een 
gewicht waar je mee moet rekenen. Dit is een permanente belasting. Een permanente 
belasting zou ook de grond zijn die in een pergola ingebouwd kan worden, net als kabels of 
waterleidingen als nodig. Die liggen er altijd en zijn dus permanent. Andere belastingen zijn 
veranderlijke belastingen. Deze veranderen met verschillende omstandigheden. In de 
volgende onderdelen van Nen-norm 1991 gaat het om veranderlijke belastingen. 

• NEN-EN 1991-1-2 – Belastingen bij brand 
Brandveiligheid is een groot thema. Zeker afhankelijk van het materiaal. Sommige zijn 
brandbaarder dan andere. Maar door brand worden de eigenschappen van het materiaal 
verandert. De belastingen blijven gelijk maar wat de constructie opnemen kan niet. Ook moet 
je opletten dat het niet kan overslaan op andere gebouwen en dat alles vastzit, dat er een 
vluchtweg is. 

• NEN-EN 1991-1-3 – Sneeuwbelastingen 
Al is er nooit veel sneeuw in Nederland moet hier toch op gelet worden. Sneeuw is zwaar. In 
deze norm staat met wat je rekenen moet en hoe ze deze waarde hebben gevonden of 
uitrekenen kan. 

• NEN-EN 1991-1-4 – Windbelastingen 
De norm gaat over wind – stuwdruk, afzuiging, etc. Met deze norm bepaal je met welke 
waardes je voor wind moet gaan rekenen. Dit hangt van gebied af, bebouwd/onbebouwd, 
hoogte en nog meer dingen. Dit is een uitgebreid thema en mag niet vergeten worden. 

• NEN-EN 1991-1-5 – Thermische belasting 
Voor een pergola op een hittestressplein moet je de temperaturen ook mee berekenen. 
Thermische belastingen zal je op verschillende manieren in je materiaal en constructie 
terugvinden. Vooral aan staal zal je erkennen dat het heet wordt en uitzet bij hitte, maar ook 
weer krimpt als het kouder wordt. Dit mag natuurlijk niet te veel worden anders gaat het 
materiaal kapot. Maar hier hou je rekening mee met deze norm. 

• NEN-EN 1991-1-6 – Belastingen tijdens uitvoering 
Uitvoering heet het opbouwen van de constructie of het gebouw. Hier komen alle extra 
belastingen bij die bij het neerzetten en vastmaken van de constructie erop zullen komen. 
Niet alleen op de constructie, hier hoort namelijk ook de fundering bij of je bouwplaats. Door 
extra machines die er staan moet die dit ook afkunnen. Maar ook bijvoorbeeld belasting om 
met een kraan opgetild te worden. Dit zijn kleine dingetjes maar het is nodig. 

• NEN-EN 1991-1-7 – Buitengewone belastingen (botsing, explosie) 
Buitengewone belastingen zijn belastingen die bijna nooit gebeuren. Dit zijn heel botsingen, 
explosies andere heel toevallige dingen die een grote impact hebben. Al zal met een pergola 
op een plein met markt dit wel eens vaker gebeuren kunnen. 

3.1.3 Conclusie  
Er zijn vele veiligheidseisen waarop je moet letten. Vooral als het gaat om de constructie zelf. Sinds 
het in het openbaar is moet je erop letten dat het stabiel en sterk is. De Nen-normen geven hieraan 
een structuur en richtlijnen om te volgen bij het berekenen en schetsen van een constructie. Ze geven 
je aandachtspunten voor de haalbaarheid van de constructie. 
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3.2 Beplanting  
Om goede eisen te stellen aan de planten hebben we veel informatie verzameld. Dit hebben we 
gedaan door het houden van interviews met onder andere maar niet gelimiteerd tot Willem Vrieling 
(Hoofd groen onderhoud van de gemeente Amstelveen) en de tuinbouwopleiding van de MBO school 
Terra. Ook zijn er zijn er een groot aantal rapporten en papers die relevante informatie bieden. De 
meest informatieve papers en rapporten zijn gebruikt als bron en staan in de literatuur lijst. 

Bij het kiezen van de beplanting hebben bomen weggelaten omdat die te veel ondergrondse ruimte 
nodig hebben. De beplanting is een van de belangrijkste aspecten van de pergola en zal het gene zijn 
maar de mensen het meest naar zullen kijken. Aan het gebruik van levende planten zitten wel zitten 
wel een hoop haken en ogen. 

3.2.1 Onderhoud 
Uit een interview met Willem Vrieling van de gemeente Amstelveen is naar voren gekomen dat 
onderhoud een belangrijk punt van de gemeente kan zijn. Het groen aan de pergola moet echt 
onderhoudsarm zijn. Anders wordt het te duur om te onderhouden.  Hij vindt de pergola 
onderhoudsarm als er 1 à 2 keer per jaar onderhoud aan moet worden gepleegd.  

Om de planten onderhoudsarm te maken is het ook belangrijk dat de planten langzaam groeien. Zodat 
de pergola in de tijd tussen de onderhoudsbeurten niet totaal overwoekerd. De gewenste 
groeisnelheid is ongeveer 1 m per jaar.  

In de zomer besteden gemeente erg veel tijd moeite aan het watergeven van het groen. Wanneer de 
pergola zelfvoorzienend is in het watergebruik zal dat een hoop werk schelen. 

Onkruid is vaak een probleem in openbaar groen. We kunnen de groei daarvan tegenhouden door het 
kiezen van een bodem bedekkende soorten zoals heester rozen. (Universiteit Wageningen et al., 2013)  

3.2.2 Zout 
Zout heeft een grote invloed op het de planten en het grond water. Dit is daarom een belangrijk aspect 
om mee te nemen is het keuze proces. Rijkswaterstaat zegt er in hun onderzoek het volgende over: 

“Klimplanten op pleinen kunnen met zout in aanraking komen, doordat water met strooizout vanaf 
de omgeving in de bodem terechtkomt of doordat dit zoute water opgeworpen wordt door het 
verkeer en op de bladeren spat. Direct langs de kust kan de wind ook zout aanvoeren. Het spatzout is 
met name een probleem voor gewassen die in de winter hun blad behouden. Kies op plaatsen waar 
spatzout verwacht wordt daarom liever voor planten die in de winter geen blad hebben, de niet 
wintergroene soorten. Bij de plantenlijst in bijlage A staat, indien bekend, vermeld welke planten wel 
of niet tegen zout kunnen. Of een plant wel of niet tegen zout kan is meestal geen cruciale factor in 
de plantenkeuze. Zout is er slechts zelden de oorzaak van dat planten afsterven, al kan het wel 
bladbeschadiging en een verminderde groei veroorzaken. Bovendien zijn op veel locaties al 
maatregelen genomen die ervoor zorgen dat het water dat van de weg afloopt niet in de bodem 
terechtkomt.” (Dienst Weg- en Waterbouwkunde - Rijkswaterstaat et al., 2003) 
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3.2.3 Geografische ligging en weersbestendigheid 
De locatie heeft een grote invloed op het de 
planten. Omdat er in de verschillende delen 
van Nederland andere gemiddelde lage 
tempraturen zijn. Dit is van belang omdat er 
in de verschillende gebieden een andere 
plant kan worden gekozen in het keuze 
proces. Rijkswaterstaat zegt er in hun 
onderzoek het volgende over: 

“Niet alle planten kunnen evenveel vorst 
verdragen. Als de temperatuur te ver zakt 
kunnen sommige plantensoorten 
doodvriezen. Van andere soorten raakt het 
blad sterk beschadigd of bevriezen de bloemknoppen, waardoor hun sierwaarde vermindert. De 
planten die in bijlage A genoemd worden kunnen allemaal in de westelijke helft van Nederland worden 
toegepast, waar het gewoonlijk niet streng vriest. In het oosten van Nederland (m.n. in de blauwe 
gebieden op het temperatuurkaartje) kunnen de wintertemperaturen verder dalen en wordt het 
gebruik van enkele plantensoorten daarom ontraden. Dit betreft Actinidia kolomicta, Campsis, 
Clematis montana en Periploca.” (Dienst Weg- en Waterbouwkunde - Rijkswaterstaat et al., 2003) 

 

 

“Wanneer planten dicht bij de kust komen te 
staan krijgen ze te maken met zoute zeewind. Dit 
kan schade aan de planten geven, net zoals 
strooizout dat doet. In bijlage A staat, indien 
bekend, vermeld welke planten slecht of goed 
tegen zout kunnen. Op het kaartje hiernaast is te 
zien waar in Nederland met veel wind rekening 
moet worden gehouden. In het kustgebied is de 
gemiddelde windsnelheid 6-7 m/sec, in de 
overgangszone 4-5 m/sec en in het binnenland 
3,5-4 m/sec. Hoeveel wind er op een bepaalde 
plaats is, hangt echter ook van de 
omstandigheden ter plekke af, het microklimaat. 
Een scherm dat boven op een hoog talud staat 
bijvoorbeeld, zonder omringende bebouwing of 
begroeiing vangt extra veel wind. Veel wind zorgt 
ervoor dat de planten meer water verdampen. In 
het kustgebied lopen de planten hierdoor een 
groter risico op uitdrogen, temeer doordat aan de 
kust relatief weinig neerslag valt.”   (Dienst Weg- 
en Waterbouwkunde - Rijkswaterstaat et al., 
2003) 
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3.2.4 PH en grond 
Ph waarde heeft een grote invloed op het op de gezondheid, groeisnelheid en het type planten dat er 
gebruikt kunnen worden. Een onderzoeksteam van Rijkswaterstaat zegt er het volgende over: 

“Sommigen klimplantensoorten hebben een pH-voorkeur, zie bijlage 1. Planten op een te hoge of te 
lage pH groeien slechter en hun blad kan verkleuren, maar ze gaan er zelden dood aan. Grond wordt 
als kalkrijk beschouwd bij een pH van 6,5 of hoger en als zuur bij een pH van 4,5 of lager. Zure grond 
kan natuurlijk bekalkt worden om hem minder zuur te maken; hierdoor wordt het aantal 
plantensoorten waaruit men kan kiezen voor de locatie groter. Als de grond naast zuur ook humusrijk 
is doen veel klimplanten het goed. De beste soort voor zure grond is Lonicera. De beste soorten voor 
kalkrijke grond zijn Hedera, Clematis montana en C. vitalba en Rosa.” (Dienst Weg- en 
Waterbouwkunde - Rijkswaterstaat et al., 2003) 

 

3.2.5 Groen en kleur 
De kleur van de pergola heeft een grote invloed op het groeigedrag van de planten. Dit is daarom een 
belangrijk aspect om mee te nemen is het keuzeproces. Rijkswaterstaat zegt er in hun onderzoek het 
volgende over: 

“Het is belangrijk dat de wand voor zelf hechtende planten niet te licht van kleur is, anders groeien de 
jonge scheuten er niet goed naartoe. Als toch een licht gekleurd scherm wordt gebruikt, helpt het als 
dit verticale spleten of richels bezit, want dan zoeken de scheuten de schaduw van de richel op om in 
te groeien. De ondergrond mag voor alle klimplanten ook niet te donker van kleur zijn, omdat in de zon 
dan temperaturen van boven de 42° C kunnen worden bereikt, wat schadelijk is voor planten. Hoe heet 
een scherm wordt hangt natuurlijk ook van het gekozen materiaal af. Het donkerrode scherm bij 
Leusden (locatie 1 in bijlage C) is van houtvezelbeton gemaakt, en goed begroeid. De combinatie van 
kleur en materiaal is in dit geval dus niet ongunstig voor de plantengroei.” 

3.2.6 Materiaal keuze 
De pergola kan uit meerdere soorten materiaal worden gemaakt. Elk materiaal heeft eigen specifieke 
eigenschappen zoals: treksterkte, hardheid, dichtheid, enz. Dat heeft een grote invloed op de 
uiteindelijke vorm en gewicht van het ontwerp. Voor slingers-, rankplanten en steunklimmers is het 
materiaal niet van belang. Die hechten niet aan de pergola maar aan de klimsteun. Voor zelf 
hechtende gewassen in de oppervlakte van het materiaaloppervlak erg belangrijk.  

Uit een interview met een contractuur kwam naar voren dat beton, hout en metaal de meest 
waarschijnlijke materialen worden voor de Pergola. Per type materiaal hebben we aangeven of het 
geschikt is om te begroeien met een zelf hecht soort.   

3.2.6.1 Beton 
Over het begroeien van beton met klimplanten zegt de het rapport klimplanten van de Rijksoverheid 
het volgende:  

“Glad beton kan begroeid worden met een zelfhechter, mits het scherm niet te hoog is (tot ca 2,5 m). 
De hechtwortels of rankjes kunnen zich er wel op vastzetten, maar niet erg stevig. Door de plant eens 
per twee of drie jaar te snoeien blijft deze plat tegen het scherm aan liggen, waardoor de wind er 
minder vat op heeft. Indien mogelijk is het sterk aan te bevelen om op een scherm van glad beton 
ribbels aan te brengen, wat de hechting verbetert. Dit maakt het mogelijk om ook hogere schermen 
van glad beton te laten begroeien. Er kan ook een klimsteun worden aangebracht, die de zelfhechter 
vlak tegen de wand aan duwt. Beton met een poreuze structuur geeft voldoende houvast voor zelf 
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hechtende gewassen, mits het niet bros is. Als er kleine stukjes kunnen afbreken vinden de planten 
onvoldoende houvast, met name als ze groter worden (zie bijlage C, locatie 7). Een zware plant als 
klimop oefent bijvoorbeeld een trekkracht van ca 0,35 kN per m2 op de wand uit, en kan brokjes beton 
lostrekken. Houtvezelbeton geeft uitstekende hechtmogelijkheden voor klimplanten, maar zou op 
den duur kunnen gaan afbrokkelen. (zie locatie 1, bijlage C) Bij beton is het belangrijk dat er geen voor 
planten giftige stoffen uit vrijkomen, zoals zware metalen. Indien regenwater op het scherm door 
vrijkomende stoffen uit het beton een hoge pH krijgt (meer dan circa pH 8) is dat ongunstig voor de 
klimplanten. Zie locatie 10 in bijlage C voor de reactie van klimplanten op 2 verschillende 
betonsoorten.” (Dienst Weg- en Waterbouwkunde - Rijkswaterstaat et al., 2003) 

3.2.6.2 Staal 
Over het begroeien van staal met klimplanten zegt de het rapport klimplanten van de Rijksoverheid 
het volgende:  

“Gladde staalplaat is niet erg geschikt om te laten begroeien (zie locatie 3, bijlage C). Zelf hechtende 
gewassen hebben er weinig houvast aan en de temperatuur van een stalen scherm in de zon kan erg 
hoog oplopen. Boven de 42°C lopen planten schade op. Ook drogen de hechtworteltjes van de planten 
snel uit, waardoor ze gemakkelijker loslaten. Wanneer toch staalplaten gebruikt worden als scherm, 
verdient het aanbeveling om een profiel van verticale ribbels van ca. 2-3 cm diep te kiezen. Dit geeft 
de klimmers meer houvast. Als de platen voorzien zijn van een coating of verflaag mag deze geen voor 
planten giftige stoffen afgeven. Geluidsschermen kunnen ook opgebouwd zijn uit staalcassettes 
bestaande uit geperforeerde staalplaat en een steenwolvulling (geluidsabsorberende cassette). De 
gaatjes van de staalplaat mogen niet geblokkeerd worden vanwege hun akoestische werking, maar 
planten zullen juist bij voorkeur wortelen in deze gaatjes. Dit materiaal is dus niet geschikt voor 
begroeiing.” (Dienst Weg- en Waterbouwkunde - Rijkswaterstaat et al., 2003) 

3.2.6.3 Hout 
Over het begroeien van beton met klimplanten zegt de het rapport klimplanten van de Rijksoverheid 
het volgende:  

“Hout wordt in verschillende vormen tot schermen verwerkt, bijvoorbeeld als horizontale of verticale 
schuttingplanken of als houtcassettes (houten tralies horizontaal of verticaal, met steenwolvulling). 
(Zie Klimplanten op geluidsschermen 13 locaties 2 en 5, bijlage C) Hout is in het algemeen een goed 
materiaal voor klimplanten om zich aan te hechten. Het oppervlak is niet te glad, en het warmt niet 
extreem op in de zon. Het oogt bovendien natuurlijk, al ziet men het hout zelf niet het hele jaar door 
als er klimplanten op groeien. Om het hout te verduurzamen kunnen verschillende chemische of 
mechanische verduurzamingsmethoden worden gebruikt. Sommigen hiervan kunnen mogelijk voor 
klimplanten schadelijke stoffen afgeven. Verduurzamingsmethoden zoals die voor tuinhout (pergola’s 
etc.) worden gebruikt blijken in de praktijk geen plantschade te geven. Ze kunnen wel invloed hebben 
op hoe goed zelfklimmers aan het scherm hechten, maar hiervan zijn nog weinig gegevens bekend.” 
(Dienst Weg- en Waterbouwkunde - Rijkswaterstaat et al., 2003) 
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Overzichtstabellen klimplanten 
(Hop, 2009) 
Verklaring tabel: *= is afhankelijk van de soort of cultivar 
Lichtbehoefte: z = zon hs = halfschaduw s = schaduw  
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(Dienst Weg- en Waterbouwkunde - Rijkswaterstaat et al., 2003) 

De belangrijkste punten die we kunnen opmaken uit deze tabellen zijn: 
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- Er is een ruimt aanbod van klim planten voor elke omgeving. 
- De meeste klimplanten hebben weinig onderhoud nodig. 
- Deze meeste soorten zijn zowel winterhard als droogte bestendig. 
- De meeste klimplanten kunnen hoger worden dan 5 M (de voorgestelde hoogte van de 

Pergola) 
- De meeste klimplanten kunnen ook in de breedte groenen. Om het dak te vergroenen. 

 

3.3 Belanghebbenden 
Er zijn verschillende belanghebbenden rondom een project als de Leaf waar rekening mee gehouden 
moet worden. Van een lokale horeca-eigenaar tot een bewoner aan het stadplein en van een 
marktkraamhouder tot een toerist die komt recreëren op het stadplein. Omdat er veel belangrijke 
belanghebbenden zijn, is het van belang om in kaart te brengen wat de wensen en eisen van deze 
verschillende partijen zijn om zo het bouwwerk zo optimaal mogelijk te bouwen.  
 

3.3.1 Ondernemers aan stadsplein  
Om een goed beeld te krijgen van hoe ondernemers deze problemen ervaren op een warme dag, is 
er een enquête afgenomen bij enkele ondernemers om de vismarkt in Groningen. Door middel van 
deze enquête kon goed geanalyseerd worden wat de mening van de ondernemers is over mogelijke 
oplossingen.  

Tijdens de enquêtes die werden afgenomen bij de ondernemers die aan de Vismarkt Groningen 
gevestigd zijn, zijn er een aantal interessante bevindingen opgedaan. Tijdens de aanvang van de 
enquête werd er niet te veel uitgelegd over het concept, zodat we de ondervraagde niet te veel een 
kant op duwde. Dit zorgde er wel voor dat de geïnterviewde de vragen naar het eigen belang 
toekeerde in plaats van het belang van ons onderzoek. Wanneer de vraag luidde: “Heeft u veel last 
van de hitte in de zomer?”, Werd de vraag verdraaid en beantwoord: “nee, ik heb last van alle fietsen 
die voor mijn winkel staan en ik heb last van alle marktkraampjes.”  

Op de helft van de enquête werd er een toelichting gegeven van de het doel van het onderzoek en 
wat het idee erachter was. De ondernemers waren bijna allemaal enthousiast en positief. Wel werd 
aangegeven dat de pergola niet als een dak moet gaan fungeren. Dit levert volgens de ondernemers 
vaak leegstand op. Dit is dan ook te zien in winkelcentra zoals in Paddepoel in Groningen. De meeste 
ondernemers zagen het wel zitten om dit project uit te voeren, want de meeste verwachtte dat het 
meer klandizie opleverde.  

De ondernemers die aan het plein zijn gevestigd vallen onder een grotere organisatie. Vaak worden 
de panden gehuurd bij een grote verhuurder. Dit maakt het moeilijk om te investeren in de pergola. 
Ook wordt het zo moeilijk om het pand groener te make. Dit is niet in de handen van de ondernemers 
gelegen. Hierdoor wordt het moeilijk om de pergola goed in te passen in het straatbeeld. Het 
straatbeeld wordt wel verbetert met groen mensen worden als vrolijker ervaren volgens de 
ondernemers. 

Voor echte concrete antwoorden is het eigenlijk nog te vroeg. De ondernemers hadden het vaak te 
druk en hadden geen tijd. Dit veroorzaakte dan ook vaak dat de ondernemers zeiden kom later anders 
even terug. Om wel een concreter beeld te krijgen over hoe de ondernemers erover denken moeten 
nog veel meer ondernemers deze enquête de komende periode invullen. 
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3.3.2 Bewoners en recreanten aan stadsplein 
Het onderzoek naar de attitudes van bewoners en recreanten aan verschillende stadspleinen is 
momenteel nog niet uitgevoerd. Dit zal tegelijkertijd met het psychologisch onderzoek uitgevoerd 
worden in de komende periode.  

 

3.4 De psychologie van gedrag en klimaatadaptatie 
Uit onderzoek van onder anderen Lund (2018) en Brink & Wamsler (2019) is gebleken dat de inzet van 
(lokale) overheden niet (meer) voldoende is om de negatieve impact van klimaatverandering te 
vermijden of te verminderen. Daarom is het belangrijk dat ook in de private sector en het 
maatschappelijk middenveld klimaat adaptieve maatregelen worden genomen (Adger, Arnell & 
Tompkins, 2005; Wamsler, 2017). Hoewel klimaat adaptieve maatregelen genomen door individuen 
en huishoudens zeer effectief kunnen zijn bij het reduceren van de impact van klimaat-gerelateerde 
risico’s, zijn er nog relatief weinig mensen die zich voldoende bezighouden met het klimaat adaptieve 
gedrag. Ook komt het voor dat mensen wel adaptieve maatregelen treffen, maar dat deze niet 
effectief zijn (van Valkengoed & Steg, 2019). 

Voor gemeentes is het dus van groot belang om de bewoners van een stad meer te stimuleren om de 
klimaat adaptieve maatregelen ook in hun persoonlijke omgeving toe te passen. Echter, is de vraag 
hoe dit het effectiefst mogelijk is.  

Daarom zal voor de Leaf worden onderzocht welke mogelijke interventies toegepast kunnen worden 
om zo de juiste factoren van het gewenste gedrag van bewoners van een stad te veranderen. Op welke 
manier dit wordt aangepakt, zal in de volgende punten naar voren komen.  

3.4.1 Principes van gedragsverandering 
Er bestaan meerdere psychologische theorieën die het concept van gedragsverandering benaderen. 
Voor het Programma van Eisen is onderzoek gedaan naar meerdere psychologische theorieën, onder 
andere: de theorie van gepland gedrag, sociaal cognitieve theorie, zelfdeterminatie theorie en het 
ASE-model. Meerdere van deze theorieën komen samen in ‘De vier stappen van gedragsverandering 
op het gebied van Klimaatadaptatie’ 

Theorie van gepland gedrag 

Bij de theorie van gepland gedrag wordt de intentie om het gedrag uit te voeren als uitgangspunt 
genomen. Het daadwerkelijke gedrag wordt dus voorafgegaan aan een intentie om het gedrag uit te 
voeren. Om het gewenste gedrag te behalen, zal er dus moeten worden gekeken hoe de intentie van 
een persoon beïnvloed kan worden. Wat deze intentie is en hoe sterk de intentie is hangt af van drie 
factoren: de attitude, de sociale norm en de waargenomen gedragscontrole. Daarbij heeft de 
waargenomen gedragscontrole een zowel een indirecte als een directe invloed op het gedrag 
(Wiekens, 2017). 

Attituden zijn hierbij bijvoorbeeld de oordelen die iemand heeft over een regenton in de tuin. De 
sociale invloed hierbij is hoe iemand denkt dat de relevante, heersende norm is wat betreft een 
regenton in de tuin. De waargenomen gedragscontrole houdt in, in hoeverre iemand geloof dat hij of 
zij het gedrag succesvol het gedrag uit kan voeren. Dus bijvoorbeeld of iemand de middelen en kunde 
heeft om succesvol een regenton in de tuin te plaatsen.  

 

Sociaal cognitieve leertheorie / wederzijds determinisme 
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Zowel de sociaal cognitieve leertheorie en het wederzijds determinisme zijn beide theorieën van de 
psycholoog Albert Bandura. De sociaal cognitieve leertheorie stelt dat mensen leren van hun 
natuurlijke omgeving. Dit gebeurt bijvoorbeeld door observationeel te leren (gedrag observeren) of 
te modelleren (gedrag na te doen). Wanneer een persoon dus bijvoorbeeld een naasten klimaat 
adaptief gedrag ziet uitvoeren, is het mogelijk dat die persoon hetzelfde gedrag leert uit te voeren 
door te observeren (Zimbardo, & Johnson, 2017). 

Daarnaast stelt de theorie van wederzijds determinisme dat de persoon, de situatie en de omgeving 
elkaar ten alle tijden wederzijds beïnvloeden (Zimbardo, & Johnson, 2017). Wanneer de omgeving van 
een persoon veranderd, en een persoon zich bijvoorbeeld in een nieuwe omgeving met een groene 
Leaf bevindt, zal deze omgeving invloed hebben op het gedrag, cognities en/of emoties van een 
persoon.  

Zelfdeterminatie theorie 

De zelfdeterminatie theorie is een theorie over motivatie die stelt dat mensen van nature proactief 
hun omgeving vormgeven en dat deze activiteit gericht is op groei en integratie (Zimbardo, & Johnson, 
2017). Hoe meer een persoon intrinsieke gemotiveerd is, dus hoe meer iemand het verlangen heeft 
om een activiteit uit te voeren omwille van de activiteit zelf en niet vanwege externe consequenties, 
hoe beter zij het gewenste gedrag kan volhouden. Er bestaan drie basisbehoeften die de intrinsieke 
motivatie beïnvloeden: competentie (iets doen wat je kunt, gevoel van zinvol bezig zijn), de mate van 
autonomie en een gevoel van sociale verbondenheid.  

Om succesvol gedrag te beïnvloeden naar het gewenste klimaat adaptieve gedrag, is het dus van groot 
belang dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn en dus achten dat zij voldoende autonomie, sociale 
verbodenheid en competentie hebben om het gedrag succesvol uit te voeren.  

ASE model  

Het ASE model is gebaseerd op de Theory of Planned Behavior en stelt dat het uiteindelijke gedrag 
van mensen het beste is te voorspellen uit de intentie of men van plan is het gewenste gedrag te 
vertonen. De attitude, sociale invloed en eigen effectiviteit (ASE) beïnvloedt de intentie. Aanvullend 
op de Theory of Planned Behavior noemt het ASE model ook barrières die de relatie tussen de intentie 
en het gedrag kunnen beïnvloeden en externe variabelen die indirect invloed hebben op het gedrag 

van mensen (Wiekens, 2017). 

Afb: ASE-model 
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3.4.2 De vier thema’s van gedragsverandering op het gebied van klimaatadaptatie 
Er bestaan veel psychologische theorieën rondom gedragsverandering. Om dit onderzoek 
overzichtelijker uit te voeren wordt er gekeken naar vier thema’s van gedragsverandering op het 
gebied van klimaatadaptatie. De vier thema’s waarop gefocust wordt zijn: 

• Hoe ervaart iemand het risico 
• Hoe ervaart iemand het gedrag 
• Hoe ervaart iemand de sociale omgeving 
• Hoe ervaart iemand de institutionele omgeving 

Hoe ervaart iemand het risico? 
Mensen zijn meer geneigd te veranderen naar klimaat adaptief gedrag als zij: 

• Een duidelijk risico zien 
• Genoeg informatie hebben over klimaat risico’s  
• De wetenschappelijke consensus van klimaatverandering steunen 
• Negatieve emoties ervaren 
• Eerdere ervaringen hebben met het thema (van Valkengoed & Steg, 2019) 

Wat daarnaast belangrijk is om te onthouden, is dat het voorzien van informatie vaak niet gelijk staat 
aan gedragsverandering. Er is naast een voorlichtingscampagne bijvoorbeeld nog veel meer nodig om 
daadwerkelijk het gewenste gedrag terug te zien bij de doelgroep.  

 
Hoe ervaart iemand het gedrag 
Mensen zijn meer geneigd te veranderen naar klimaat adaptief gedrag als zij: 

• Weten welk gedrag klimaat adaptief is 
• Het gedrag als effectief ervaren 
• Zichzelf in staat achten om het gedrag uit te voeren 
• Ervaren dat zij genoeg middelen hebben om het gedrag uit te voeren (van Valkengoed & 

Steg, 2019) 

 
Hoe ervaart iemand de sociale omgeving 
Mensen zijn meer geneigd te veranderen naar klimaat adaptief gedrag als zij: 

• Denken dat anderen dezelfde veranderingen treffen 
• Denken dat anderen hen negatief beoordelen 
• Vertrouwen dat zij niet de enige zijn die 

veranderingen zullen doorzetten (van 
Valkengoed & Steg, 2019) 

 
Hoe ervaart iemand de institutionele omgeving 
Mensen zijn meer geneigd te veranderen naar klimaat 
adaptief gedrag als zij: 

• Persoonlijke verantwoordelijkheid voelt 
• Ervaren dat ze worden gesteund door de 

(lokale) overheid 
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• Vertrouwen dat andere organisaties ook veranderingen zullen doorzetten (van Valkengoed 
& Steg, 2019) 

3.5 Politiek draagvlak in gemeentes 
De belangrijkste doelgroep voor de pergola zijn gemeentes. De gemeente raden zullen moeten 
stemmen of er een pergola komt of niet. Daarom is het belangrijk om extra te focussen op hun 
eisen. 

Renee Vrieling 

Uit een gesprek met Willem Vrieling het hoofd van groen onderhoud van de gemeente Amstelveen 
zijn een aantal belangrijke eisen naar voren gekomen: 

- De pergola moet zoveel mogelijk onderhoudsarm zijn. Gemeentes hebben over het 
algemeen een kleine groen dienst die het altijd al druk hebben. Onderhoud moet niet vaker 
dan 1 a 2 keer per jaar gebeuren. 
 

- De pergola moet een eigen water voorziening hebben. De zomers worden steeds warmer 
met minder regen. Dit merken ze ook bij de groendienst omdat veel planten in de zomer 
dood gaan of extra water moeten krijgen. Dat laatste is erg arbeidsintensief 
 

- De pergola moet de binnenstad vergroenen. Er is binnen gemeente een enorme drive om 
steden te vergroenen. Om de biodiversiteit te verhogen en steden een beter uiterlijk te 
geven. Het is daarom erg belangrijk dat de pergola voorzien in van groen.   
 

- Zoals eerder omschreven worden de zomers steeds warmer. Dat geld extra voor pleinen 
omdat die vaak weinig schaduw hebben. Hierdoor kan de tempratuur hoog oplopen. Dat is 
met name vervelend voor oudere een zwakken die extra gevoelig zijn voor hitte. Om de 
bereikbaarheid van een plein voor iedereen te garanderen is het belangrijk dat die 
voldoende wordt gekoeld. 

Uit een interview met Julia  Beutler adviseur klimaat adaptatie gemeente Amstelveen zijn een aantal 
belangrijke eisen naar voren gekomen: 

- Het is belangrijk voor gemeente dat de prijs vooraf duidelijk vast staat en er niet achteraf 
allemaal extra kosten bijkomen. 
 

- Omwonende hebben de kans om bezwaar te maken tegen alle plannen die de gemeente wilt 
uitvoeren. Het is daarom belangrijk vooraf met de omwonende te praten wat zij van de 
pergola vinden. 
 

- Alle bouwplannen moeten worden goedgekeurd door de commissie van stedelijke 
ontwikkeling. Het is daarom belangrijk te zorgen dat de pergola in het straat beeld past. 
 

Extra Eisen die gemeente Rotterdam stelt 

- Maatregelen die verkoelend werken in de zomer, mogen niet of nauwelijks verkoelend 
werken in de winter. In het Nederlandse klimaat zorgt een graad Celsius kouder in de winter 
immers tot meer sterfte dan een graad warmer in de zomer. Daarom dienen maatregelen ter 
beperking van hitte in de stad in de zomer niet een vergelijkbaar verkoelend effect te hebben 
in de winter. 
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- Maatregelen ter vermindering van de hitte en hittestress hebben geen negatieve bijeffecten 

en bij voorkeur zelfs positieve effecten op andere thema’s. Denk hierbij aan leefbaarheid, 
veiligheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, etc. Positieve effecten kunnen helpen bij het 
aanhaken van hitte en hittestress maatregelen aan lopende initiatieven. 
 

- Maatregelen zijn flexibel inzetbaar, in de tijd en in verschillende situaties. Dit is ingegeven 
door de onzekerheden rondom klimaatverandering en kennisontwikkeling over hitte en 
maatregelen. Maatregelen die kunnen worden teruggedraaid of elders ingezet maken het 
mogelijk hierop in te spelen. 
 

- Maatregelen zijn niet te duur (in € per Watt/m2 ). Ook dit hangt samen met onzekerheden. 
Van veel maatregelen is nog niet bekend wat precies de positieve effecten zijn. 

(Wageningen Environmental Research et al., 2020) 

 

3.6 Modulair en flexibel bouwen 
Modulair en flexibel bouwen is in het belang van iedereen. Het is duurzamer, sneller en efficiënter. Je 
bespaart tijd en extra kosten van een bouwplaats en/of materiaal. Ook gezien het feit dat en Leaf 
wellich in het buitenland geplaatst wordt kan dit goed werken. Niet alle pleinen zijn hetzelfde, qua 
afmetingen, opbouw, uiterlijk, functie. Door flexibel te bouwen kan je het project makkelijk op 
verschillende pleinen toepassen door minimale veranderingen toe te passen. 

3.6.1 Wat is flexibel en modulair bouwen? 
Hieronder staan de definities voor flexibel en modulair bouwen, maar ook Prefab bouwen. Prefab 
bouwen is nauw verbonden met de twee en kan bijna niet gescheiden worden. Dit geeft een kleine 
inblik in wat het is en waarom wij dit voor de Leaf willen gebruiken. 

3.6.1.1 Modulair bouwen 
Modulair bouwen is een bouwtechniek waarbij modules (elementen) worden gekoppeld of gestapeld 
om een gebouw te creëren. De elementen worden in een fabriek geproduceerd en zijn zo 
gebruiksklaar. Met een kraan worden ze geplaatst op locatie en moeten dan alleen nog geïnstalleerd 
en aangesloten worden. Modulair bouwen is flexibel bouwen. Men kan heel eenvoudig elementen 
toevoegen of verwijderen om het gebouw naar wens te laten zijn.  

3.6.1.2 Flexibel bouwen 
Flexibel bouwen hoort onder het begrip IFD bouwen. IFD staat voor: Industrieel, flexibel en 
demontabel bouwen. IFD bouwen is duurzaam en heeft veel voordelen. Je neemt de meerwaarde van 
materialen in het ontwerp mee. Gebouwen worden hierdoor als bouwpakketten gemaakt. Het 
worden elementen. Omdat de elementen geprefabriceerd worden, heeft men minder afval op de 
bouwplaats, wordt de kwaliteit beter gewaarborgd en zijn de arbeidsomstandigheden in de fabriek 
beter. Hierdoor is de bouwtijd kort en bouwplaats kosten laag. Het aansluiten wordt uitsluitend met 
droge knopen (boutverbindingen) gedaan. 

3.6.1.3 Prefab bouwen 
Prefab bouwen (prefabricage in fabriek) is een geïndustrialiseerd, efficiënter, sneller en duurzamer 
proces. Hierbij gaat het om een geïntegreerde benadering. Dat komt omdat alles (planning, ontwerp, 
constructie) van tevoren klaar moet zijn. Prefab bouwen is dus veel voorbereiding om een kortere 
bouwtijd te hebben. 
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3.6.2 Proces 
Het proces van flexibel bouwen is efficiënt en snel. Het vermindert faalkosten, afval en 
transportbewegingen omdat alles geprefabriceerd is.  

De milieubelasting van het proces heeft SGS Search met een LCA getest. Een LCA is een Life-Cycle-
Assessment of op zijn Nederlands levenscyclusanalyse. Met de LCA wordt de milieubelasting getest. 
De bevindingen die SGS Search hier hadden, gaan over de milieukosten, CO2-uitstoot en 
milieubelasting door hergebruik. De SGS Search heeft het project van DeMeeuw met modulaire 
bouwunits gebruikt om het LCA uitvoeren. 

De LCA heeft een Europese kader met de norm EN 15804. De norm legt de regels vast voor de 
uitwerking van milieuporductverklaringen (EPD – Environmental product declaration). 

3.6.2.1 Milieukosten 
Milieukosten zijn relevante milieueffecten en de schaduwprijs/schaduwkosten van een product of 
project aantoont in één enkele score. Deze score wordt in Euro´s aangegeven. Bij het bekijken van 
milieukosten merk je dat de meeste emissies van een product niet bij de productie, maar de hele 
toeleveringsketen gemaakt worden. Met een LCA heb je vele verschillende indicatoren en waardes. 
Daarom geeft het vele verschillende antwoorden. 

SGS Search had met de LCA een 10% lagere milieukosten gevonden. Dat heet dat da schaduwprijs en 
de milieueffecten naar beneden zijn gegaan door flexibel te bouwen. Je hergebruikt dingen, waardoor 
je niet hele nieuwe materialen moet halen. Dit kost al minder. Productie is minder of hoeft helemaal 
niet. Alleen wat er dan nog is, is de toelevering. Dit is nog steeds het grootste voor emissies, maar het 
andere valt weg. Ook haal je bijvoorbeeld geen bomen weg om met hout te bouwen. Je gebruikt het 
hout gewoon weer als dat lukt en aan de meerwaarde gedacht is. 

3.6.2.2 CO2-uitstoot 
CO2 (koolstofdioxide) is een gas dat van nature voorkomt in de atmosfeer van de aarde. CO2-uitstoot 
is het vrijkomen van dit CO2 in de atmosfeer. CO2-uitstoot vindt plaats door de verbranding van 
fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas. Ook dieren en mensen stoten CO2 uit. 
Een deel van de CO2-uitstoot wordt opgenomen door bomen, planten en plankton in de zee. Deze 
organismen zetten CO2 om in zuurstof (O2). 

Hieronder in afbeelding 1 is te zien de CO2-uitstoot van materialen gemaakt door ontginning, 
transport en productie. Dit is voor alle bouwmaterialen. Onderaan staan de materialen die bijna niets 
uitstoten of zelfs CO2 opnemen. Bovenaan staan de materialen die veel uitstoot hebben. Het cijfer bij 
de materialen geeft die waarde aan. 

Je merkt dat de houtmaterialen onderaan staan. Hout blijft namelijk CO2 voor zijn levensduur 
opnemen. Wat ook gemerkt wordt is dat isolatiemateriaal in het bovenste deel zit. Dit heeft namelijk 
productie, transport en ontginning een hoge emissie. 
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https://www.houtnatuurlijkvannu.nl/deze-grafiek-maakt-de-co2-uitstoot-van-bouwmaterialen-inzichtelijk/  

Met de LCA komt SGS Search op 30% minder CO2-uitstoot. Sinds ontginning en productie deels 
wegvallen omdat je hergebruikt, heb je wel nog transport uitstoot. Maar ook minder dan als je het 
van ver weg of dergelijke moet halen. 

3.6.2.3 Milieubelasting door hergebruik 
Wat is hergebruik? Hergebruik is het hergebruiken van materialen in hun originele vorm. Sinds de 
20de eeuw in geïndustrialiseerde westerse landen gelden gebruikte materialen als afval en worden 
weggeworpen. Maar in de middeleeuwen werd alles hergebruikt tot het totaal versleten was. In vele 
landen is dit nog steeds zo. 

Toen in het laatste kwart van de 20e eeuw een wegwerpmaatschappij was ontstaan en de afvalbergen 
in een aantal welvarende landen steeds groter werden, kwam onder druk van de 
opkomende milieubeweging en strengere wetgeving het hergebruik van gebruikte materialen en 
afval op gang. Een belangrijke stimulans was ook de stijgende prijs van grondstoffen waardoor 
hergebruik economisch interessanter werd. Er is een aparte industrie ontstaan die zich op hergebruik 
en recycling heeft toegelegd. Bekende voorbeelden van hergebruik zijn de doorverkoop 
van tweedehands producten via handel sites op internet en houten meubels van gemaakt 
van sloophout. 

Voordelen van hergebruik zijn: Besparing op energie en ruwe grondstoffen; Zorgt voor duurzame 
werkgelegenheden; Zijn minder kostbaar dan nieuwe; Oudere producten zijn vaak beter 
geproduceerd als moderne producten; Zorgt voor een schonere wereld; Minder afval. 

Met de LCA hebben ze 55% minder milieubelasting door hergebruik van bouwmaterialen getest. Dit 
komt omdat het in meerdere fases opgedeeld wordt: de fabricage van het product en de afvalfase. 
Dus de eerste cyclus van het product draagt de volledige milieu-impact van de fabricagefase. Met 
hergebruik echter draagt de eerste cyclus niet de afvalfase. Geen negatieve effecten van de 
afvalbehandeling (verbranding of afvoer naar stortplaats). Door hergebruik wordt die fase immer 
vermeden. Dit is dus al de helft minder belasting voor die eerste cyclus.  

https://www.houtnatuurlijkvannu.nl/deze-grafiek-maakt-de-co2-uitstoot-van-bouwmaterialen-inzichtelijk/
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Bij de tweede cyclus heb je het voordeel dat je niet de impact van de primaire productie hoeft te 
dragen. Maar de tweede fase wel. Dat is de impact van hergebruik- of recyclingprocessen na de 
afvalfase (bijvoorbeeld transport en reconditionering van het product). Dus de tweede cyclus heeft 
ook maar de helft van de impact. Samen heb je twee cycli gehad met maar één impact van fabricage 
en één impact van afvalbehandeling. Dus 50% minder milieubelasting. Met deze benadering hebben 
diegene die de tweede cyclus doormaken meer voordelen als de eerste cyclus. 

3.6.3 Toepassing Leaf 
Hoe kunnen we dit bij de Leaf toepassen?  

1. Door de korte bouwtijd van flexibel bouwen kan je dit goed gebruiken op pleinen in de 
binnenstad. Vele steden hebben 1 tot 3 keer per week markt op een plein. Die kan je niet 
zomaar stopzetten. Je moet dus snel bouwen kunnen. Daarvoor is prefab bouwen een goed 
idee. 

2. Hergebruik van materialen. Sinds dit goed voor het milieu is en bouwmateriaal langzaam op 
raakt. Ook is gebruikt materiaal vaak goedkoper dan gloednieuw. Je spaart dus in kosten en 
in milieubelasting door te hergebruiken. 

3. Door flexibel te bouwen kan je op verschillend grote pleinen de pergola neer zetten. Moet hij 
kleiner? Geen probleem, neem een element weg. Moet hij groter? Maak je geen zorgen, 
koppel een element eraan. Moet het helemaal weg? Gaat, kan zelfs ergens anders weer 
neergezet worden of uit elkaar gehaald worden en voor andere dingen hergebruikt worden. 

4. Lokale producten gebruiken. Dit verminderd ook de milieubelasting en is voor de nationale 
maatschappij goed. Transport geeft hierdoor minder emissies. 

5. Als er events zijn, kan de pergola deels weggehaald worden of verzet worden zodat iets hoogs 
erbij kan op het plein. De markt betrekken wij erin, maar andere events moeten dan iets 
flexibels hebben. 

Het project is dus niet alleen van belang voor mensen, maar ook het milieu en maatschappij. De 
milieubelasting wordt verminderd, de hittestress op pleinen wordt verminderd, de maatschappij 
wordt verbeterd. Het heeft vele voordelen. 

Ook is een plein altijd in gebruik. Door flexibel te gaan bouwen heb je uiteindelijk minder bouwplaats 
tijd nodig. In plaats van twee weken ben je in twee of drie dagen klaar. Hierdoor wordt niets voor een 
langere periode onderbroken. Niet dat dit mensen stopt, maar het hindert wel. 

 

3.7 Meetsystemen  
Om een goed idee te krijgen van wat het daadwerkelijke effect van een Leaf-pergola is het van belang 
dat er metingen verricht worden. Het gaat vooral om het verkoelen van de stad dus de meest 
vooraanstaande variabele om te meten is temperatuur. Ook moet het effect duidelijk worden aan de 
hand van vergelijkingen met andere vergelijkbare gebieden binnen dezelfde stad. Zo moet het 
meetsysteem binnen eenzelfde kastje komen waar alle sensoren zich in bevinden zodat het gehele 
systeem modulair is. Dit houdt in dat er op verschillende plekken binnen de stad dezelfde metingen 
verricht worden zodat deze kunnen worden vergeleken, weergegeven op een scherm onder de 
pergola. Deze modules geven allemaal hun waarden door aan de centrale computer die de weergave 
op het scherm aanstuurt. Zowel de meetsysteem kastjes als het kastje waar het scherm zich in 
bevinden moeten voldoen aan een aantal eisen: 

• Weerbestendig 
• Hufterproof 
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• Esthetisch verantwoord (passend bij de Leaf en de pergola) 
• Eigen stroombron (kan een zonnepaneel zijn) 
• Gemakkelijk te onderhouden 

Voor het meten zelf zijn de volgende variabelen het belangrijkst om te meten en weer te geven: 

• Temperatuur 
• Luchtvochtigheid 
• Windsnelheid 
• Lichtsterkte 
• Evapotranspiratie 
• Opgenomen CO2 (door planten) 
• Luchtkwaliteit 
• Mate van toename in groen op de pergola (optioneel en indien mogelijk) 
• Hoeveelheid opgeslagen water in pergola 

Het is ook van belang dat de componenten van het meetsysteem van hoge kwaliteit zijn om een zo 
nauwkeurig mogelijke meting te verrichten en dus een realistischer beeld te creëren van het 
daadwerkelijke effect op de omgeving. 

 
3.8 Hittestress 
Hittestress is aan aandoening die wordt veroorzaakt door extreme hitte. Hierbij wordt het zo warm 
dat mensen over hit raken, duizelig worden of zelf kunnen overleiden. Vooral oudere en mensen 
met onderliggend leiden zijn daar gevoelig voor. In gebieden met veel gebouweden en wegen is het 
met name een probleem omdat het asfalt en de bakstenen werken als een soort batterij die de 
warmte opslaat. Hitte stress is te voorkomen door ervoor te zorgen dat het in publieke ruimte niet 
warmer wordt van 35 graden PET. PET is de gevoelstempratuur. 

- Over het algemeen leidt 10 procentpunt meer groen tot een verlaging van de 
luchttemperatuur met grofweg 0,5°C . Dat is op een hete dag natuurlijk niet veel (het verschil 
tussen 34,5 en 35°C), maar gemiddeld zal het overdag en ’s nachts dan toch iets koeler zijn. 
(Wageningen Environmental Research et al., 2020) 
 

- Het andere doel is overdag de hitte te beperken en de stad leefbaar te houden door voldoende 
koele plekken te creëren. Daarvoor gebruiken we de gevoelstemperatuur (PET) als indicator. 
In de schaduw is de gevoelstemperatuur 10-15°C lager dan in de zon. Schaduw creëren is dan 
ook de meest effectieve manier om de gevoelstemperatuur omlaag te brengen. (Wageningen 
Environmental Research et al., 2020) 
 

Deze twee doelen hebben we samengevoegd in een drietal bruikbare en toetsbare ontwerprichtlijnen 
die gemeenten bij het (her)inrichten van hun openbare ruimte kunnen hanteren. 

- Afstand tot koelte: Iedere woning moet zich voldoende dicht bij een aangename en 
aantrekkelijke koele verblijfsplek bevinden (voorstel: binnen 300 m).  

- Percentage schaduw op belangrijke looproutes en in buurten: Er is op het heetst van de dag 
voldoende schaduw (voorstel minimaal 40%) op belangrijke looproutes, zodat essentiële 
functies in de stad voor iedereen bereikbaar blijven. Ook is er op het heetst van de dag op 
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loopgebieden in buurten voldoende schaduw (voorstel minimaal 30%), zodat de buurten 
aantrekkelijk blijven. 

Percentage groen per buurt: Er moet zoveel groen zijn dat er verdamping kan 

3.8.1 Hitte maatregelen 
De universiteit Wageningen heeft onderzocht welke maatregelen in de buiten ruimte het effectiefst 
zijn. Het onderzoek zegt daar het volgende over: 

“Ten aanzien van de onderzoeksvragen ‘welke maatregelen in de buitenruimte zijn het effectiefst en 
efficiëntst?’ en ‘welke maatregelen zijn toepasbaar?’ komen twee soorten maatregelen naar voren: 
enerzijds maatregelen om de gemiddelde luchttemperatuur op stadsschaal te verlagen, anderzijds 
maatregelen om de gevoelstemperatuur te verlagen voor een aangenaam leefklimaat overdag op 
lokaal niveau (op het plein, in de straat). De belangrijkste verkoelingsprincipes voor deze twee 
schaalniveaus zijn respectievelijk verdamping en schaduw. Op basis van eigen berekeningen en 
literatuuronderzoek hebben we een tabel samengesteld met de effectiviteit van allerlei 
hittemaatregelen in de buitenruimte. Daarin hebben we aangegeven of de maatregelen op zeer lokale 
schaal of buurtniveau werken en of deze de gemiddelde luchttemperatuur of juist de 
gevoelstemperatuur verlagen. In grote lijnen geeft verdamping 0,5°C verkoeling 89 van de 
luchttemperatuur per 10 procentpunt meer groen. Dit werkt dus vooral op stadsschaal en draagt 
onder andere bij aan de vermindering van het aantal hete nachten. De maatregelen voor meer 
schaduw reduceren de gevoelstemperatuur PET met 10 tot 20°C ten opzichte van plekken in de zon 
en kunnen daarmee op locatie het verschil maken tussen wel of geen ernstige hittestress. We 
concluderen op basis van micromodelstudies dat bomen een groter effect hebben op de 
gevoelstemperatuur als ze ook schaduw op de gevel werpen.” (Wageningen Environmental Research 
et al., 2020) 

3.8.2 Wat is een koele plek 
- Al het oppervlak dat onder de gevoelstemperatuur van 35°C PET blijft tijdens een gemiddelde 

warme zomerdag is potentieel onderdeel van een koele plek. Een afmeting van 200 m2 is 
groot genoeg voor verkoeling, maar voor een aangename verblijfsplek is meestal een groter 
oppervlak nodig 

- Een koele plek definiëren wij als een plek van minimaal 200 m2 waar de gevoelstemperatuur 
koeler dan of gelijk aan 35°C PET is (daarboven spreekt men over sterke hittestress), en die 
als een aantrekkelijke verblijfsplaats is ingericht. Een koele plek ontstaat door schaduw van 
bomen, gebouwen of doeken. De metingen op koele plekken uit paragraaf 4.2 geven geen 
aanleiding om een andere omvang te kiezen. 
(Wageningen Environmental Research et al., 2020) 

advies: ontwerprichtlijnen voor een hittebestendige stad 

Afstand tot koelte: 
 - Afstand van woning tot koele plek < 300 m 
 - Oppervlak > 200m2 (ingericht als aantrekkelijke verblijfsplek) 
 
% schaduw op loopgebied  
- > 40% op belangrijke looproutes 
 - > 30% per buurt 
(Wageningen Environmental Research et al., 2020) 
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Animo voor koele plekken 

De eerste richtlijn afstand tot koelte waarborgt dat er voldoende en goed bereikbare koele plekken 
in de stad zijn. Ons onderzoek wijst uit dat 80% van de gebruikers koele plekken belangrijk vinden 
om de hete perioden door te komen. We stellen voor dat elk huis binnen 300 m van een aangename 
koele plek dient te liggen. Deze dient minimaal 200 m2 groot te zijn maar vooral ook bereikbaar te 
zijn en als aangename verblijfsplaats te zijn ingericht. 

(Wageningen Environmental Research et al., 2020) 

 
3.9 Toegankelijkheid 
Toegankelijkheid gaat erom dat iedereen, met of zonder beperking, de kans krijgt gebruik te maken 
van alle vormen van voorzieningen, informatie en dienstverlening. Maar ook de mate waarin het 
mogelijk is toegang tot iets te krijgen. En ook de functie van de relatieve afstand. Het begrip geeft de 
mate van het gemak aan -uitgedrukt in moeite, kosten of tijd- waarmee een plaats kan worden bereikt. 

 
3.9.1 Markt 
Kramen 
De kramen zijn 2.5m hoog, er moet een busje net onder passen. Meestal 4 meter breed. 

Vrachtwagens 
De maximumbreedte is beperkt tot 2,55 meter en 2,60 meter bij geconditioneerde voertuigen, mits 
de wanden van het voertuig ten minste 4,5 cm dik zijn. De hoogte mag niet meer zijn dan 4,00 meter. 

3.9.2 Noodvoertuigen 
Het gezegde “safety first” is ook van toepassing bij dit project, en zo is het van belang dat hulpdiensten 
ten alle tijden toegang hebben tot het gehele gebied waar de pergola zich begeeft, zowel onder de 
pergola als in de ruimte boven de pergola. Er moeten markten onder de pergola gehouden kunnen 
worden dus er geld al een minimale hoogte voor de pergola, maar zo ook voor bijvoorbeeld 
brandweerwagens. Een politieauto of ambulance is kleiner dus daar hoeft niet voor gerekend te 
worden, maar brandweerauto's zijn groter met een hoogte van vaak 3,5 meter. Deze moeten met 
gemak onder de pergola kunnen rijden, maar er onder komen is niet het enige noodzakelijke voor hen. 
Wanneer er naast de pergola brand is in een gebouw dat stukken hoger is dan de pergola zelf is het 
van belang dat er van alle kanten ruimte is voor bluswerk, maar ook om kranen en ladders te verkrijgen 
naar de gewenste locatie. Zo kan de pergola ontworpen worden dat er of genoeg ruimte is tussen 
dakdelen, ofwel de dakdelen verplaatsbaar maken zodat er ruimte gecreëerd kan worden. Dit laatste 
zou ook toegang kunnen bieden aan eventueel ziekenhuis helikopters. 

3.9.3 Bouwlaag 
Hoe hoog is een bouwlaag? 

Een bouwlaag heeft een hoogte van max. 3,50 meter hoog voor de gelijkvloerse bouwlaag en 3,00 
meter voor de bouwlagen boven het gelijkvloers. De eerste bouwlaag (gelijkvloers) is 
die bouwlaag die het horizontaal vlak, 1m boven het straatniveau/maaiveld snijdt. 

Voor brandveiligheid wordt met 3 meter gerekend om te kijken wat voor brand 
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4. Eisen tabel 
ID Requirements Pergola Belang Bron 
0.1 De pergola heeft een effectief en haalbaar ontwerp om op stadspleinen 

hittestress tegen te gaan, wateroverlast te verminderen, de 
biodiversiteit te verhogen, binnesteden te vergroenen en de druk op de 
openbare ruimte te verlichten. 

Essentieel  

    
1.1 De pergola is <politiek aantrekkelijk> Essentieel Interview Willem Vrieling, Interview Rob Schout,  

      <politiek aantrekkelijk> Architectonische allure hebben  interview Julia Beutler 
      <politiek aantrekkelijk> Onderhoudsarm  Interview Willem Vrieling, interview Julia Beutler 
      <politiek aantrekkelijk> Prijs duidelijk  interview Julia Beutler 
      <politiek aantrekkelijk> Past binnen visie <stedelijke ontwikkeling>  Interview Ketaki, interview Julia Beutler 
          <stedelijke ontwikkeling> past in het wijkbeeld   
    

2.1 Onder de pergola kan <markt worden gehouden> Essentieel (W. Vrieling, persoonlijke communicatie, 11 maart 2022) 
      <markt worden gehouden> het moet tenminste .. m hoog zijn   
    

3.1 Het plein is <bereikbaar> voor hulpdiensten Essentieel (W. Vrieling, persoonlijke communicatie, 11 maart 2022) 
      <bereikbaar> een bluswagen kan de omliggende gebouwen tot op 

een afstand van maximaal 10 M benaderen 
 (brandweer, 2021) 

      <bereikbaar> er kan een <brandweerwagen> onder door rijden   
           <brandweerwagen> tankautospuit 4.2 M hoog   
           <brandweerwagen> tankautospuit 4.2 M breed   
      <bereikbaar> er kan een <ambulance> onder door rijden   
           <ambulance> 4 M hoog   
           <ambulance>  2.5M breed   
    

4.1 De pergola gaat <hittestress tegen> Essentieel (W. Vrieling, persoonlijke communicatie, 11 maart 2022) 
      <hittestress tegengaan> verlaagd de tempratuur onder de pergola  (W. Vrieling, persoonlijke communicatie, 11 maart 2022) 
      <hittestress tegengaan> Verhoogd de luchtvochtigheid onder de 

pergola 
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5.1  De pergola is <veilig> Essentieel Interview Willem Vrieling Interview Ketaki 

      <veilig> is bestand tegen hevige regenval  (J. Beutler, persoonlijke communicatie, 7 maart 2022) 
      <veilig> voldoet aan de relevante NEN-normen   
           <NEN-normen>    
      <veilig> op alle onderdelen is een veiligheidsfactor van 5   
    

6.1 De pergola is <modulair> Essentieel  
      <modulair> onderdelen zijn uitwisselbaar met andere modellen   
    

7.1 De pergola <verbetert de leefomgeving> Essentieel (Potentie van pergola’s voor klimaatadaptieve 
binnensteden, 2021) 

      <verbetert de leefomgeving> De pergola verbetert de biodiversiteit   
in de omgeving 

 Presentatie kickoff + 
Interview Gerben Mol (PhD Program Developer Climate 
Resilient Cities Research & Valorization at AMS Institute 

      <verbetert de leefomgeving> De pergola verbetert de luchtkwaliteit  Presentatie kick-off 
    

8.1 De openbare ruimte onder de pergola moet ook beschikbaar blijven 
voor andere <functies> 

Essentieel Interview Rob Schaut (Marktmeester Amstelveen) 

      <functies> markt (hoogte 2,5m – breedte per marktkraam 4m)  Interview Rob Schaut (Marktmeester Amstelveen) 
      <functies> events met podium, kermis   
      <functies> terrassen   
      <functies> lopen   
      <functies> protesteren   
    

9.1 Er moet ruimte zijn voor een vorm van <burgerparticipatie>  Essentieel  
      <burgerparticipatie> Interactief element   
      <burgerparticipatie> Mogelijk een call to action verwerken  Interview Nadina Galle – Ecological Engineer 
    

10.1 De planten aan de pergola moeten voldoen aan verschillende <eisen> Essentieel  
      <eisen> De planten hebben een <verdampend effect>.     Interview Gerben Mol (PhD Program Developer Climate 

Resilient Cities Research & Valorization at AMS Institute 
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       <eisen > voldoende evapotranspiratie   
      <eisen> goede grond om in te groeien  Interview René Notenbomer 
      <eisen> De planten komen uit de oorspronkelijke regio 

 
 Interview Gerben Mol (PhD Program Developer Climate 

Resilient Cities Research & Valorization at AMS Institute 
      <eisen> de planten zijn in de winter groen   
    

11.1 De Pergola heeft een merkidentiteit. Essentieel  
 De Pergola is commercieel aantrekkelijk om te verkopen  Interview - Roger Davids, Eva van Keijsteren en Maurice 

Boogaard 
 De Pergola is marketing gerelateerd aan het bedrijf: The Leaf  Interview – Roger Davids, Eva van Keijsteren en Maurice 

Boogaard 
 De Pergola kan ook commercieel ingezet worden naar bewoners en 

bezoekers van het plein waar de pergola staat 
 Interview – Roger Davids, Eva van Keijsteren en Maurice 

Boogaard 
    

12.1 De pergola moet <stedelijk inpasbaar> zijn. Essentieel Interview Diderick Niehof. 
 <inpasbaar> De pergola moet in het stadsbeeld passen.  Groepsoverleg, Interview Ketaki, interview Julia Beutler. 
 <Eisen> De pergola voldoet aan de stedelijke beeld eisen. 

Torens/gebouwen die te zien moeten zijn, pleinen die te zien moeten 
zijn. 

 Interview Julia Beutler, Interview Ketaki. 

 <Inpasbaar> De Pergola moet overlopen tot de omgeving. Gewenst Interview Ketaki, Interview Ineke Baan, interview Julia 
Beutler, Interview Diderick Niehof. 

    
13.1 De pergola is <smart> Essentieel Project Jochem 

      <smart> kan communiceren met <andere apparaten>   
           <andere apparaten> display   
           <andere apparaten> telefoon   
           <andere apparaten> computer   
    

14.1  De pergola <koelt> niet of nauwelijks in de winter         Belangrijk Groepsoverleg, Interview Diderick Niehof 
    

15.1 De pergola moet onderhoudsarm zijn Belangrijk (W. Vrieling, persoonlijke communicatie, 11 maart 2022) 
      <onderhoudsarm> planten maximaal 1 a 2 keer peer jaar bijwerken  (W. Vrieling, persoonlijke communicatie, 11 maart 2022) 
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      <onderhoudsarm> planten kunnen tegen <veel> hebben   
           <Veel> planten zijn winterhard   
           <Veel> planten zijn droogtebestendig   
      <onderhoudsarm> 10 – 15 jaar vitaliteit  (Dienst Weg- en Waterbouwkunde - Rijkswaterstaat et al., 

2003) 
      <onderhoudsarm> planten die <langzaam groeien>  (W. Vrieling, persoonlijke communicatie, 11 maart 2022) 
           <langzaam groeien> 100 cm per jaar   
      <onderhoudsarm> de planten hebben een eigen watervoorziening  (W. Vrieling, persoonlijke communicatie, 11 maart 2022) 
      <onderhoudsarm> het onderhoud mag niet te veel kosten   
    

16.1 De pergola <vergroent en kleurt> de buurt Belangrijk (W. Vrieling, persoonlijke communicatie, 11 maart 2022) 
      <vergroenen en kleuren> er zitten planten op  (W. Vrieling, persoonlijke communicatie, 11 maart 2022) 
      <vergroenen en kleuren> de planten zijn het hele jaar groen  (W. Vrieling, persoonlijke communicatie, 11 maart 2022) 
      <vergroenen en kleuren> de planten hebben een kleurvolle bloem  (W. Vrieling, persoonlijke communicatie, 11 maart 2022) 
    

17.1 De pergola bevindt zich zoveel mogelijk boven de grond Belangrijk (W. Vrieling, persoonlijke communicatie, 11 maart 2022) 
    

28.1 The Leaf voldoet aan de <psychologische behoeften> van gebruikers Belangrijk (Universiteit Wageningen & Hop, 2013) 
      <psychologische behoeften> Onder de Leaf voelt het veilig   
      <psychologische behoeften> onder de Leaf voel je verbonden met 

de natuur 
  

      <psychologische behoeften> onder de Leaf voel je ontspannen   
    

19.1 De pergola voldoet aan de eisen van een <koele plek>  Gewenst (Wageningen Environmental Research et al., 2020) 
      <Koele plek> onder de pergola is het niet warmer dan 35°C <PET>   
           <PET> de gevoelstempratuur   
      <Koele plek> de pergola heeft een oppervlakte van tenminste 200           

m2 
  

      <Koele plek> de pergola werpt een schaduw percentage van 40%    
    
    

20.1 De pergola gaat <wateroverlast tegengaan> Gewenst Interview Willem Vrieling, interview Julia Beutler 
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      <wateroverlast tegengaan> het kan regenwater opvangen  (W. Vrieling, persoonlijke communicatie, 11 maart 2022) 
      Geen extra druk op rioleringssysteem   
    

21.1 De pergola is gemaakt van gerecyclede materialen Gewenst  
    
 De pergola kan aan het einde van zijn levensduur worden gerecycled Gewenst  
    

22.1 De pergola <dempt straatgeluid> op het plein Gewenst (Wageningen Environmental Research et al., 2020) 
      <dempt straatgeluid> vermindert het geluidsniveau met 3-4 decibel   
    

23.1 Huizen om de pergola moeten nog voldoende lichtinval hebben Gewenst  
       
    

ID Requirements meetsysteem Belang Onderbouwing 
1 .1 Meet het effect van de slimme pergola op de omgeving  Essentieel  Hoofd-eis  

      Effecten worden interactief weergegeven  Belangrijk  Kan het interessanter maken voor de bezoekers, handig 
voor onderhoud  

        Weergave van effecten moet mensen doen beseffen van belang 
effecten pergola  

Essentieel  Bewustwording van klimaataadaptatie is belangrijk  

    
2.1  Systeem meet temperatuur onder de pergola  Essentieel  Belangrijk voor weergave van het effect van de pergola op 

omgeving  
      Systeem meet temperatuur buiten de pergola  Essentieel Belangrijk voor vergelijken van effect van de pergola op de 

omgeving  
    

3.1  Systeem geeft feedback aan onderhouds lieden  Essentieel  Wateropslag is belangrijk om in de gaten te kunnen 
houden  

       Weergave is eenvoudig te interpreteren  Essentieel Anders gaat men er niet naar omkijken  
       Systeem meet mate van toename begroeiing in de pergola  Belangrijk  Om de ontwikkeling van het groen te meten  
       Systeem meet opgeslagen hoeveelheid water  Belangrijk Van belang voor onderhoud van de planten  
    

4.1  Meetgegevens worden weergegeven op scherm onder pergola  Essentieel Overzichtelijk en makkelijk toegankelijk  
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       Scherm heeft eigen stroombron  Essentieel duurzaamheid  
         <kan zonnepaneel zijn>  Gewenst optioneel  
       Scherm is niet te stelen  Essentieel  hufterproofheid  
       Scherm is weer-bestendig  Essentieel Mag niet kapot gaan  
    
    

5.1       Systeem meet evapotranspiratie  Belangrijk  Belangrijk voor weergave van het effect van de pergola op 
omgeving  

    
6 .1 Sensor-units zijn mobiel  Belangrijk  Is handig om ze te kunnen verplaatsen indien dit gewenst 

is  
       Sensor units hebben eigen stroombron  Gewenst  duurzaamheid  
       Sensors communiceren met hoofdsysteem  Essentieel Zo kan het weergegeven worden op het scherm  
       Hoofdsysteem is binnen tablet  Gewenst Kan IPV een eigen scherm een app krijgen in de toekomst  
       Hoofdsysteem heeft eigen app/weergavesysteem  Belangrijk Krijgt eigen layout  
    

7.1 De pergola moet verschillende <meetinstrumenten> <sensoren> 
hebben 

  

      <sensor> Temperatuur  Interview Nadina Galle – Ecological Engineer 
      <sensor> Luchtkwaliteit (fijnstof)  Interview Nadina Galle – Ecological Engineer 
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5. Reflectie 
 

Femke: 
Nen-normen zijn belangrijk. Daar staat in wat mag en niet mag, waar je op moet letten en 
wat je moet berekenen. Dit is vooral goed voor de constructie. De pergola is eigenlijk ook 
alleen een constructie met een beetje groen erin en omheen. Hierover gaan de Nen-
normen. Dus aan de Nen-normen voor de constructie moet de pergola aan voldoen. Eerst 
hebben we daaraan niet eens gedacht, maar door mijn hertentamen zijn we op het idee 
gekomen dat dat misschien heel erg nodig is en dat is ook zo. Ieder gebouw, iedere 
constructie heeft deze Nen-normen achter zich. Zelfs in elk land sinds de Nen-normen 
voortkomen uit de Eurocodes die in Europa gelden. Je hebt dus de Nen-normen als hulp en 
richtlijn voor de constructie van de pergola. 
Modulair en flexibel bouwen was eerst maar een mooi idee, maar met het onderzoeken van 
dit thema merk je wel hoe dit goed aan te passen valt voor de pergola. Het is goed voor 
alles, milieu en klimaat, mensen en maatschappij. Waarom zou je dit niet gebruiken? Het 
gaat waarschijnlijk wel even zijn problemen en werk geven bij het berekenen en schetsen 
van de constructie, maar als je het hebt is het alleen maar goed. Het wordt alleen maar 
beter aanpasbaar overal. Daarom is het de moeite waard het mee te nemen in de 
ontwerpfase. 

 

Luuk: Het stukje vooronderzoek, research en zoveel mogelijk informatie verkrijgen heb ik nooit heel 
leuk gevonden. Ik heb de afgelopen twee maanden wel maniertjes gevonden die het een stuk 
soepeler laten verlopen. Fieldresearch is sowieso al een stuk leuker, omdat het interactiever is. Ik 
krijg heel veel energie van de interviews die ik afneem bij de experts. Ik heb mijzelf dan ook 
voorgenomen omdat meer te gaan doen in de toekomst als bron van kennis. Ik ben ook slimmer 
geworden in het op doen van deskresearch. Vaak ga ik dan uren achter mijn laptop zitten en surf ik 
het hele internet over, maar nu heb ik een betere methode van informatie zoeken. Ik probeer eerst 
mijn algemene kennis over het onderwerp te verbreden. Dit stimuleer ik door veel over het 
onderwerp op te zoeken in mijn sociale mediakanalen, zodat het algoritme het onderwerp oppikt. Zo 
kijk ik veel filmpjes op YouTube die mijn kennis en interesse over het onderwerp versterken.  

Sebastién: De periode dat we tijdens dit project aan het onderzoeken waren heeft bij mij wel voor 
verandering gezorgd. Meestal had ik echt een hekel aan dit onderdeel. Ik vond het nooit leuk of 
interessant en ik wilde niet geloven dat het belangrijk was. Door dit project ben ik gaan inzien dat 
het weldegelijk belangrijk is. Ook heb ik geleerd hoe dit efficiënt kan. Ik deinsde namelijk altijd terug 
voor interviews, maar deze zijn eigenlijk wel heel erg handig. Ook krijg je energie van deze 
gesprekken het spreken met enthousiaste mensen over hun vakgebied is namelijk erg leerzaam en 
interessant. Ook heb ik geleerd om bij tegenslagen door te gaan. Vaak vond ik dan iets niet en dan 
was ik klaar met dat punt. Nu weet ik dat ik door moet zetten probeer het is op andere manieren. 
Als dat dan werkt en je hebt gevonden wat je zocht dan geeft dit een gevoel van voldoening. 
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Bijlage 1. Prijzen 
(Dienst Weg- en Waterbouwkunde - Rijkswaterstaat et al., 2003) 

Hieronder staat een overzicht van gemiddelde groothandelsprijzen per gewas, een grove indicatie 
van de prijs per 100 stuks planten in Euro. Meestal zijn het planten van 80 cm hoog in een 2-liter pot. 
De prijs kan afwijken afhankelijk van het gevraagde aantal, de plantgrootte en de wijze van kweken 
(wel of niet aan stokjes aangebonden, in een plastic of verteerbare pot). 

 

Veel kwekerijen kunnen deze klimplanten leveren, met name als zij ze op contract kunnen kweken, 
gezien de grote aantallen planten die gebruikt worden. Er zijn ook kwekerijen die gespecialiseerd zijn 
in planten voor gebruik in het openbaar groen, die ze standaard in grote aantallen op voorraad 
hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
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Thema 1: Hittestress en wateroverlast 
Damsterplein klimaat adaptief ingericht 
 

 

Thema’s: Leefbaarheid, Hittestress en wateroverlast 

Project: In dit projectplan, wordt het damsterplein een groen plein en waterbuffer voor de 
rest van de omgeving. In dit plan is het hergebruiken van water mogelijk door de buffer die 
wordt aangelegd. Dit kan worden gebruikt in fonteinen, wc en voor het besproeien van 
planten. 

Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  
− Ruimte efficiënt indelen. Dit is bij de marktpleinen nog moeilijker, vanwege de markt 

en de vele kabels en leidingen. 
− De leefbaarheid wordt aanzienlijk hoger door het zichtbare groen.  
− Er is bewegend water te zien wat rust en kalmte creëert. 
− Water dat wordt opgeslagen wordt gebruikt voor het groen en de fonteinen.  
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Meerwijk Haarlem, klimaat adaptief ingericht. 

 

Thema’s: Wateroverlast, leefbaarheid en participatie. 

Project: Dit project werd zo goed als klaar laten zien aan bewoners, de bewoners konden 
hierin nog aangeven wat anders moest in de wijk. Hieruit bleek dat er veel zorgen was over 
de parkeergelegenheid. Hierdoor zijn nieuwe parkeerplekken toegevoegd aan het plan. De 
wijk wordt groen opgezet met verschillende wadi’s die ook dienen als speeltuin voor 
kinderen. De kolkloze straten waterdoorlatende parkeerplekken zorgen ervoor dat het water 
voldoende infiltreert in de grond. Het overige water wordt opgevangen in de wadi’s hierdoor 
ontstaan er minder momenten met extreme wateroverlast.  

Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf: 
− Neem de bewoners vanaf het begin mee in het plan 
− Gecombineerde functie Denk aan een speeltuin en groenvoorziening.  
− Probeer de biodiversiteit zo groot mogelijk te maken.  
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De regenton 

 

Thema: Watermanagement 

Project: Bijna elke tuin heeft er een, de oude vertrouwde regenton die regenwater opvangt 
tijdens regenbuien. Het water kan dan later worden gebruikt om de planten water te geven. 

Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  
− Water wordt hier niet gezuiverd, maar je kunt het toch prima gebruiken bij het water 

geven van de planten. 
− Er zijn speciale regenwater-bladfilters, die voorkomen dat er bladeren en dergelijke 

vanuit de regenpijp in de ton belanden. Ze kosten ruim een tientje. Een nylonkous aan 
het uiteinde van de hemelwaterafvoer functioneert ook en is een goedkoop 
alternatief. (Groei, 2019) 

− Stilstaand water kan inderdaad onaangenaam gaan ruiken wegens gebrek 
aan zuurstof en bacteriën. Voor de tuin en voor de planten maakt dat niet uit, maar 
het is wel vervelend als je op het terras ernaast zit. Houd de deksel op de ton, dat 
scheelt. Maar het is vooral belangrijk de ton op een schaduwrijke plaats neer te 
zetten, dan treedt er minder algengroei op. Reinig de regenton eenmaal per jaar 
(bijvoorbeeld na de winter) met een harde borstel en verwijder afvalresten. (Groei, 
2019) 

− Het water in een regenton kan inderdaad een broedplaats worden voor 
muggenlarven. Zorg daarom voor een goed sluitend deksel op de regenton. Een deksel 
wordt meestal standaard bijgeleverd. Verder schijnt een handje houtskool in een 
stoffen zakje dat je in de ton hangt, te helpen. Een andere tip die tuiniers-met-
regentonnen elkaar geven is een scheutje zonnebloemolie in de ton doen. De muggen 
die uit de eitjes komen kunnen dan niet naar de oppervlakte zwemmen, waardoor ze 
verdrinken. (Groei, 2019) 
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Urban water buffer project 

 

Thema: Wateropslag 

Project: We hebben een rioolsysteem in de omgeving aanleggen waarbij het regenwater 
wordt opgevangen. Dat gaat naar een ondergrondse voorziening waar het “gebufferd” wordt. 
Vanuit die buffer wordt via een filter het water naar een filter geleid om nutriënten en andere 
ongewenste stoffen eruit te kunnen filteren.  

Ja dat is gewoon een groot kratten systeem, maar daar kan je ook een betonnen bak voor 
kiezen of wat je ook zou willen. Je zou één grote voorziening kunnen maken of meerdere 
kleine, daarin kan je nog spelen. Maar die voert het water dus wel af langs een Helofytenfilter, 
waar het water langzaam doorheen wordt geleid. Het schonere water wat dan vrijkomt wordt 
met een pomp geïnjecteerd in een diepere grondlaag. Dat vormt dan een bel met schoon, 
zoet, water. Wij hebben hier op grotere diepte wat brakker water zitten wat je het liefst niet 
wilt gebruiken voor bewatering van grasvelden enzo.  

Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  
− Kosten 2 miljoen 
− Capaciteit enkele tientallen tot honderd kubieke meter 
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Rainwinner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thema: Wateropslag 

Project: Wateropslag in schutting watertanks 

Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  
- Komt er stank vrij, net als een gewone regenton? 

Nee, dat is niet mogelijk. De onder het maaiveld met hemelwater gevulde 
aan/verdeelbuis werkt net als de ‘zwanenhals’ bij een wastafel.  

- Is algengroei in de Rainwinner modules mogelijk? 
Dat is niet mogelijk. Algen hebben o.a. licht nodig om te kunnen blijven leven. Door 
de kleur donker antracietgrijs en de wanddikte van de Rainwinner module laat de 
wand geen licht door en daarmee wordt algengroei vermeden. 

- Hoe groot is de kans op legionella besmetting bij het gebruik van de in de Rainwinner 
modules opgeslagen hemelwater? 
Legionellabacteriën komen van nature voor in grond- en oppervlaktewater. 
Regenwater bevat nauwelijks legionellabacteriën.  Het besproeien van hemelwater 
levert dus geen gevaren op voor onze gezondheid. Daarnaast vermenigvuldigen 
legionellabacteriën zich bij een watertemperatuur tussen de 30 en 35 graden Celsius. 
Door de dikke wanden van de Rainwinner modules en de massa aan water, wordt het 
in de Rainwinner opgeslagen hemelwater nooit warmer dan 20 graden 
Celsius.  Bovendien kent het Rainwinner systeem heeft geen ‘dode’ eindpunten waar 
hemelwater lang kan blijven ‘staan’. Gelukkig regent het in Nederland regelmatig en 
zorgt de aanvoer-/verdeelbuis ervoor dat al het opgeslagen hemelwater in beweging 
is als het regent of er gebruik van wordt gemaakt. 

- Komt er blad of ander organisch materiaal in de Rainwinner modules terecht? 
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In het geleverde pakket vindt u ook een bladscheider. Deze wordt boven de regenwater 
vulautomaat aan de regenpijp gemonteerd en zorgt ervoor dat er geen blad, takjes e.d. in de 
Rainwinner modules terecht kan komen.  
 

The Park, Las Vegas, US 
 

 

Dit zijn de stalen constructies die in The Park staan. Samen met nog meer systemen geven ze 
een mooi park. Dit is vooral voor schaduw, sinds Las Vegas snel al veel hitte problemen heeft. 
De architect! Melk heeft dit project opgezet met behulp van omliggende bedrijven die 
langzaam bemerken dat parken ook goede dingen zijn om te investeren. Deze constructie 
biedt schaduw en licht in het donker. Ook trekt het de ogen van mensen. Ze zijn zo gebouwd 
dat de sterke weerswisselingen het niet om krijgen. 
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Thema 2: Participatie 
Supertrees, Singapore 
 

 

Thema’s: Participatie, hittestress, leefbaarheid 

Project: De supertrees komen uit Singapore. Dit zijn grote kunstmatige bomen waar 
begroeiing tegen op groeit. In deze kunstmatige bomen wordt energie opgewekt door 
zonnepanelen. Dit wordt gebruikt voor het park eromheen. Deze bomen Creëren een 
schaduw op de grond, hierdoor wordt het minder warm en een leefbare omgeving. Dit is 
neergezet om andere mensen bewust te maken en om mensen te stimuleren om iets te doen 
aan de klimaatadaptatie. De overheid van Singapore heeft hier dan ook flink in geïnvesteerd. 
Doordat het zo groots is, is het ook een toeristische trekpleister. 

Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  
− Mensen bewust maken door een voorbeeld neer te zetten.  
− Maak er een toeristische trekpleister van, dit zorgt voor trots, maar ook een 

geldstroom. De geldstroom kan verder gebruikt worden voor onderhoud. 
− Zorg voor goede energieproductie en gebruik wanneer dat kan water stromen of kan 

je iets doen met een lichtshow. 
− Laat mensen zien dat het werkt, wekt motivatie op om iets te doen.  
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Groen voor grijs 

 

Thema’s: Participatie, groene stad 

Stichting Groen voor Grijs, opgericht in 2019 als voortzetting van een wetenschappelijk 
onderzoek in de wijk Waterhoef in Oisterwijk. Dit onderzoek, genaamd Groen voor Grijs, werd 
uitgevoerd door o.a. Universiteit Wageningen en partners. Opzet was een studie naar het 
effect van vergroening van een wijk op de gezondheid en welzijn van ouderen. 

In onze visie heeft natuur en natuurbeleving een positieve uitwerking op mensen, op hun 
lichamelijke, emotionele en geestelijke gesteldheid. Er zijn voldoende onderzoeksrapporten 
die dit bevestigen. Daarom staat in onze aanpak ‘Groen’ centraal – het herstellen en 
versterken van de natuurwaarde in onze woonomgeving door aanpassing van openbaar 
groen. Geen saaie perkjes, niemandsland meer, geen doodse trottoirs tot aan de huizen, geen 
ongastvrije en onveilige brandgangen meer. Het grijs mag plaatsmaken voor groen. 
Uitnodigend groen om de wisseling van de seizoenen mee te volgen, om met plezier over 
straat te gaan, of buiten op straat een praatje te maken met buurtbewoners. Om jong (groen) 
en oud (grijs) met elkaar in contact te brengen. 

Aanpak bestaat uit een drietal invalhoeken: 

1. Bewoners betrekken bij alles wat we doen: zowel plannen maken als uitvoeren. Daarmee 
commitment creëren en eigenaarschap stimuleren. 

2. Herinrichten van groenstroken en parkjes, geveltuintjes aanleggen en brandgangen 
vergroenen. 

3. Voorlichting en instructie over natuur, planten en onderhoud van groenvoorzieningen. 

https://groenvoorgrijsoisterwijk.nl/
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Deze drie invalshoeken sluiten op elkaar aan. Als de bewoners niet betrokken worden, gaan 
zij geen eigenaarschap voelen. Ais zij zelf het ontwerp mee mogen maken en ook mee mogen 
uitvoeren, groeit hun commitment en enthousiasme. Als we dat aanvullen met voorlichting 
en instructie t.a.v. aanleg en onderhoud, zorgen we voor een langeretermijneffect. Er dient 
voldoende deskundigheid te zijn om het onderhoud op peil te houden, anders blijft het bij 
eenmalige aanpakken en dat is niet de insteek van onze projecten. Als stichting willen we 
telkens nieuwe plekken kunnen aanpakken, en de zorg voor het onderhoud van eerdere 
projecten vanaf de zijlijn ondersteunen. Van tijd tot tijd zal vakkundig advies nodig zijn voor 
het verbeteren van de grond, snoeien, vervangen van bepaalde planten, de afwatering weer 
op peil brengen of juist uitdroging tegengaan, etc. Hiervoor staan de ervaren en professionele 
hoveniers uit ons bestuur paraat. 

Stem communicatie af op de mensen 

In Groen voor Grijs duurde het even voordat een effectieve manier was gevonden om 
wijkbewoners te bereiken. Tijdens de eerste bijeenkomsten in de wijk toonden bewoners 
weinig betrokkenheid met het onderwerp. Ze wilden vooral parkeer- en andere overlast 
bespreken. Het bleek lastig om te praten over de kansen die vergroening van de leefomgeving 
biedt. Een groep studenten van de HAS Hogeschool onderzocht wat de communicatie 
blokkeerde. 

Zij adviseerden informeler en buurtgerichter te communiceren en te benadrukken dat 
mensen invloed op de eigen, direct leefomgeving konden uitoefenen. De leefstijlanalyse van 
Smart Agent lag hieraan ten grondslag. De wijk Waterhoef was typisch een ‘gele’ wijk, 
informeel en gericht op 'samendoen'. Toen dat eenmaal duidelijk was, werden formele 
uitnodigingen vervangen door een marktkraam met koffie en thee op een veldje in de buurt, 
en werden bijeenkomsten in het wijkhuis vervangen door tentmomenten in de buurt. Toén 
werden buurtbewoners enthousiast. 

Door informeler te communiceren werden buurtbewoners enthousiast. 

8 lessen voor groene participatie 

1. Bottom-upprojecten zijn onvoorspelbaar 
2. Benut kansen die voortkomen uit de reguliere onderhouds- en realisatieplannen 
3. Realiseer je dat groene ingrepen leiden tot ander beheer 
4. Zorg voor budget voor de realisatie van groen 
5. Stem communicatie af op de mensen 
6. Heb geduld 
7. Monitor de effecten 
8. Waardeer het sociaal kapitaal dat ontstaat 
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Groen in de Wijk - Participatie in het groen van Arnhem en Nijmegen  
Samen werken aan groen voor gezondheid (PARTIGAN) Participatory Greening in Arnhem 
and Nijmegen 

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) wonen vaak in wijken met factoren die 
negatief uitwerken op de gezondheid, zoals een nabijgelegen drukke snelweg, frequent 
overkomend vliegverkeer en weinig groen. Studies laten zien dat de aanwezigheid van een 
aantrekkelijke, groene omgeving kan bijdragen aan een betere gezondheid. 

In project Groen in de Wijk zijn de wensen en behoeften van bewoners uit buurten met een 
lage SES onderzocht en vergeleken met die van bewoners uit hoge SES-wijken en professionals. 
Hoe en waar moet de gemeente groen toepassen om gezondheidsverschillen tussen bewoners 
van lage en hoge SES-wijken te verkleinen? De samenwerkende partijen waren Veiligheid en 
Gezondheidsregio Gelderland-Midden, GGD Rotterdam Rijnmond, GGD Amsterdam, 
Gemeente Arnhem, RIVM, Universiteit Utrecht en Ecovrede. 

De doelgroepen binnen dit onderzoeken waren de gemeente (afdelingen Groenbeheer, beleid, 
sociaal domein en volksgezondheid) en de inwoners van drie wijken in Amsterdam, Rotterdam 
en Arnhem. 

Betrekken bewoners  

Het betrekken van bewoners bleek lastig. Mensen die al geïnteresseerd zijn in groen, 
gezondheid en samenwerken, zijn makkelijk te bereiken. Maar lastiger wordt het met mensen 
die niets met gras, groen of gezond leven op hebben. En die geen belang hebben bij onderzoek 
naar hun wensen op dat terrein. Via wijkmanagers of sleutelfiguren wist het onderzoeksteam 
toch mensen uit die laatste groep te bereiken. 

Dat groen bijdraagt aan positieve gezondheid wordt veel breder gedragen door inwoners dan 
gedacht. Groen moet worden ingepast in de ruimtelijke ordening, vooral in de buurten met 
lage SES. Tot rust komen, bewegen en het bevorderen van sociale cohesie zijn hier belangrijke 
functies volgens inwoners. Belangrijkste activiteiten in het groen voor de bewoners met 
hogere SES zijn meer ontspannen en bewegen; inwoners met lagere SES neigen meer naar 
sociale activiteiten. 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/preventie-5-deelprogramma-2-wonen-en-leven-in-een-gezonde-wijk-en-omgeving/participatie-in-het-groen-van-arnhem-en-nijmegen-samenwerken-aan-groen-voor-gezondheid-partigan/
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Ideeën van gemeenten over het toepassen van groen komen niet altijd overeenkomen met de 
perceptie en wensen over groen van bewoners. Professionals vinden grootte en nabijheid van 
groen erg belangrijk; bewoners vinden schoonheid, onderhoud en veiligheid belangrijk. 
Bewoners met een lage SES leggen 
meer nadruk op behoefte aan rust en 
ontspanning, en bewoners met hogere 
SES willen groen meer gebruiken voor 
activiteiten. 

De conclusie is dat de gezondheid bij 
zowel bewoners met een lage als een 
hoge SES bevorderd kan worden als bij 
inrichting van de buurten rekening 
wordt gehouden met de wensen van 
de bewoners. De inwoners hebben zelf 
goed inzicht in hoe het groen eruit zou 
moeten zien en waarvoor het gebruikt moet kunnen worden, om bij te dragen aan positieve 
gezondheid. 

Breda – Groene buurtparticipatie doe je zo 
Iedereen bereiken: Bij buurtparticipatie loop je het risico dat er alleen interactie is met een 
selecte groep hoogopgeleiden. Zij komen naar buurtavonden en ontwerpateliers, 
sociaaleconomisch zwakkere groepen blijven thuis. Zo ontstaat een resultaat dat alleen voor 
een paar omwonenden aantrekkelijk is. Dit dilemma speelde ook bij Park Geeren-Zuid. 
Gjeltema:  

Naast omwonenden is er intensief samengewerkt met de woningcorporaties en 
maatschappelijke organisaties, zoals scholen, buurthuizen en zorginstellingen, een 
fysiotherapeut en buitensportadviseurs 

https://www.greenandso.nl/uploads/File/Buurtparticipatie%20Breda%20VakbladGroen%2007-2018%20LR%2034-37.pdf
https://www.greenandso.nl/uploads/File/Buurtparticipatie%20Breda%20VakbladGroen%2007-2018%20LR%2034-37.pdf
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Thema 3: leefbaarheid   
High Line, NY, USA 

 

 

Thema´s: biodiversiteit, leefbaarheid, duurzaamheid 

Project: De High Line is 2,33km land en ligt op een hoogte van 7,5m. Het heeft tot 7 miljoenen 
bezoekers per jaar. Het project is gemaakt door vele verschillende organen. Duurzaamheid is 
een belangrijk punt in de hele opbouw van de High Line. De oude constructie is hergebruikt 
waardoor geen nieuwe dingen gemaakt moest worden. Alle materialen zijn uit de omgeving 
net zo hoe planten die aan het klimaat aangepast zijn. De planten worden zo gekozen dat ze 
het klimaat kunnen handelen en een biodiversiteit bieden voor dieren. Er zijn meer dan 400 
verschillende bei soorten. Hun uitgelichte plant is Queen Anne´s lace.  
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Boston´s Treepods 

 

Dit is een artifical boom die van CO2 zuurstof maakt. Influx_Studio en ShiftBoston hebben dit 
initiatief opgezet en willen dit omzetten. Dit is best nieuwe technologie om uit de lucht CO2 
te halen en dit te filteren en in O2 om te veranderen. Het design zal uit gerecycled en 
recyclebaar plastic gemaakt worden – PET omdat de normale plastic flessen hiervan gemaakt 
zijn en deze er te veel zijn op de wereld. Ook zijn de Treepods sociaal en interactief. Mensen 
kunnen meekijken hoe het proces gaat en ze zien de metingen die er gaande zijn. De treepods 
zijn een goede plek om samen te komen en in het donker geven ze ook mooi licht. 
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Thema 4: biodiversiteit  
USA expo milano 2015 – vertical farm 

 

De expo 2015 in Milano ging over Food 2.0. Amerika heeft een paviljoen gemaakt met aan 
een zijde een groene muur. Het groen gaat over 700m². De panelen zijn van ZipGrow en maakt 
het mogelijk planten te groeien maar dan 90 graden gedraaid. Over de maanden hebben ze 
elke dag geoogst en de food stalls tegenover de mogelijkheid gegeven hiermee te koken.  

De panelen zijn ook beweegbaar. Ze draaien om hun as in het midden. Hierdoor kan je licht 
erdoor laten als nodig is of naar het licht toedraaien.  

ZipGrow is een bedrijf die innovatieve mogelijkheden maakt om planten te groeien, vooral 
groenten. Ze hebben vele verschillende producten om verticaal te tuinieren. Ze geven tips 
wat erin kan groeien en wat je het beste ervoor gebruikt. 
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Thema 5: demontabel bouwen 
Bouwdeel D(emontabel), Delft 

 

Thema’s: duurzaamheid, circulariteit  

Project: Bouwdeel D is een geheel demontabel en remontabel gebouw in het centrum van 
Delft. Dat houdt in dat alle onderdelen van het gebouw van tevoren zijn gefabriceerd in een 
fabriek en vervolgens ter plaatse in elkaar zijn ‘geklikt’. Dit resulteert in een gebouw dat ook 
weer uit elkaar geklikt kan worden en op een andere locatie opnieuw kan worden gevestigd. 
In het gebouw wordt er geen gebruik gemaakt van gas, maar wordt er gebruik gemaakt van 
warmteterugwinning. Het gebouw is 11 bij 21.5 meter en heeft vier bouwlagen van ieder 
ongeveer 200 meter vloeroppervlak. 

De hoofddraagconstructie van het gebouw is gemaakt van staal. De constructieve vloeren en 
het dak zijn gemaakt van geprefabriceerde lichtgewicht hout. 

Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  
− Staal is relatief licht en heeft een hoog draagvermogen. Dit betekent dat een 

eventuele staalconstructie van the Leaf belast kan worden met veel groen, en deze 
nog steeds stabiel blijft. 

− Staal is één van de duurzaamste materialen om te gebruiken in de bouw, omdat deze 
onder andere 100% recyclebaar is. 

− Een demontabele constructie van the Leaf zal betekenen dat deze geprefabriceerd 
moet worden in een fabriek. Dit is duurzaam omdat de constructie uit elkaar kan 
worden geklikt en op een andere locatie opnieuw in elkaar kan worden geklikt. Het 
niet-duurzame aspect is het vervoeren van de geprefabriceerde constructie. Dit zal 
voor de meeste gevallen niet duurzaam verlopen (denk aan de uitstoot van een 
vrachtwagen). 

− De constructie van the Leaf kan een combinatie worden van staal en lichtgewicht hout. 
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Dakopbouwen Den Haag 

 

Thema’s: duurzaamheid, circulariteit  

Project: Het project van de pergola met dakopbouw wordt toegepast in Den Haag. De 
pergola’s zijn demontabel en flexibel zodat deze uitgebreid kan worden naar de wensen van 
het gezin. Het pakket bestaat uit zes onderdelen: de twee zijwanden, de vloer, het dak en de 
twee glazen puien. Uitbreiden wordt mogelijk dankzij de flexibele glazen puien. Deze kunnen 
bij uitbreiding van de dakopbouw gemakkelijk gedemonteerd worden en een aantal meters 
verder op weer worden gemonteerd. Het ontwerp van de pergola bestaat uit aluminium met 
houten lamellen. Aan de pergola kunnen terraswarmers worden gevestigd.  

Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  
− Er kan worden gewerkt met houten lamellen om een stabiele pergola te ontwerpen. 
− De houten lamellen kunnen dienen als ondergrond voor groen op de pergola. 
− Er kan worden gewerkt met glazen puien om een flexibele pergola te verkrijgen en om 

deze te kunnen uitbreiden en te verkleinen. 
− Er kunnen terraswarmers worden gevestigd aan de pergola voor een eventueel terras 

op de Vismarkt, of voor een gewenste temperatuur voor de planten op de pergola. 
− Een nadeel bij het gebruik van hout is dat deze beschadigd kan worden door 

regenwater, omdat de planten het regenwater kunnen vasthouden en het hout 
daarmee kan bederven. Dit kan leiden tot onherstelbare schade van het hout.  

− Er kan worden gewerkt met aluminium lamellen. 
− Aluminium is een duurzaam materiaal met een lange levensloopcyclus.  
− Aluminium is drie keer zo licht als staal maar is even sterk als staal. 

  



58 
 

Woonwijk van de toekomst, Van Wijnen Groningen 

 

Thema’s: duurzaamheid, circulariteit, leefbaarheid 

Project: Het project ‘Woonwijk van de toekomst’ van aannemersbureau Van Wijnen is gericht 
op een duurzame en circulaire woonwijk. De woningen zijn allemaal demontabel en alle 
onderdelen van de woningen zijn geprefabriceerd. De gevels en onderdelen zoals badkamers 
en keukens zijn allemaal per vracht vervoerd en deze zijn in juni 2019 in elkaar geklikt op de 
locatie. Het is de bedoeling dat de woonwijk tot en met 2030 op de Suikerunieterrein in 
Groningen blijft en daarna worden de woningen weer uit elkaar geklikt en op een andere 
locatie in Nederland weer worden opgezet. Eén woning werd binnen 24 uur in elkaar geklikt. 

Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  
− Gebruik materialen met een lange levensloopcyclus, zodat de onderdelen van een 

pergola over decennia opnieuw gebruikt kunnen worden op een eventueel andere 
locatie.  

− Wanneer er gebruik gemaakt wordt van demontabele onderdelen van een pergola, 
moet er rekening gehouden worden met de werkwijze van het proces van de 
onderdelen. Demontabele onderdelen worden geprefabriceerd, dus er moet rekening 
gehouden worden met de kosten van het vervoer van deze onderdelen.  

− Een pergola zou binnen een aantal uren gevestigd kunnen worden. Hierbij wordt er 
geen rekening gehouden met de bevestiging van de constructie, omdat dit afhankelijk 
is van de locatie en de ondergrond ervan. 
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Thema 6: verwerken van groen 
Westblaak gebouw Rotterdam 
 

Thema’s: Vergroenen, 
Verhogen biodiversiteit, Hittestress, Modulair 
 
Project: Het project GreenPark is een parkeergarage in het stadscentrum van Rotterdam. 
Onder de Rotterdammers is het beter bekend als het Westblaakgebouw. Het ontwerp De 
doelstelling is het gebouw helemaal te bedekken met groen en uit te lichten in de stad. Om 
het gebouw architectonisch te versterken, is er gekozen om als basis verticale groene lijnen 
tegen het gebouw te plaatsen. Om de statische verticale lijnen te breken. Er is bewust 
gekozen om tegen de gevel Hedera (klimop) te planten. Deze soort is wintergroen en heeft 
geen bladverlies. Het project voor gezien als een mislukking. 
 
Kosten: 400.000 euro 
 
Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  

− Het beheer Na de aanleg van de groene gevel, zorgt Greenface drie jaar gratis voor 
het onderhoud. Twee keer per jaar wordt er met drie man, waarvan twee in een 
hoogwerker, de planten ingebonden en gesnoeid. De horizontale luchtgaten van de 
parkeergarage mogen niet begroeid worden. 

− Kosten De prijs van het totale project is € 400.000,- exclusief btw. De gemeente heeft 
25 procent van deze kosten gesubsidieerd. Na de aanleg zorgt Greenface voor drie 
jaar gratis onderhoud. De beplanting heeft onderhoud nodig om het eindresultaat te 
bereiken. 

− Ontwikkeling groeiwijze Het uitgangspunt was dat de parkeergarage na drie jaar 
bedekt zal zijn. Deze doelstelling is echter niet gelukt. De beplanting heeft na vijf jaar 
ongeveer 40 procent bedekt. Dit komt omdat de Hedera de makkelijkste weg kiest om 
te groeien. Dit is verticaal omhoog via het betongaas. Als de plant het betongaas 
bedekt heeft, zal het de breedte in gaan. 
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− Problemen Het bevloeiingssysteem is vervuild geraakt door algen, waardoor de 
sproeiertjes verstopt komen te zitten. De gaten zijn om die reden groter geboord 
waardoor het probleem van algengroei niet meer aanwezig is. In 2013 is 25 procent 
van de oostgevel kapotgegaan. Dit heeft volgens Greenface te maken met de 
onverwachte strenge vorstperiode in het voorjaar. In de media werd het project als 
'Flop' beschouwd 

− Als de beplanting op de noordkant helemaal ingesloten is, krijgt het geen ochtendzon. 
De Hedera, een echte schaduwplant, die deze noordmuur moet bedekken, groeit 

nauwelijks. Als Paul Lagenscha hiervan had geweten, had hij deze noordmuur niet 
beplant. 
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The Grand Arbour 

 

The Grand Arbour staat in South Banks Parklands, Brisbane, Australien. Arbour is een prieel 
en deze prieel in Brisbane is 1km lang. De constructie bestaat uit 443 stalen ranken met stalen 
korden als verbinding tussen de ranken. Ze zijn begroeid met de plant: magenta Bougainvillea. 
Deze plant is een subtropische plant. Ze groeien de hele zomer door. Elke week wordt het 
getrimd.  

De Melbourne-based architectuur bureau Denton Corker Marshall heft dit project opgezet in 
2000. 
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Busstation Heerlen 

Thema: Vergroenen, Verhogen 
biodiversiteit, Hittestress, Modulair 

Project: Het busstation van het centraal station heerlen dat hier was in 2010 gerealiseerd. In 
de 22 stalen spanten van de constructie is Wisteria floribunda 'Macrobotrys' aangeplant. Het 
ontwerp Het busstation bestaat uit een stalen boogconstructie, dat aan de kopse kanten lijkt 
op een halve maan. Elke zijde van de constructie bestaat uit elf staanders van staal. De stalen 
overkapping heeft een hoogte van zeventien meter en moet helemaal bedekt worden met de 
Wisteria floribunda 'Macrobotrys'. 

De stalen constructie is duurzaam gefabriceerd door het staal thermisch te verzinken en te 
poeder-coaten. De constructie krijgt hierdoor een dikke beschermlaag Dit zorgt ervoor dat er 
geen onderhoud meer nodig is aan het staal van de constructie. Onderhoud kan in de 
toekomst overigens alleen uitgevoerd worden als de beplanting 'helemaal verwijderd wordt. 
Dat zou erg zonde zijn, omdat de Wisteria jaren nodig heeft om weer te herstellen. 

Tussen de spanten zitten kabels die ervoor zorgen dat er open ruimtes ontstaan van 60 bij 60 
centimeter. De plant kan zich winden aan de kabels om ruimtes tussen de spanten te 
bedekken. 

Kosten: 1.250.000 

Kosten De planten zijn rechtstreeks uit Italië gekomen en hebben een leeftijd van +/- 10 jaar 
en kosten € 400,- per stuk. 

Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  
− Een nadeel van de Wisteria is, dat het een plant is met giftige eigenschappen. De zaden 

en peulen van deze plant zijn namelijk giftig, echter groeien deze zaden en peulen pas 
bij een hoogte van 4 meter. Hier kunnen kleine kinderen niet bij komen. Michel 
Huisman: "De Taxus en de klimop zijn ook giftig en worden ook in het openbaar 
toegepast". De Gemeente Heerlen heeft daarin toegestemd. Wisteria floribunda 
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'Macrobotrys' staat bekend om een rechtswindende klimplant die zelfs stalen 
gaasmatten uit elkaar drukt. De constructie van het busstation is van zeer dik staal 
gemaakt en de Wisteria kan hierdoor geen schade aanrichten. 

− Er is bewust niet gekozen voor wintergroene klimplanten. Wanneer een wintergroene 
klimplant de constructie bedekt, dan is de windvang van een dergelijke constructie 
per jaar twee keer zo belastend. In de winter zijn overigens ook de meeste windvlagen 
en die worden vermeden met 'niet' wintergroene klimplanten. 

− Het beheer Eén keer per jaar worden de planten, met behulp van een hoogwerker, in 
de constructie gewikkeld. Wisteria is een rechts windende plant die van nature 15 
meter hoog groeit. De constructie is 17 meter hoog en met de laatste twee meter zal 
de plant geholpen moeten worden. 

− Wintergroene klimplanten sneeuw op kunnen vangen. Deze verzwaart de constructie 
en bij dooiperiodes valt de sneeuw op het trottoir. Dit kan boven op de gebruikers 
vallen! 
 

Koele plekken 

 
 
Thema’s: Vergroenen, Verhogen biodiversiteit, Hittestress 
 
Project: Door de Hogeschool van Amsterdam is er onderzoek gedaan naar de hitte bestendige 
stad. Om overhitting tegen te gaan hebben ze het concept van een koele plek bedacht. Dat 
zijn koelen plekken in steden die voldoen aan de volgende eisen: 

- Het heeft een gevoelstempratuur (Pet) van onder de 35 graden. 
- Het is groter dan 200m2. (omdat deze maat voor een significant koel effect kan 

zorgen.) (Bacci et al., 2003) en minimaal nodig is om bijvoorbeeld een evenwichtig 
ecosysteem te vormen (Verploegh, 2016) 

- Het is aantrekkelijke verblijfplaats ingericht 
- De koele plek heeft voldoende schaduw 
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(Wageningen Environmental Research et al., 2020) 
 
Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  

- Over het algemeen leidt 10 procentpunt meer groen tot een verlaging van de 
luchttemperatuur met grofweg 0,5°C . Dat is op een hete dag natuurlijk niet veel (het 
verschil tussen 34,5 en 35°C), maar gemiddeld zal het overdag en ’s nachts dan toch 
iets koeler zijn. (Wageningen Environmental Research et al., 2020) 

- Er is veel animo voor: 80% van de gebruikers vindt een koele plek belangrijk 
- De tempratuur moet altijd een gevoelstemperatuur hebben van 35 graden Pet 

Schaduw op loopgebieden 

Thema’s: Vergroenen, Verhogen biodiversiteit, Hittestress 
 
Project: Belangrijke routes door de stad moeten ook tijdens hitte aangenaam zijn. Dit zijn 
bijvoorbeeld looproutes van, naar en op het station, het marktplein en de belangrijke 
winkelstraten. Daarop richt zich de tweede richtlijn voor schaduw op loopgebieden. 
(Wageningen Environmental Research et al., 2020) 
 
Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  

− Schaduw op loopgebieden  
− Er is op het heetst van de dag voldoende schaduw (minimaal 40%) op belangrijke 

looproutes, zodat essentiële functies in de stad voor iedereen bereikbaar blijven. 
− Er is op het heetst van de dag ook op loopgebieden in buurten voldoende schaduw 

(minimaal 30%), zodat de buurten aantrekkelijk blijven. 
− Elke woning is maximaal 300 m verwijderd van een aangename, koele verblijfsplek in 

de buitenruimte. 
− Het percentage groen binnen een buurt is groter dan een ondergrens die afhankelijk 

is van het wijktype. We hebben per wijktype een ondergrens en een streefwaarde 
aangegeven op basis van de situatie in de praktijk. 
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− Het andere doel is overdag de hitte te beperken en de stad leefbaar te houden door 
voldoende koele plekken te creëren. Daarvoor gebruiken we de gevoelstemperatuur 
(PET) als indicator. In de schaduw is de gevoelstemperatuur 10-15°C lager dan in de 
zon. Schaduw creëren is dan ook de meest effectieve manier om de 
gevoelstemperatuur omlaag te brengen. (Wageningen Environmental Research et al., 
2020) 

− Percentage schaduw op belangrijke looproutes en in buurten: Er is op het heetst van 
de dag voldoende schaduw (voorstel minimaal 40%) op belangrijke looproutes, zodat 
essentiële functies in de stad voor iedereen bereikbaar blijven. Ook is er op het heetst 
van de dag op loopgebieden in buurten voldoende schaduw (voorstel minimaal 30%), 
zodat de buurten aantrekkelijk blijven. 
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Thema 7: materiaalgebruik 
Tower Hy-Fi, Manhattan, New York 

 
Thema’s: duurzaamheid, circulariteit 

Project: In 2014 is in New York een toren ontworpen met gevels gemaakt van mycelium. De 
toren is ruim 13 meter hoog en er is gebruik gemaakt van 10.000 mycelium bakstenen. De 
baksteenproductie kostte geen energie en produceerde geen afval of bijproducten. Na drie 
maanden werd de structuur gedemonteerd en werden de stenen afgebroken tot compost.  
 
Materiaal informatie: Mycelium is het netwerk van alle draden van een schimmel. Dit netwerk 
wordt opgedroogd en verwerkt in de vorm van een baksteen. Mycelium is een sterk, 
schimmelbestendig en vuurbestendig bouwmateriaal. Daarnaast is het materiaal circulair en 
biobased omdat het materiaal zichzelf uitbreidt op een oppervlakte. Er wordt dus geen 
energie gestoken in de productie van het materiaal en het materiaal wordt natuurlijk 
afgebroken waardoor er geen schade wordt geleverd aan het milieu.  
 
Biobased materialen zijn materialen afkomstig uit de levende natuur. Ze zijn gemaakt van 
hernieuwbare grondstoffen zoals suiker, cellulose, melkzuur, eiwitten of via micro-
organismen. De biobased materialen kunnen tijdens de levensduur van een gebouw weer 
aangroeien. 
 
Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  

− Een mycelium baksteen is lichter dan een normale baksteen maar heeft ook een 
kleiner draagvermogen dan een normale baksteen. De dichtheid van een normale 
baksteen is 2,400 kg/m3 en de dichtheid van een mycelium baksteen is 43 kg/m3. Een 
myceliumbaksteen is dus 55 keer zo licht als een normale baksteen. Een normale 
baksteen kan een kracht van hoger dan 28 Mpa dragen, terwijl een mycelium baksteen 
een kracht kan dragen van slechts 0,2 MPa. Dit zou voor problemen kunnen zorgen 
afhankelijk van het gewicht van de planten die misschien op de pergola komen. 
Mycelium zou wel gebruikt kunnen worden voor de esthetiek als bekleding op de 
constructie.  

− Het laatste proces van de productie van mycelium als bouwmateriaal is het verhitten 
op 80 graden Celsius, waarbij het product chemisch inactief wordt gemaakt en het 
vervolgens niet meer kan schimmelen. 
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− In de natuur zorgt mycelium ervoor dat water wordt vastgehouden. Dit materiaal kan 
dus worden gebruikt voor de planten op the Leaf om regenwater vast te houden. 

− De productie van mycelium groeit snel en kost niks omdat deze zelf groeit, maar de 
productie van 1 m2 mycelium baksteen kost ongeveer 538 euro. De productie van 1 
m2 baksteen varieert tussen 21,50 en 67,27 euro. De productie van 1 m2 mycelium is 
dus tussen de 8 en 25 keer zo duur als een normale baksteen. Omdat de productie 
ervan erg duur is kan het materiaal eventueel voor een klein onderdeel op the Leaf 
worden gebruikt als ontwerp. 

 

Ashcrete 
 

 
 

Thema’s: duurzaamheid, circulariteit 

In de Verenigde Staten wordt er bij meer dan 50% van de wegenconstructies gebruik gemaakt 
van Ashcrete in plaats van beton.  
 
Ashcrete is een duurzaam alternatief voor beton. Beton wordt veelal gebruikt voor 
constructies, muren en vloeren. Betongebruik is praktisch omdat deze verschillende vormen 
kan aannemen. Het nadeel van betongebruik is dat het niet duurzaam is. Eén van de drie 
basisstoffen van beton is cement. In Nederland leidt betongebruik tot een CO2-uitstoot van 
3,5 miljoen ton per jaar. Van dit aantal is 80% gerelateerd aan de productie van cement.  
 

Materiaal informatie: De naam Ashcrete is gegeven omdat ‘ash’ het Engelse woord is voor 
‘as’. Ashcrete wordt gemaakt van de as van vliegjes. De as wordt gemengd met boraat, 
bodemas en een chloorverbinding. Beton heeft tijdens de productie meer water nodig dan 
Ashcrete. Een interessante eigenschap van Ashcrete is dat deze koolstofdioxide opneemt, en 
er dus voor zorgt dat de uitstoot van koolstofdioxide afneemt. Beton zorgt voor een grote 
hoeveelheid koolstofdioxide-uitstoot. Tijdens de productie van Ashcrete is er vergeleken met 
de productie van beton 90% minder koolstofdioxide-uitstoot. Vergeleken met beton is 
Ashcrete beter bestendig tegen zuren, vuur, extreme hoge en lage temperaturen en corrosie.  
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Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  
− Ashcrete kan als constructie van the Leaf dienen.  

− Ashcrete kan verschillende vormen 
aannemen, het is dus mogelijk om ashcrete 
naar een gewenst model te vervormen. 
 

Aluminium, Ferrari World Abu Dhabi, 
VAE 
 

 
 
Project: Het gebouw is ontworpen door het architectenbureau Benoy en dient als Ferrari-
themapark. Het kenmerkende aan dit gebouw is dat er veel gebruik is gemaakt van gebogen 
constructies. Daarbij is er gebruik gemaakt van aluminium. 
 
Materiaal informatie: Aluminium is een zeer licht materiaal met een hoog draagvermogen. 
Daarnaast heeft aluminium een lange levensloop en is doordat aluminium een dichte 
oxidehuid vormt, kan erosie niet voor schade zorgen. Ook is aluminium goed te bewerken 
door de relatief lage smelttemperatuur van 660,3 graden Celsius is het materiaal makkelijk te 
vervormen naar een gewenste vorm. 
 
Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  

− Aluminium is makkelijk te vervormen en een pergola kan dus een gebogen vorm 
krijgen.  

− Aluminium heeft een draagvermogen van 69 GPa.  
− Aluminium heeft een dichtheid van 2755 kg/m³. Ter vergelijking: beton heeft een 

dichtheid van 2400 kg/m³. Aluminium is zwaarder dan beton. Maar aluminium is 
duurzaam en beton niet. 
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Staal, Walt Disney Concert Hall Los Angeles 
 

 

 

 

 

 

Thema’s: duurzaamheid, circulariteit 

Project: Het Walt Disney Concert Hall is in 2003 geopend in Los Angeles in de Verenigde 
Staten. De architect Frank Gehry had bedacht om het gebouw van steen te laten bouwen. 
Maar nadat de opdrachtgevers zagen wat hij in het verleden in Bilbao had ontworpen met 
roestvrij staal, werd hem opgelegd om ook dit gebouw met roestvrij staal te bekleden. Het 
gebouw heeft een deconstructieve stijl. Dit houdt in dat het gebouw een verwarrende 
uitstraling geeft alsof deze elk moment in elkaar kan zakken. Het gebruik van het staal heeft 
tussen 2003 en 2005 voor een aantal problemen gezorgd. Het roestvrij staal was gepolijst en 
was glimmend. Hierdoor reflecteerde het staal het licht van de zon naar de omringde buren. 
Dit zorgde niet alleen voor fel licht, maar ook voor extreem warme temperaturen als 60 
graden Celsius in de gebouwen. Ook was er een verhoogde risico op verkeersongelukken 
omdat mensen verblind werden door het felle licht dat het staal reflecteerde. In 2005 is dit 
opgelost door te analyseren welke delen van de gevels voor deze problemen zorgden, 
waardoor deze bepaalde panelen geschuurd werden en een matte uitstraling kregen. 
 
Materiaal informatie: Roestvrij staal is een legering met een goede buigzaamheid. Het 
materiaal is dus goed te vormen naar een gewenst model. Ook is staal een goede 
thermogeleider en houdt deze warmte goed vast. Staal is 100% recyclebaar, heeft levenslange 
kwaliteit en is daarom ook één van de duurzaamste materialen in de bouwwereld. Daarnaast 
is staal ook een sterk materiaal en wordt het veel gebruikt bij constructies van onder andere 
grote gebouwen.  
 
Aandachtspunten om mee te nemen in de Leaf:  

− Staal is vervormbaar en kan ingezet worden om de pergola een gewenste vorm te 
geven.  

− Staal kan onder invloed van de zon warmte opnemen en dit kan ongewenst zijn voor 
bezoekers die op een zonnige dag tegen de pergola aankomen, omdat zij zich hieraan 
zeer kunnen doen. Echter kan staal bekleed worden met een ander soort materiaal, 
waardoor dit probleem opgelost kan worden. 
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− Een belangrijke eigenschap van roestvrij staal is dat deze bestand is tegen corrosie. Dit 
is belangrijk omdat dit betekent dat het staal niet zal roesten wanneer deze in contact 
komt met zuurstof en/of water. 
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Thema 8 Marketing en partnerschap 

 

Het is misschien niet het meest originele voorbeeld, want de supertrees zijn al gebruikt als 
leermoment voor het thema participatie, maar als het om branding in combinatie met klimaat 
adaptatie gaat is dit het ideale voorbeeld. Geen één stad is zo bekend om haar vergroening 
als Singapore. Dit komt natuurlijk niet alleen door de marketingstrategie die gardens by the 
bay voert, maar voornamelijk door opvallende architectuur, de ruimte die het groen in neemt 
in een wereldstad en misschien wel de Netflix documentaire van David Attenborough.  

De Netflix documentaire ‘A life on our planet’ 
van de Britse storyteller David attenborough 
laat zien dat je moet leren samen te leven met 
natuur. Ze laten ook een mooi shot zien van de 
gardens by the bay in Singapore. Dit lijkt earned 
media te zijn, maar toch is er wel sprake van een 
indirect partnerschap tussen deze film en de 
super trees. Het is moeilijk te achterhalen of er 
uiteindelijk betaald is door het park uit 
Singapore, maar het zou in ieder geval wel een 
interessante promotiestrategie zijn. David 
Attenborough heeft naar aanloop van de 
publicatie van de documentaire nog op 95-jarige 
leeftijd zijn Instagram page aangemaakt. Dit 
account heeft als snelste account ooit één 
miljoen volgers bereikt op Instagram. De 
documentaire was dan ook een hit en is het 
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begrijpelijk dat je als commercieel park je merkbekendheid graag zo wil vergoten.  

Naast het betalen van promotiemateriaal voor je merkbekendheid is het juist ook heel 
interessant om te zoeken naar kapitaal. Gardens by the Bay maakt het bedrijven mogelijk om 
geld te investeren als sponsor.  In ruil hiervoor krijgen ze toegang tot verschillende 
evenementen, tentoonstellingen of gratis entree. Dit lijkt mij niet het motief voor deze 
sponsoren om dit project te sponsoren. De bedrijven komen te staan op de website wat voor 
naamsbekendheid zorgt. Daarnaast hebben de sponsoren als statement dat ze zich inzetten 
voor natuur en milieu, door middel van de Gardens by the Bay te sponsoren. De segmenten 
waarin de bedrijven zich verkeren zijn ook wel circuits die vaak onder vuur liggen als het om 
verduurzaming en vergroening gaan. Zoals Changi Airport Group en KLM in de luchtvaart, 
Bank of America en OCBC als bankieren en Kikkoman als groot exporteur van Soja producten. 
Luchtvaart stoot natuurlijk heel veel CO2 uit, banken bezitten heel veel kapitaal, maar 
besteden weinig aan verduurzaming en het verbouwen van Soja gaat vaak samen met 
ontbossing.  
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Conclusie 
Het is van erg groot belang dat de ruimte efficient wordt gebruikt bij het bouwen van een slimme 
pergola. Dit in combinatie met het extra groen, toename in biodiversiteit en zichtbaar stromend 
water verhoogt de levenskwaliteit in een stad aanzienlijk: we moeten van grijs naar groen! Vanaf het 
eerste moment is het belangrijk om de bewoners mee te nemen in het ontwerp van de pergola om 
een win-win situatie te creeeren. Wateropslag is een belangrijk aspect van klimaatadaptatie: bijna al 
het regenwater in een stad verdwijnt het riool in, en dat is zonde. Met wateropslag door middel van 
regentonnen in ieder huishouden kan niet alleen gezorgd worden dat het water niet verspild wordt, 
maar ook eventuele overlast worden voorkomen. Regentonnen alleen zijn niet genoeg en er zijn nog 
een paar andere goede oplossingen om water op te slaan in watertanks langs te schutting, wadi’s en 
andere vormen van urban-water-buffers.  

Om mensen bewust te maken van de belangen is het handig om voorbeelden te tonen waaruit blijkt 
dat concepten werken, zoals gedaan wordt in Singapore. Men kan er een trekpleister van maken, zo 
komt er veel aandacht voor het onderwerp. Er zijn naast Singapore talloze voorbeelden van 
projecten binnen steden waar grijs naar groen aantoonbaar effect heeft, en hier kan veel van 
geleerd worden en meegenomen worden in de Leaf. 
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1. Inleiding 
  
Het doel van werkpakket drie is het maken van daadwerkelijke ontwerpen. Aan de hand van de twee 
vorige werkpakketten is er een goed overzicht van wat de randvoorwaarden en eisen van een Leaf 
zijn, wat er al wordt toegepast in de rest van de wereld en wat daarbij wel en niet werkt. Al deze 
informatie samen vormt de input voor het ontwerpen van Leafs.  
  
Bij dit werkpakket wordt gebruik gemaakt van ontwerpprogramma’s voor het ontwerpen van 
verschillende mogelijkheden van hoe een Leaf eruit kan komen te zien. Hierbij kunnen er verschillende 
Leafs ontworpen worden die verschillende doelen kunnen hebben. Denk daarbij o.a. aan 
mogelijkheden voor constructie, beplanting, watersysteem, financiële haalbaarheid, bewustwording 
en gebruik van technologie. Er moet bij het ontwerpen aan het totale plaatje gedacht worden, dus 
waar het materiaal vandaan komt en wat er daarna mee wordt gedaan, welke type beplanting gebruikt 
wordt, hoe het eruit komt te zien vanuit verschillende hoeken, etc.  
  
Punten vanuit opdrachtgevers  

• Een Leaf moet verkoeling in de zomer brengen, maar niet al het zonlicht de hele dag door 
blokkeren of in de winter ervoor zorgen dat het een donker en grijs plein wordt, hoe kan dit 
in het ontwerp meegenomen worden?  

• Hieraan verbonden: zijn er manieren om een Leaf ‘flexibel’ te maken, dat het van vorm kan 
veranderen naargelang het weer of het seizoen?  

• Kunnen we een Leaf modulair en van circulaire materialen bouwen?  
• Hoe kunnen we een Leaf ‘slim’ maken, dat het sensoren bevat die verschillende waardes 

kunnen meten zoals bijvoorbeeld temperatuur en luchtkwaliteit en hoe kan deze informatie 
op een simpele manier teruggekoppeld worden naar mensen die voorbijlopen zodat ze 
enthousiast gemaakt worden.   

• Hoe ontwerp je een Leaf op zo’n manier dat het makkelijk onderhouden kan worden of 
onderhoudsarm is?  

  
Het doel van het werkpakket is om uiteindelijk minimaal 3 verschillende versies van een Leaf met 
daarbij een beschrijving van vorm en functie en welke randvoorwaarden aan voldaan worden te 
creëren. Ook zijn de ontwerpen voorzien van visualisaties die tot de verleiding spreken. Als leidraad 
voor de drie ontwerpen geldt dat één prototype zich volledig focust op klimaatadaptatie, één zo 
simpel en goedkoop mogelijk is om interessant te zijn voor bijvoorbeeld horeca aangelegenheden en 
particulieren en één prototype naar eigen invulling is.  
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2. Ontwerpmethodes 
In de ontwerpfase hebben is gebruik gemaakt van drie ontwerp technieken: het fish-trap-model, het 
morfologisch onderzoek en de keuzematrix. Hierbij werkt het fish-trap-model als overkoepelende 
ontwerpstructuur. Om alle verschillende mogelijkheden overzichtelijk weer te geven en voor het 
genereren van concepten gebruiken we het morfologisch onderzoek. Om de gemaakte keuzes te 
beoordelen wordt er gebruik gemaakt van de keuze matrix. 

 

2.1 Fish-trap-model 
Het Fish-trap-model is een methode die wordt toegepast wanneer het probleem en de oplossing al 
bekend zijn, maar de vorm nog bepaald moet worden. De methode bestaat uit drie ontwerpfase.  

Bij de eerste fase is het doel om eerst een ‘basic structuur’ te ontwerpen. Hierbij is het de bedoeling 
dat er zo breed mogelijk gedacht wordt en er zoveel mogelijk variaties bedacht worden. Vervolgens 
wordt met de groep besproken welke ideeën goed zijn en welke minder goed zouden werken. Deze 
eerste fase eindigt met een aantal goede ontwerpen. In deze fase wordt er nog geen rekening 
gehouden met alle eisen. 

Bij de tweede fase wordt er verder gefocust op de ‘goede’ ontwerpen. Per idee wordt geprobeerd om 
zoveel mogelijk variaties te bedenken. Deze worden nauwkeuriger uitgewerkt vergeleken met de 
vorige stap.  Bij deze fase wordt er ook al zoveel mogelijk rekening gehouden met de essentiële eisen. 
Vervolgens wordt er met de groep besproken welke ideeën goed zijn en welke niet. Deze fase eindigt 
met drie concepten. 

Bij de derde en laatste fase worden de drie concepten zo uitgebreid mogelijk uitwerkt er wordt 
rekening gehouden met alle eisen. Er wordt ook een bewuste keuze gemaakt voor alle onderdelen. 
Deze fase eindigt met drie uitgewerkte concepten die vervolgens tot prototypes kunnen worden 
opgebouwd.  

 

2.2 Morfologisch overzicht 
Het morfologisch overzicht is een methode om keuzes te maken voor uitgangspunten van het 
ontwerp. In een grote tabel worden alle componenten van het product onder elkaar neergezet. Per 
component worden vervolgens horizontaal alle mogelijke variaties van de specifieke componenten 
gepresenteerd.  

Voor de Leaf zijn de volgende componenten gekozen: fundering, soort kolom, kolom vorm, opbouw, 
vorm dak, wateropvang, bewatering, schaduw, koeling, modulair, planten, materialen, beweegbaar, 
brandveiligheid, extra toepassingen, stroomopwekking en sfeer.  

Per component zijn er twee tot acht variaties mogelijk. Middels dit overzicht kunnen bij het 
ontwerpproces verschillende combinaties van variaties gekozen worden. Op deze manier wordt op 
een systematische manier onderzocht welke combinaties succesvol kunnen zijn in een ontwerp. Ook 
kan het zorgen voor nieuwe inspiratie door steeds verschillende combinaties te maken. Per persoon 
kunnen er vele verschillende uitkomsten uit dit overzicht komen. Daarom is het van groot belang om 
deze uitkomsten binnen de projectgroep goed te bespreken, om te ondervinden wat bruikbare 
combinaties zijn in het uiteindelijke ontwerp. In het volgende hoofdstuk is terug te lezen hoe dit proces 
voor de Leaf is verlopen. In bijlage 1 is het complete morfologisch overzicht voor de Leaf toegevoegd.  
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2.3 Co-creatie-sessie 
Een co-creatie sessie is een inspireerde ontwerp sessie waarbij de projectleden van de Leaf samen 
verschillende ontwerpen creëren op basis van vier thema’s. De sessie verloopt als volgt: ieder krijgt 
een blad met vier vlakken. Iedereen krijgt een onderwerp waarop zij het eerste ontwerp kunnen 
baseren. De onderwerpen zijn water, schaduw, verplaatsbaar en vrije interpretatie. Op basis van het 
thema begint de eerste ronde waarbij iedereen hun ideeën op papier schetsen. Na vijf minuten gaat 
een timer en is er een korte presentatie ronde waarbij ieder presenteert wat zij ontworpen hebben. 
Vervolgens geeft iedereen hun blad door naar links. De volgende persoon zal dan verder gaan op het 
ontwerp wat de eerste persoon heeft geschetst. Na vijf minuten gaat er weer een timer en wordt er 
weer gepresenteerd. Dit proces vervolgt zich totdat er vier ontwerpen per blad zijn die allemaal 
geïnspireerd zijn op de ontwerpen die de voorgaande rondes zijn geschetst. Aan het eind van de 
sessie wordt besproken wat voor goede ideeën er op tafel zijn gekomen en wat belangrijke of 
interessante punten zijn om mee te nemen in het vervolg van het ontwerp proces.  

Het doel van de co-creatie sessie is voornamelijk om samen op een leuke manier nieuwe ideeën en 
inspiratie te vergaren die gebruikt kan worden in het hele proces van het ontwerpen. Een aantal 
ontwerpen uit de co-creatie sessie zijn terug te vinden in de bijlage. De Co-creatie-sessie is een 
manier om samen schetsen en ideeën te zamelen. 

 

2.4 Keuzematrix plaatjes keuze matrix 
Het doel is om aan het eind van het ontwerpproces meerdere mogelijke ontwerpen hebben die 
bruikbaar zijn om uiteindelijk uit te werken als prototype. Aan het eind van het proces zal daarom 
een keuzematrix worden gebruikt om een onderbouwde keuze te maken welke ontwerpen het beste 
zijn. In de keuzematrix staan de belangrijkste eisen waar het ontwerp aan moet voldoen. Per eis 
kunnen er afhankelijk van de prioriteit van de eis maximaal 10, 6 of 2 punten worden gegeven voor 
het ontwerp. Uiteindelijk komt hier een score. De scores worden per ontwerp met elkaar vergeleken 
en op basis hiervan wordt de top drie ontwerpen gekozen. 
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Elk lid van de projectgroep vult de matrix in en de gezamenlijke score van alle projectleden per 
ontwerp zal bepalen welke ontwerpen uiteindelijk uitgewerkt worden tot prototype.  

 

De eisen waarop de ontwerpen beoordeeld zullen worden, zijn: 

• Mogelijkheid tot markt behouden – 10 punten 
• Bereikbaarheid – 10 punten 
• Verkoeling – 10 punten 
• Veiligheid – 10 punten 
• Mogelijkheid tot modulair bouwen – 10 punten 
• Effect op leefomgeving – 10 punten 
• Stedelijk inpasbaar – 10 punten 
• Niet te veel koeling in de winter, prettige plek in de winter – 6 punten 
• Onderhoudsarm – 6 punten 
• Vergroening – 6 punten 
• Neemt niet te veel ruimte in onder de grond – 6 punten 
•  Mogelijkheid tot waterbergering –. 6 punten 
• Geluidsdemping – 2 punten 
• Recyclebaar – 2 punten 
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3. Ontwerpproces 
 

Nadat er twee maanden hard is gewerkt 
om alle nodige informatie te verzamelen, 
begon het ontwerpproces. Na heel veel 
informatie in de vorm van zowel field- als 
deskresearch gaf het heel veel energie 
om aan deze fase te beginnen. De 
creativiteit spatte ervan af en zo zijn er de 
meest ondenkbare of juist meest 
eenvoudige concepten bedacht. Het 
ontwerpproces werd afgetrapt door een 
ervaren landschapsarchitect die onze 
creativiteit liet prikkelen. 

 

Het ontwerpproces begon nadat het 
Programma van eisen was opgesteld. Een 
landschapsarchitect is gekomen om met 
ons een workshop schetsen door te 
nemen. Hij nam het team, Gijs, Hugo en 
Joey aan de hand mee door zijn 
schetsproces en ideeëngeneratie. Na 
paar kleine schetsoefeningen brandde 
iedereen los met zijn of haar potlood 
voor de eerste ideeën van een pergola. In 
15 minuten moest er een zo ver mogelijk 
geschetst idee op papier staan. Uit deze 
sessies zijn al een hele boel interessante 
opzetjes gekomen. 
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Deze kick-off heeft heel veel enthousiasme en 
ideeën achtergelaten bij het team, waardoor de 
studenten zelf het touwtje weer oppakte. Maurits 
en Femke hebben een paar hele boeiende 
ontwerpmethodes gepresenteerd aan de groep 
waarmee we een mooi eind ontwerp kunnen 
behalen. Hoe de uiteindelijke methodes zijn 
verlopen is te lezen in het hoofdstuk: 
‘Ontwerpmethodes’.  

 

Het is van groot belang dat na deze vermakende 
sessies er wel nog steeds geschetst wordt. 
Aangezien het team al goed op weg was werd er 
besloten om na elke dag huiswerk mee naar huis te 
nemen. Elke maandag en donderdag werd iedereen 
aanwezig verwacht met 3 nieuwe schetsen op zijn of haar bureau. Aan deze nieuwe schetsen werd er 
meer aandacht besteed dan tijdens de aftrap. De haalbaarheid van een concept werd ook meer 
meegenomen tijdens het ontwerpen dan voorheen. Op een gegeven moment kwamen er schetsen uit 
die veel potentie hadden en die werden dan weer verder ontwikkelt. Het maken van keuzes tijdens 
het ontwerpen is een grote uitdaging. Los van dat het moeilijk is om überhaupt afstand te nemen van 
een idee, werd er ook waarde gehecht aan concepten door de studenten. Toch is het nodig om vaak 
keuzes te maken.  

Ten eerste, zijn er simpelweg interessantere en realistischere ideeën en ten tweede wordt een vast 
patroon aangehouden van een idee, omdat er geen afscheid van genomen kan worden.  
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Naast het team van de Hanze die fulltime bezig zijn met het haalbaarheidsonderzoek zijn ook de 
studenten van de Noorderpoort aan het brainstormen over mogelijke ontwerpen. De Noorderpoort 
heeft de focus meer gelegd op klimaatadaptatie in kleinere schaal in de openbare ruimte, maar zeker 
niet minder interessant. Het team van de Hanze was op bezoek bij de werkplaats van de Noorderpoort. 
Samen met de jongens van BBENG, Martijn Schuit, The Leaf, Save Lodge, House of Design, de Hanze 
en de Noorderpoort is er een hele interessante sessie gehouden.  

 

Als uitgangspunt namen de studenten aan het begin die ene perfecte pergola. De pergola die alle 
problemen oplost, een echte lust voor het oog is en die alles kan. In principe is dat nog steeds het 
doel, echter zijn er zoveel interessante ideeën ontstaan dat er meerdere concepten ontwikkeld 
worden voor verschillende doeleinden. Het team had maar een maand om de ideale concepten te 
ontwikkelen zodat de prototype fase met een vlotte start afgetrapt kan worden. Een maand waar veel 
geleerd is en waar de studenten met veel energie en 
enthousiasme aan gewerkt hebben.  

 

3.1 Planten  
Aan het einde van de ontwerpfase kwam er een 
bloemenexpert langs bij de studenten op de 
innovatiewerkplaats. Er is heel veel informatie 
gedeeld waar de studenten heel veel mee konden, 
anderzijds de studenten heel erg aan het denken 
gezet. Het groen aan de pergola moet zo lang in bloei 
staan met de mooiste kleuren. Daarnaast moet het 
de juiste geur hebben en moet het hoog genoeg 
kunnen groeien. Ook is een essentieel onderdeel het 
onderhoud wat de planten vereisen. Er is gekozen 
om de prototypes allemaal een mix van verschillende 
klimplanten te geven. Hierbij is rekening gehouden met de 
groeihoogte en bloeiperiodes van de verschillende klimplanten. Er zijn drie verschillende type 
beplanting vastgesteld: 

1. Helemaal inheems. Deze plantenmix is compleet inheems en daarom het beste voor de 
Nederlandse biodiversiteit en fauna. Mogelijke planten zijn hierbij de kamperfoelie (lonerica 
periclymenum), de klimop (Hedera helix), de Bosrank (clematix vitalba) en de hop (humulus 
lupus). Van deze mix is een combinatie gekozen van kamperfoelie en klimop. Deze combinatie 
zorgt voor een snelle groei en is makkelijk in onderhoud. Ook blijft de pergola dan wintergroen 
en geeft de kamperfoelie tussen mei en oktober bloemen.  

2. Bloemige klimplanten. Deze plantenmix wordt gekenmerkt door het feit dat het zorgt voor 
een mooie mix aan bloemen. Mogelijke planten zijn hierbij de klim hortensia (hydrangea 
anomala petiolaris), de blauweregen (wisteria sinensis), de duitse pijp (artistolochia durior), 
toscaanse jasmijn (trachelospermum “Pink Air”), bosrank (clematis snowdrift) en de 
Schijnaugurk (akebia quinta). Initieel was er een mix beoogd van 4 verschillende klimplanten, 
alleen was dit niet leverbaar bij de planten leverancier tegen een scherpe prijs. Daarom is de 
mix van planten die gekozen is een roze en witte toscaanse jasmijn. Deze groeit van juni – 
september en heeft lekker ruikende bloemen. Ook blijven deze klimplanten wintergroen. 
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3. Bladverliezende klimplanten. Deze plantenmix wordt gekenmerkt door het feit dat ze blad 
verliezen in de winter, waardoor extra licht wordt doorgelaten. Mogelijk planten zijn hiervoor 
de wilde wingerd (parthenocissus quinquefolia) en de duitse pijp (artistolochia macrophylla). 
Van deze opties is er gekozen voor een wilde wingerd, aangezien deze door het jaar heen van 
groen, naar geel, oranje en rood verkleurt en daarom optisch veel toevoegt aan een stad.  

Een uitgebreider overzicht van de klimplanten en kenmerken is te vinden in bijlage 2.  
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4. De drie concepten  
 

Vanaf het moment dat de schetsen werden gemaakt, moesten keuzes worden gemaakt. Deze keuzes 
werden steeds moeilijker, omdat ontwerpen moesten worden weggestreept. Meerdere keren werd 
waarde gehecht aan een schets, en werd over de schets gediscussieerd. Om deze discussie niet 1 op 
1 te voeren werd een moment ingepland waar iedereen tijd had. Tijdens dit moment werden alle 
schetsen behandeld. Iedereen kon op deze manier de voordelen en de nadelen aangeven. Hierdoor 
vielen de eerste schetsen af. Verschillende schetsen die potentie hadden bleven over, deze werden 
verder uitgewerkt. Op deze manier ontstonden de eerste concepten. 

De uitgewerkte concepten werden beoordeeld op verschillende punten. Dit zijn de eisen die uit het 
plan van eisen zijn gekomen. De belangrijkste eisen zijn in een rijtje gezet. Voor elke eis zijn 
maximaal 10 – 6 of 2 punten te halen. Dit is verdeeld op de essentie van de eisen. In de tabel 
hieronder is te zien hoe deze tabel werkt. Uit deze tabel is te halen welke concepten het best passen 
in het plan van eisen. Van de 12 concepten blijven op deze manier 6 concepten over.  

 

 

 

De overgebleven concepten worden nogmaals herzien. Welk concept heeft de voorkeur? Welk 
concept is het meest haalbaar? En, welk concept wordt als het meest functioneel beschouwd? 
Iedereen stemde op de top drie in zijn of haar ogen. Dit zorgde voor een resultaat van 3 concepten 
die uit zijn gekozen. In de figuur hiernaast zijn de resultaten te zien. Ontwerp 1, ontwerp 2 en 
ontwerp 6 zijn uitgekozen. Hieronder is te zien welke ontwerpen dat zijn.  
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Ontwerp 1: The Square Ontwerp 2: Groene dwarsbalken 
pergola 

Ontwerp 6: The Wave 
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5. Ontwerp 1: The Square 
 

Het uitgangspunt van het concept The Square is het herkenbare schaakboordpatroon. Hierbij is extra 
aandacht gegeven aan het voldoen aan alle door de gemeente vereiste functies zoals wateropvang, 
biodiversiteit en schaalbaarheid. De groene velden bestaan uit vakken van Sedum-planten. Sedum is 
zeer weersbestendig en kan ook goed toegepast worden voor het opvangen van hemelwater. 
Daarnaast zouden de bakken ook met andere type planten gevuld kunnen worden, zoals 
bijvoorbeeld vaste planten. Het beoogde sedum kan ongeveer 30 liter water per m2 opvangen. Het 
uitgangspunt van dit ontwerp is flexibiliteit: wanneer het winter is kunnen de bakken eruit gehaald 
worden om zoveel mogelijk licht door te laten. Wanneer het zomer is, kunnen ze er weer in gezet 
worden om zo meer schaduw te creëren. Ook heeft dit ontwerp potentie tot het verder uitbreiden 
van mogelijkheden. Zo kunnen in de lege vakken zonnepanelen toegevoegd worden, waarbij het ook 
kan fungeren als een overkapping voor grote parkeerterreinen.  

Na verschillende de testen is ervoor gekozen om beide zijkanten schuin naar onder te plaatsen. Om 
de ratio’s te bepalen tussen de vereiste hoogte (5m) en de breedte is de gouden ratio (de gulden 
snede) toegepast van 1:1.618. Om het patroon voor de vakken te kiezen heb zijn in Illustrator 
verschillende patronen getest. Hieruit kwam een rechthoekig ‘om en om’-patroon als beste naar 
voren. Ook werd duidelijk dat er een oneven aantal bakken moet zijn zodat het patroon eindigt zoals 
die begon. 

 

Voor dit prototype is er gekozen voor een mix van witte en toscaanse jasmijn. Dit zijn lekker 
ruikende klimplanten met bloemen die tussen juni en september bloeien en wintergroen blijven.  

 

 

   Test met schuine vlakken          Test met de gouden ratio       Test met patronen in dak 
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Reguliere Square Square met zonnepanelen 

 

 

 

5.1 Bouwtekeningen 
Voor het maken van de prototypes zijn er bouwtekeningen gemaakt. Deze bouwtekeningen zijn voor 
een schaal van 1 op 2, dus de prototypes hebben de halve grootte van de afmetingen die een 
uiteindelijke Square zou kunnen hebben. 
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6. Ontwerp 2: The Leaf 
 

Dit ontwerp is gaande het ontwerpproces aangepast. Het voldeed nog niet aan de eis van één van de 
drie prototypes dat het zo eenvoudig mogelijk moest zijn. Ook was het qua vorm redelijk gelijk aan 
ontwerp 1. Daarom is dit ontwerp aangepast met als uitgangspunt een bladschijf en wordt dit 
ontwerp The Leaf genoemd. De nerven worden gebruikt als klimsteun voor klimplanten en als 
draagbalken voor de constructie. Hierbij is het de bedoeling dat The Leaf wordt begroeid met 
bladverliezende klimplanten, zodat het in de zomer zorgt voor schaduw maar in de winter zo veel 
mogelijk licht doorlaat. In dit prototype is er gekozen voor de wilde wingerd. Belangrijk was bij dit 
ontwerp ook om te kunnen testen of deze mindere mate van overkapping veel effect heeft op het 
reduceren van hitte.  

 

 
Ontwerpfases van The Leaf 

 

De eerste bladvorm is gemaakt via een overtrek met illustrator en hierbij is gebruik gemaakt van de 
gouden ratio cirkels. De volgende stap is uitgewerkt in het programma Solidworks. Na verdere 
ontwikkeling en in acht neming van de haalbaarheid gezien het feit dat we hout gebruiken voor de 
prototypes zijn er verschillende mogelijkheden voor de stand van de zijnerven bekeken. Daaruit is 
een eindontwerp gekomen. Onder de pilaren kan eventueel nog een wateropvang worden 
toegevoegd. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het type substraat dat 
gebruikt wordt. Na een interview met Marc Spiering werd duidelijk dat een goed substraat cruciaal is 
voor de langdurige plantengroei, maar dat dit ook een manier kan zijn voor het bufferen van water. 
Het bedrijf waarvoor hij werkt levert verschillende type substraten die een waterbergend vermogen 
hebben. Daarnaast zijn er veel andere mogelijke manieren om water beter te laten infiltreren en 
tijdelijk op te slaan, zoals bijvoorbeeld een krattensysteem of een Drainblock.  
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The Leaf in de zomer The Leaf in de herfst 

 

6.1 Bouwtekeningen 
Deze bouwtekeningen zijn eveneens op schaal van 1 op 2, waardoor de prototypes de helft van de 
ware grootte hebben.  
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7. Ontwerp 3: The Wave 
 

Het derde ontwerp is genaamd The Wave door de vormen van een golf die het ontwerp nabootst. 
Dit prototype is vooral ontworpen op architectonische allure en valt binnen de ‘vrije keuze’ 
prototype. Dit ontwerp past waarschijnlijk het best in een moderne binnenstad. In de originele 
tekeningen volgt het dak een golvende beweging, maar voor het prototype is er voor een 
versimpelde versie gekozen. Deze prototype wordt gemaakt van hout en wilgentakken, waarbij de 
wilgentakken deels gebogen kunnen worden om het golvende effect na te bootsen. Om de golf te 
creëren wordt ook de middelste paal en daarbij het middelste deel 30 centimeter lager dan de 
buitenliggende delen, waardoor het spel in hoogte ook wordt gerealiseerd. Daarbij zit er horizontaal 
gezien ook een knik in het dak, waardoor het gevoel van een golf nog meer wordt nagebootst. Het 
dak van deze pergola is over het algemeen het meest dicht waardoor dit prototype gemiddeld het 
meest een dicht dak nabootst.  

Ook aan deze pergola kan wateropvang worden toegevoegd. Door de vorm stroomt het water langs 
de randen naar de middelste pilaar waarin mogelijk water opgevangen zou kunnen worden. 
Manieren onderzoeken van hoe water opgevangen kan worden in de pilaren was is echter 
onderheven aan veel regelgeving en bleek niet haalbaar te onderzoeken binnen dit onderzoek. 
Daarnaast zijn er andere mogelijkheden om wateropslag toe te voegen, zoals bijvoorbeeld het 
eerdergenoemde substraat, kratten- of sponzensysteem.  

 

De planten in dit prototype zijn de inheemse klimplanten, waarbij er gekozen is voor een klimop op 
de middelste palen en een kamperfoelie aan de buitenste palen. Hierdoor heeft dit prototype een 
mix van inheemse klimplanten wat het beste is voor de Nederlandse biodiversiteit.  

 

 

 

Visualisatie van het prototype Visualisatie van het originele ontwerp 
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Voor-, achter- en zijaanzichten van 
uiteindelijke ontwerp 

Bovenaanzicht en wateropvang uiteindelijke 
ontwerp 

 

7.1 Bouwtekeningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (versimpelde) bouwtekening The 
Wave 
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8. Meetsystemen 

 

Voor het zichtbaar maken van het daadwerkelijke effect van de pergola is het zaak om een aantal 
variabelen te meten, waarvan de belangrijkste zijn: temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid en 
lichtsterkte. Hiervoor was al een bestaand meterkastje dat door een student elektrotechniek is 
ontworpen om mee te nemen op de fiets om overal in de stad metingen te verrichten. Nu moet het 
kastje in serie geproduceerd kunnen worden om zo op meerdere plekken in de stad, waaronder onder 
de pergola, geplaatst kunnen worden om de effecten te vergelijken. Onder de pergola zelf zal een 
klein scherm hangen waarop de temperatuur wordt weergegeven en een QR-code die gescand kan 
worden voor een link naar een website waar alle overige gegevens te vinden zullen zijn. In eerste 
instantie zouden alle gegevens op dit kleine scherm weergegeven worden, maar uiteindelijk is er 
besloten om alleen temperatuur weer te geven omdat deze het belangrijkst is om het effect aan te 
tonen. De rest zal op een website weergegeven worden omdat dit meer ruimte biedt voor uitgebreide 
informatieverschaffing. Zo is men niet beperkt tot een klein scherm. Het voordeel van een klein 
scherm is dat het goedkoop is, makkelijk voor te ontwerpen, weinig ruimte inneemt, weinig stroom 
verbruikt en makkelijk te plaatsen is. De sensoren geven via een Arduino hun actuele data door aan 
het netwerk Node-Red, waar het in een onlinedatabase toegankelijk wordt gemaakt. De variabelen 
die nu worden gemeten met sensoren zijn temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid en 
lichtintensiteit. De lichtintensiteit wordt boven in het meterkastje gemeten door een UV-doorlatend 
acrylaat “dak.” De sensoren geven hun data door aan de Arduino, die het door communiceert naar de 
Node-Red database, waar het op de website van The Leaf allemaal bekeken kan worden, en onder de 
pergola zelf op een scherm.  

Het kastje zelf is in het huidige ontwerp een esthetisch zeer onaantrekkelijk voorwerp (technisch 
uitziend, zonder allure). Om het meer binnen de context te laten passen wordt dit vervangen door 
een houten kastje om het een meer organisch uiterlijk te geven. Het hout zal worden nabewerkt 
middels een brandmethode waardoor het een natuurlijke beschermlaag krijgt tegen de elementen. 
Uiteindelijk zal alle hardware zijn elektrische voeding krijgen van een accu die wordt gevoed door 
zonnepanelen. De componenten werken zelf allemaal op (maximaal) 5 Volt. Het kastje is makkelijk te 
monteren (slangklem/klittenband etc., afhankelijk van het eindontwerp van de pergola zelf) zodat het 
goed te verplaatsen is om zo met de groei van de planten mee te kunnen bewegen. In de toekomst 
moet systeem ook andere variabelen gaan meten als de capaciteit van de wateropslag, fijnstof, 
luchtkwaliteit, mate van groei van de planten, evapotranspiratie (kan met huidige sensoren voor 
temperatuur, vochtigheid en wind, moet echter een formule voor worden geschreven). 

9. Conclusie en reflectie 
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In dit werkpakket zijn er verschillende stappen genomen om tot drie werkbare prototypes te komen. 
Via een fish-trap model, morfologisch onderzoek en keuzematrix zijn er drie ontwerpen met 
bouwtekeningen gekomen waarmee de volgende fase kan starten. Alle ontwerpen zijn vooral 
onderscheidend op hun constructie, waarbij de grootste onderscheidende factoren de mate van het 
doorlaten van licht zijn en de keuze in beplanting. 

 

Ook zijn er eerste stappen gezet tot het (door)ontwikkelen van een sensorkastje waarmee de 
effectiviteit van een Leaf in kaart gebracht kan worden. Dit zal ons helpen in de volgende stap om 
resultaten te vergaren. 

 

Hoewel we tot werkbare tekeningen gekomen zijn, was het terugkijkend fijn geweest om meer tijd 
te hebben voor dit deel van het onderzoek. Wegens de vele feestdagen die tussendoor vielen was er 
vaak minder tijd dan gepland om deze stap van het onderzoek te doorlopen, waardoor sommige 
onderdelen zoals bijvoorbeeld extra manieren van wateropvang achterwege zijn gebleven.  
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Bijlagen 
Bijlage 1: morfologisch overzicht 
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Bijlage 2: overzicht van planten 
Prototyp
e 

Naam Inhe
ems 

Onder
houd 

Winterg
roen 

Lengte Bloeitijd  

Helemaal 
inheems 

Kamperfoeli
e (Lonicera 
periclymenu
m) 

Ja Makkel
ijk 

Nee 3-4 
meter 
(uitloo
p naar 
6) 

Mei t/m 
oktober 

 

 Kamperfoeli
e (Lonicera 
henryi) 

Ja 
(niet 
100% 
zeker
) 

Makkel
ijk 

Ja 
(behalv
e bij 
hele 
stenge 
vorst) 

3-4 
meter 

Juni, 
juli, 
augustu
s 

 

 Klimop 
(Hedera 
Helix) 

Ja Makkel
ijk, 
maar 
groeit 
hard 
(60-100 
cm per 
jaar 

Ja Groeit 
maar 
door 

Septem
ber t/m 
decemb
er 

 

 Bosrank 
(Clematix 
Vitalba) 

Ja Snoeie
n in 
begin 
maart 
tot 30 
cm 
terug, 
dan 
groeit 
het dat 
jaar 
nog uit 

Nee  6 
meter 

Juni tot 
juli 
(daarna 
pluisjes) 
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 Hop 
(Humulus 
Lupulus) 

Ja Hoeft 
niet te 
snoeie
n, 
sterft 
af in de 
winter 

Nee 4 
meter 

Juli-
augustu
s (vormt 
hop 
waarvan 
je bier 
kan 
brouwe
n, ook 
blaadjes 
zijn te 
eten)  

 
 Naam Inhe

ems 
Onder
houd 

Winterg
roen 

Hoogte Bloeitijd  

Bloemige 
klimplant
en 

Klim 
hortensia 
(hydrangea 
anomala 
petiolaris) 

Nee Snoeie
n in 
maand 
maar t 
en april 

Nee 4 
meter 
(hecht 
goed 
aan 
alle 
materi
alen) 

Juni-
augustu
s 

 

 Blauwe 
regen 
(wisteria 
sinensis) 

Nee Veel, 
minste
ns 
twee 
keer 
per jaar 
snoeie
n 

Nee Tot 15 
meter 

Mei – 
juni 

 



102 
 

 Duitse Pijp 
(Aristolochi
a durior) 

Nee Makkel
ijk. 
Ziekte 
toleran
t, 
snoeie
n 
wanne
er je 
wilt 

Nee 7-8 
meter 

Mei-juni 

 

 
 

 Toscaanse 
Jasmijn 
(Trachelosp
ermum 
“Pink Air”) 

Nee Snoeie
n in 
maart 
of april 
(maar 
matig 
winter
hard, 
tot -10) 

Ja 4-6 
meter 
maar 
langzaa
m 

juni – 
septem
ber (3 
verschill
ende 
kleuren 
bloem 
mogelijk
)   

 
 Bosrank 

(Clematis 
Snowdrift) 

Nee Indien 
snoeie
n na de 
bloei 
(april) 

Ja Tot 3 
meter 

Maart - 
april 
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 Schijnaugur
k (Akebia 
Quinta) 

Nee Makkel
ijk, 
snoeie
n na 
herfst 
of 
vroege 
voorjaa
r 
(matig 
winter
hard, 
tot -10) 

Ja 5-6 
meter 

April – 
mei 

 

 
Bladverli
ezend 

Wilde 
wingerd 
(Parthenoci
ssus 
quinquefoli
a) 

Nee Hoeft 
niet 
gesnoei
d te 
worden
, kan 
wel 
altijd 

Nee, 
maar 
door de 
rest van 
het jaar 
van 
groen 
tot 
rood/pa
ars 

Tot 20 
m 

Eind mei 
t/m de 
herfst 

 

 
 Duitse Pijp 

(Aristolochi
a 
macrophylla
) 

Nee Makkel
ijk. 
Ziekte 
toleran
t, 
snoeie
n 
wanne
er je 
wilt 

Nee Tot 7 
meter 

Mei-juli 
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1. Inleiding 
In dit werkpakket wordt er dieper ingegaan op het bouwproces. Het bouwproces heeft 
plaatsgevonden bij BuildinG, een klimaatadaptieve proeftuin op het Zernike terrein. In en rondom 
het gebouw worden verschillende innovaties getest en laten zien waarvan de drie prototypes ook 
een onderdeel zullen zijn. Het bouwproces werd overzien door Piet Zijlstra, de baas over de 
klimaatadaptieve proeftuin die veel kennis en ervaring meebracht. 

Het bouwproces duurde van halverwege mei tot eind juni en in dit bouwproces zijn verschillende 
stappen doorlopen voor elk prototype. Dit werkpakket geeft een overzicht van de verschillende 
stappen die doorlopen zijn, een uitleg van de keuzes die zijn gemaakt en een eerste kostenplaatje. 
Ook geeft dit werkpakket een overzicht van de eerste resultaten die behaald zijn uit de testen die 
zijn uitgevoerd met de prototypes. Allereerst begint dit werkpakket met een beschrijving van de 
voorbereidende stappen die gezet moesten worden om het bouwproces voor te bereiden. Dit wordt 
gevolgd door een hoofdstuk over het daadwerkelijk in elkaar zetten van de prototypes. Daarna volgt 
een analyse van de vergaarde data en dus ook eerste resultaten. Alle stappen zijn voorzien van 
uitgebreide uitleg en foto’s en door de stappen heen wordt kritisch gekeken naar wat goed ging, en 
wat de volgende keer beter of anders gedaan zou moeten worden.  
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2. Voorbereidingsfase 
Dit hoofdstuk gaat in op de doorlopen stappen voor het voorbereiden van de bouw. In deze fase 
kijken we naar de materiaalkeuze en kosten, en het voorbereiden van de ingekochte materialen.  

2.1 Materiaalkeuze/verzameling fase 
Met het maken van de prototypes wordt naar het materiaal gekeken. Er is een budget van 4000,- 
euro en hiervan moeten de drie prototypes gemaakt worden. Als eerste is er gekeken naar de keuze 
van het materiaal. De initiële ontwerpen zijn veelal gemaakt vanuit het idee dat staal gebruikt wordt, 
alleen is dit een lastig werkbaar materiaal voor de groep studenten van dit onderzoek. Er was geen 
budget om dit werk uit te besteden dus is er gekozen om de prototypes van hout te maken 
aangezien dit een sterk bewerkbaar product is en voor de huidige afmetingen ook goed zijn functie 
vervult 

Nadat de keuze voor hout gemaakt was, was het belangrijk om een overzicht te krijgen van de 
hoeveelheden hout die er per prototype nodig is en daarbij dus ook prijs. Hier is duidelijk geworden 
dat er een groot verschil is tussen de drie concepten. Voor De Square (tabel 1) is er namelijk het 
meeste materiaal nodig, er is immers een frame nodig, maar ook de bakken die in het frame komen 
te hangen. Dit is een beste hoeveelheid aan hout, wat de prijs ook omhoog drukt. Ook was begroot 
dat er verbindingselementen zouden moeten komen van ijzer. Als je kijkt naar de kosten voor het 
materiaal, dan komen die uit op 1739,86 euro. Hierbij moet aangegeven worden dat we de sedum 
bakken gesponsord hebben gekregen, wat zorgde voor een kostenbesparing van 305 euro. Inclusief 
de kosten voor het sedum zou je dus uitkomen op 2044,86 euro. 

 

Tabel 1. De Square 

Voor De Wave (tabel 2) is er minder hout nodig, maar maken de vormen en verschillende hoeken 
van het ontwerp het lastiger. Het uitgangspunt is een golf, en hout is niet makkelijk te buigen. 
Daarvoor moest er naar nieuwe mogelijkheden gezocht worden om dit na te bootsen en na 
aanraden van de landschapsarchitect die onze co-creatie sessie heeft begeleid is er gekozen voor 
wilgentakken. De prijs voor de materiaal van De Wave komt daarbij uit op 1004,63.  
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Tabel 2. De Wave 

Het ontwerp van prototype 3, De Leaf, is het simpelst qua opbouw. In tabel 3 is een overzicht 
gegeven van de gemaakte kosten. Wanneer je alle kosten op een rijtje zet komen die uit op 721,84 
voor dit prototype. 

 

Tabel 3. De Leaf 

Naast het materiaal moest er ook nog materieel komen. Dit zijn dingen om de pergola´s mee in 
elkaar te zetten, zoals boormachines, handschoenen, zaag etc. Hier is ook een lijstje (tabel 4) van 
gemaakt met de hoeveelheden, de maten en waar we deze kunnen halen. Omdat de Hornbach 
dichtbij lag en ook best goedkoop was, hebben we hier het materieel vandaan, maar ook delen van 
het materiaal. De overheadkosten waren 484,13 euro, wat neerkomt op nog zo’n 130 euro extra per 
prototype. Daarnaast zijn er nog de kosten voor de sensoren. Er waren sensoren nodig voor de drie 
prototypes en sensoren voor de nulmeting. In totaal waren de kosten voor de sensoren zelf zo’n 160 
euro, dus 40 euro per meetstation.  
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Tabel 4. Materieel kosten 

Het meeste van het materiaal is online besteld en werd geleverd (zoals te zien op de onderstaande 
foto).  

 

De materialen die niet te bestellen waren zijn zelf gehaald in de Hornbach of andere lokale 
bouwwinkels.  
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Gedurende het proces kwamen we erachter dat we meer schroeven nodig hadden. Aangezien de in 
eerste instantie bedachte koppelstukken niet paste, moesten er daarvoor meer grote schroeven 
komen. Ook duurde het leveren van het materiaal soms langer dan gepland, waardoor het 
bouwproces vertraging opliep.   

 
2.2 Voorbereiding Materiaal 
Dit deelhoofdstuk gaat over het voorbereiden van materiaal. Een deel van het hout moest nog 
worden gebeitst en gezaagd worden. Dus is dit eerst gebeurd voordat we zijn begonnen met het 
assembleren van de prototypes. 

2.2.1 Op maat zagen 
Om op maat zagen te kunnen moet je de bouwtekeningen hebben. Die waren er ook wel, maar niet 
helemaal voor alle drie de prototypes. 

Maar met wat we hadden zijn we begonnen. Bij het zagen moet je 
opletten dat je alles eerst uitmeet om te weten wat er nou echt af 
moet (afb. x). Onze 3 meter lange balken bleken uiteindelijk 2.94 te 
zijn waardoor er nauwkeurig gemeten moest worden om op 2.5 uit 
te komen.  

Dit kwam ook weer terug bij het aantekenen van de kleinere balken. 
Hier moesten 2 verschillende kanten op gezaagd worden. Deze 
balken van de Wave waren namelijk niet allemaal hetzelfde. Ze 
lagen elke keer de andere kant op, dus moet je erop letten dat je 
goed aantekent. Hier zijn we bijna de fout in gegaan, maar er was 
nog niets gezaagd op dat moment. 

Wat we hierna ook gemerkt hebben, is dat je het beitsen beter kan 
doen nadat je klaar bent met zagen. Sinds de kanten die je zaagt, niet meer gebeitst zijn daarna. 

 
 

Na het aantekenen komt het zagen. Dit is met verschillende gereedschappen gedaan, namelijk een 
decoupeerzaag en een normale houtzaag. 

Hier hebben we gemerkt, en wisten we zelfs, dat de decoupeerzaag niet lang genoeg is voor de 
12x12 balken voor de pilaren en dwarsbalken. Hier moesten we dus met de handzaag gaan zagen. 
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Het is goed als je hierbij een nieuwe en vooral scherpe zaag hebt. 12x12 is namelijk een goed stuk 
om te zagen en met een botte zaag kom je hier niet goed doorheen. 

De decoupeerzaag is goed geweest voor de platten die voor de bakken gebruikt worden van de 
Square, maar ook voor de 14,5x4,5 balken voor de bakken zelf. Dit ging sneller en nauwkeuriger dan 
met een handzaag. Gezien de geringe bouwervaring van het team is er met de handzaag soms niet 
helemaal nauwkeurig gezaagd, waardoor bepaalde onderdelen wat scheven uiteindes hebben.  

2.2.2 Beitsen 
Na het zagen komt het beitsen van het hout dat nog niet geïmpregneerd was. Hier hebben we beits 
met de kleur kiefer gebruikt. Beitsen moet 2 keer om goed tegen het weer te kunnen, maar moet 8 
uur lang drogen wat een tijdrovend proces was. Ook moet je bij het beitsen goed bijhouden welke 
kanten al een tweede laag hebben gekregen en welke nog niet. Hieronder een kleine impressie van 
het beitsen in het bouwproces. 

 

2.2.3 Pilaren voorbereiden 
De pilaren van de prototypes moesten worden voorbereid om de betonpoeren erop te kunnen 
bevestigen. Dit werd gedaan door de palen te voorzien van een bevestigingsplaat waardoor je de 
betonpoer op de paal kan draaien.  
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3. Bouwfase 
Het daadwerkelijke bouwen komt nadat alles goed gezaagd en gebeitst is. Op dit moment ga je echt 
merken dat alles in elkaar past en dat je verder komt. Je ziet resultaten. 

3.1 In elkaar zetten 
3.1.1 De Square 
Hier wordt naar het assembleren van de Square gekeken. Hier zijn de bakken eerst in elkaar 
geschroefd geworden. Dit is nauw werk aangezien de baken precies op de juiste plek moeten komen 
om een optisch mooi beeld te houden.  

 

In totaal zijn er 14 bakken in elkaar geschroefd voordat ze in het frame geplaatst konden worden. 
Het proces van de bakken in elkaar zetten ging relatief snel. Nadat de bakken in elkaar gezet waren 
moesten de bevestigingsstukken worden gemonteerd waarmee de bakken in het frame gehangen 
kunnen worden.  

Daarna is het frame gemaakt. Het frame bestaat uit 3 balken van 5 meter en 2 balken van 4 meter. 
Dit is met grote schroeven in elkaar gezet, zodat het ook de krachten erop kan houden. 

 

 
3.1.2 De Wave 
Voor het in elkaar zetten van De Wave zijn we begonnen met de dwarsbalken en het bijbehorende 
frame. Aangezien er een hoogteverschil in dit ontwerp zit moest dit zorgvuldig in acht genomen 
worden bij het in elkaar zetten. Er zijn overgebleven blokken hout gebruikt om het verschil in hoogte 
na te bootsen.  
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Nadat het frame klaar was, is het eerst verhoogd tot 1 meter (hoofdstuk 3.4). Hierna was de rest 
makkelijker aan te brengen. Door 7 latjes aan te brengen in het frame was er een basis waarlangs de 
wilgentakken gevlochten konden worden. Dit geeft een golvende structuur aan de constructie en 
heeft ook iets natuurlijks door de wilgentakken. Op 1 meter hoogte ging dit beter dan als we dit op 
de grond hadden moeten doen. 

 



115 
 

3.1.3 De Leaf 
De Leaf was snel relatief snel gebouwd aangezien het een hele simpele constructie heeft. Eerst is 
alles bij elkaar gelegd zodat het paste, waarna alles in elkaar is geschroefd. Dit was in een middag 
klaar.  

 

 

Het enige wat problemen opleverde waren de gezaagde kanten, aangezien sommige kanten net wat 
te veel waren afgezaagd. Hierdoor ontstonden er enkele open kieren op de plekken waar de 
verbinding tussen het hout plaatsvond. Deze open plekken zijn gevuld met houtkit, wat zorgt voor 
extra versteviging en ervoor zorgt dat het optisch afgesloten is.  

 

3.2 Verhogen van de prototypes 
De tests werden uitgevoerd op een stenen ondergrond om zo een stedelijke omgeving zo goed 
mogelijk na te bootsen. Daarvoor werden de prototypes eerst op 1 meter hoge palen gezet op het 
parkeerterrein naar het BuildinG gebouw, zodat er makkelijk testen uitgevoerd konden worden. 

Omdat de Square zwaar is konden we deze niet met mankracht alleen omhoog krijgen, dus hiervoor 
was een heftruck nodig. Die heeft de constructie omhooggetild aan een kant. Hier konden we de 
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pilaren van 1 meter eronder zetten en vast schroeven. Daarna is de heftruck naar de andere kant 
gegaan en heeft die kant omhoog geheven. Daarna konden de andere 4 pilaren eronder. Deze zijn 
even snel met elk 2 schroeven vastgezet, zodat de heftruck weg kon.  

 

De Leaf was de volgende die verhoogd werd. Deze is niet zo zwaar en was met 6 mensen makkelijk 
op te tillen. Hier zijn uiteindelijk 4 palen van 1 meter onder gezet: 2 onder de dwarsbalk en 2 pilaren 
aan de buitenkanten van De Leaf. 

 

Dee Wave is ook alleen met mankracht opgetild. Ook hier zijn 1 meter pilaren onder gezet aan de 
buitenkanten, en 0.7 meter hoge pilaren in het midden gezien het hoogteverschil in dit ontwerp. 
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3.3 Vergroenen van de prototypes 
De beplanting in de pergola is van essentieel belang en zorgt ook voor extra schaduw en verkoeling 
door evapotransipiratie. We hadden echter nog geen volgroeide planten en daarom hebben we 
geprobeerd een volgroeide staat na te bootsen door de prototypes te bedekken met klimop uit de 
omgeving. Hierbij waren we ons ervan bewust dat de planten het niet lang zouden overleven en 
gezien het feit dat ze niet geworteld waren ook weinig functies op het gebied van evapotransipiratie 
zouden toevoegen en dus weinig verkoeling zouden geven. Wel creëert de aanwezigheid van de 
planten net wat meer schaduw, al was dat ook gering.  

Bij De Leaf hebben we de klimplanten erom heen gewikkeld en met staaldraad vastgezet, dit gaf ook 
al een klein beetje een beeld van hoe een iets verder volgroeid product eruit kan komen te zien.  

De Wave was makkelijker om de planten toe te voegen, aangezien je ze door de wilgentakken kon 
weven. Hier hoefde je een beetje de planten met de takken te verbinden om een homogeen beeld 
te krijgen. 

Het vergroenen van De Square was iets meer werk. Hier komen namelijk sedum planten in de 
bakken. Deze sedums planten zaten in cassettes, maar deze hadden niet de goede afmetingen. 
Hierdoor moesten we goed kijken naar de opdeling van de cassettes over de bakken. Om de 
cassettes op de juiste afmetingen te krijgen hebben we een zaag gebruikt. Na het opdelen van de 
cassettes waren de bakken vol met groen en het verder vergroenen van de palen hebben we 
gelaten.  
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4. Plaatsing 
Voor het plaatsen van de prototypes op hun daadwerkelijke plek moeten er wat stappen gezet 
worden. Eerst moet je de plekken uitzetten om te gaan graven voor de fundering, maar ook waar ze 
komen te staan. Daarna wordt gegraven en de fundering gelegd. De derde stap is het verplaatsen 
van de pergola naar de juiste plek.  

4.1 Uitzetten 
Het uitzetten moet zeer nauwkeurig gebeuren op de drie verschillende locaties. Als de afmetingen 
namelijk niet kloppen maar de fundering wel voor die afmetingen ligt, heb je bij het plaatsen een 
groot probleem. Nadat de uiteindelijke locaties zorgvuldig waren afgezet, heeft een graafmachine 
gaten gegraven waar de fundering in kon. Voor De Wave en De Square bestaat de fundering uit een 
betonplaat in de grond waarop de betonpoeren met betonlijm en sneldrogend beton later op 
vastgemaakt kunnen worden.  

 

 

4.2 Verplaatsen van prototypes 
Het verplaatsen van de pergola, vooral De Square, is niet makkelijk. Het zijn best grote en zware 
constructies. De Leaf konden we met mankracht verplaatsen maar voor De Square was er een 
hijskraan nodig en voor De Wave een heftruck.  
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4.3 Plaatsen van prototypes 
Het plaatsen van de pergola´s is een nauwkeurig proces. Hij moet op de goede hoogte, hij mag niet 
scheef staan en je moet in de hoogte de schroeven en verbindingen zetten. Hier is ook vooral op 
veiligheid gelet. Iedereen had een helm op en veiligheidsschoenen aan. Het plaatsen van De Square 
duurde relatief lang omdat er goed gecommuniceerd moest worden met de hijskraan. Zodra alles op 
zijn plek zat, moesten het snel vast geboord worden. Nadat alle prototypes op hun plek stonden, zijn 
er planten toegevoegd en staat alles klaar om verder te groeien. Ter versteviging zijn er in de 
beginperiode nog extra stutten en steunbalken toegevoegd. 

 

Eindresultaat De Square 
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Eindresultaat De Wave 

  

 

Eindresultaat De Leaf 
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5. Testen en metingen 
In dit hoofdstuk worden de metingen gepresenteerd. Hoe het wordt gemeten en wat er tot nu toe 
uitgekomen is. 

De metingen zijn uitgevoerd voordat de prototypes op hun eindlocaties zijn geplaatst. Dit is gedaan 
omdat er dan getest kon worden op een verharde ondergrond en de omstandigheden grotendeels 
gelijk waren aangezien de prototypes naast elkaar stonden. De testen zijn uitgevoerd op 15 en op 17 
juni 2022 en hebben gedurende de gehele dag plaats gevonden. Het weer was zonnig met wat 
bewolking. In het volgende stukje wordt er per gemeten parameter een beschrijving gegeven van de 
resultaten van de twee verschillende dagen.  

   

 

5.1 Temperatuur 
De temperatuurmetingen van dag 1 laten grote verschillen zien in temperatuur tussen de nulmeting 
en de verschillende prototypes. De Leaf doet de temperatuur gemiddeld met 7,9 graden zakken, wat 
de kleinste temperatuurdaling is van de verschillende prototypes. De Wave doet de temperatuur 
gedurende de dag gemiddeld met 8,1 graden Celsius zakken en De Squares met gemiddeld 9,0 
graden zakken. Opmerkelijk van de meetresultaten is ook dat hoe warmer het wordt, hoe groter het 
effect van de prototypes.  

Meting 1 nulmeting Leaf ΔT Leaf Wave ΔT Wave Square ΔT Square 

10:00-10:15 26,3 21,4 4,9 20,3 6,0   

10:15-10:30 27,2 20,6 6,6 19,9 7,3 18,7 8,5 

10:30-10:45 27,3 20,1 7,2 19,8 7,4 18,9 8,4 

10:45-11:00 27,6 19,9 7,7 19,8 7,8 18,9 8,7 

11:00-11:15 26,4 20,3 6,2 19,7 6,8 19,2 7,2 

11:15-11:30 29,2 21,9 7,3 20,6 8,6 20,3 8,9 

11:30-11:45 29,1 21,5 7,6 20,7 8,4 20,4 8,7 

11:45-12:00 30,4 21,7 8,6 21,3 9,1 20,8 9,6 

12:00-12:15 31,7 22,5 9,2 21,6 10,1 21,5 10,2 

12:15-12:30 30,7 21,7 9,0 21,3 9,4 21,2 9,4 

12:30-12:45 30,3 21,6 8,7 21,3 9,1 20,9 9,4 

12:45-13:00 30,8 22,2 8,6   21,0 9,8 

13:00-13:15 31,7 22,2 9,5   21,1 10,6 

13:15-13:30 31,6 22,8 8,8   21,4 10,2 

13:30-13:45 30,4 22,2 8,2   21,1 9,3 

13:45-14:00 29,3 21,6 7,7 21,1 8,2 20,9 8,4 

14:00-14:15 28,6 21,3 7,3 20,9 7,8 20,8 7,9 
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14:15-14:30 28,6 21,7 7,0 21,0 7,6 20,8 7,8 

14:30-14:45 28,7 21,6 7,1 21,1 7,7 20,7 8,1 

14:45-15:00 30,2 22,0 8,2 21,7 8,5 21,0 9,2 

15:00-15:15 29,4 21,4 8,0 21,5 7,9 20,8 8,7 

15:15-15:30 29,7 21,7 8,0 21,6 8,1 21,1 8,6 

15:30-15:45 30,7 22,0 8,6 22,1 8,6 21,4 9,3 

15:45-16:00 30,8 22,0 8,8 22,2 8,6 21,4 9,4 

16:00-16:15 30,6 22,0 8,6 22,2 8,4 21,5 9,1 

16:15-16:30 30,3 21,9 8,3 22,3 8,0 21,6 8,7 

Gemiddeld 29,5 21,6 7,9 21,1 8,1 20,7 9,0 
 

 

 

De resultaten van de tweede dag metingen laten een genuanceerder beeld zien. De reductie in 
temperatuur is een stuk minder aanzienlijk dan bij de eerste meting. De Wave zorgt er bij de tweede 
metingen voor de hoogte gemiddelde reductie in temperatuur (2,24 graden Celsius). Dit is gevolgd 
door Squares met een gemiddelde reductie van 1,32 graden Celsius en 1,15 graden Celsius voor De 
Leaf.  

Meting 2 nulmeting  Leaf ΔT Leaf Wave ΔT Wave Squares ΔT Squares 

9:30-9:45  20,6  20,6  20,9  

9:45-10:00  21,7  21,1  20,9  

10:00-10:15  21,9  21,4  21,2  

10:15-10:30  22,0  21,7  21,5  

10:30-10:45  22,6  22,1  22,3  

10:45-11:00  22,4  22,1  23,8  

11:00-11:15 23,16 22,2 0,9 22,1 1,0 23,6 -0,4 

11:15-11:30 23,78 22,5 1,3 22,4 1,4 23,2 0,6 

11:30-11:45 25,63 23,9 1,7 23,2 2,4 24,5 1,1 

11:45-12:00 26,50 24,5 2,0 23,8 2,7 25,2 1,3 

12:00-12:15 25,60 23,7 2,0 23,3 2,3 24,1 1,5 
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12:15-12:30 24,90 23,5 1,5 23,2 1,7 23,9 1,0 

12:30-12:45 25,10 23,5 1,6 23,4 1,7 24,0 1,1 

12:45-13:00 25,58 24,4 1,2 23,9 1,6 24,8 0,8 

13:00-13:15 26,71 25,4 1,3 24,4 2,3 25,7 1,0 

13:15-13:30 28,43 27,0 1,4 25,3 3,2 26,8 1,6 

13:30-13:45 27,34 26,9 0,5 24,9 2,4 26,2 1,1 

13:45-14:00 28,01 27,6 0,4 25,4 2,6 26,6 1,4 

14:00-14:15 28,15 27,7 0,4 25,7 2,4 26,9 1,3 

14:15-14:30 29,21 28,7 0,5 26,5 2,8 27,4 1,8 

14:30-14:45 29,69 29,2 0,5 26,9 2,8 27,9 1,8 

14:45-15:00 29,12 28,2 0,9 26,6 2,5 27,4 1,7 

15:00-15:15 28,34 27,6 0,8   27,0 1,4 

15:15-15:30 27,88 27,3 0,6   26,8 1,1 

15:30-15:45 27,91 27,7 0,2   27,0 0,9 

15:45-16:00 28,73 28,3 0,4   27,8 1,0 

16:00-16:15 30,00 28,5 1,5   28,2 1,9 

16:15-16:30 30,98 28,4 2,6   28,2 2,8 

16:30-16:45 30,33 28,7 1,7   28,4 2,0 

16:45-17:00 30,51 28,7 1,8   28,6 1,9 

Gemiddeld 27,57 26,42 1,15 24,44 2,24 26,25 1,32 
 

 

 

5.2 Luchtvochtigheid 
Voor de metingen van dag 1 ligt de luchtvochtigheid van de nulmeting aanzienlijk lager dan de 
luchtvochtigheid van de metingen onder de prototypes (tussen de 47% en 31%). De hoogste 
luchtvochtigheid wordt op dag 1 gemeten bij De Wave met een piek van 61%, gevolgd door De 
Square die daar dicht in de buurt bij ligt. De Leaf ligt tussen de nulmeting en de metingen van De 
Wave en De Squares in. Op dag twee zie je voor De Wave en De Squares soortgelijke patronen, 
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waarbij De Wave de hoogste luchtvochtigheid vertoont gevolgd door De Squares die daar weer dicht 
in de buurt van ligt. De verschillen tussen deze twee prototypes en De Leaf en de nulmeting zijn 
echter een stuk kleiner dan bij de meting op de eerste dag.  

 

 

5.3 Lichtintensiteit 
In de lichtintensiteit van meting 1 zie je verschillende pieken en dalen in een onregelmatig patroon. 
In de resultaten van meting 2 volgen de pieken en dalen een meer geleidelijk patroon. Over het 
algemeen laat tijdens meting 1 de Wave het minste licht door en zijn de verschillen in pieken en 
dalen van de Square het grootst, wat logisch is gezien het ontwerp. Voor meting 2 laten zowel de 
Square en de wave even weinig licht door en volgen ze een gelijkwaardig patroon.  

  

 
5.4 Discussie van resultaten 
De eerste en tweede meting van temperatuur laten aanzienlijke verschillen zien. Dit zou verklaard 
kunnen worden door de plaatsing van de sensoren voor de nulmeting. Voor de eerste meting 
stonden de sensoren dicht tegen het gebouw van BuildinG aan, terwijl de prototypes verder van het 
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gebouw af stonden. Dit heeft er wellicht voor kunnen zorgen dat de nulmeting warmer uitgevallen is 
aangezien de temperatuur de gevel van het gebouw meer warmte opnam en iets meer uit wind lag. 
Bij de tweede meting is het verschil tussen de nulmeting en de prototypes echter weer aanzienlijk 
kleiner dan verwacht en kleiner dan wat over het algemeen te verwachten is van schaduw. Dit zou 
kunnen omdat de sensoren voor de nulmeting te dicht bij de prototypes stonden. De sensoren voor 
de nulmeting stonden niet in de schaduw van de prototypes maar daar wel dichtbij, waardoor een 
algemeen verkoelend effect van de schaduw gezorgd heeft kunnen hebben voor het lager liggende 
verschil. Daarnaast was het op de tweede meet dag over het algemeen bewolkter, waardoor het 
effect van de prototypes wellicht ook algemeen lager lag. Het weer was op meet dag 1 aanzienlijk 
beter, met veel zon en warme temperaturen.  

Voor de luchtvochtigheid zijn er ook verschillen tussen de twee meet dagen. Over het algemeen 
komt de gemeten luchtvochtigheid (bijna) niet boven de 60%, en een luchtvochtigheid van tussen de 
40% en 60% wordt als prettig beschouwd. De hogere luchtvochtigheid onder de prototypes zou 
verklaard kunnen worden doordat lucht net iets minder doorstroomt onder de prototypes en er dus 
een over het algemeen wat hogere luchtvochtigheid onder ontstaat. De verdere verschillen tussen 
dag 1 en 2 zouden dan weer verklaard kunnen worden door de verschillen in het weer, waarbij 
zonniger en warmer weer leidt tot een iets hogere luchtvochtigheid.  

Wat betreft de lichtintensiteit vertoont dag 1 een heel onregelmatig beeld, wat wellicht verklaard 
kan worden door de plaatsing van de nulmeting sensor en het algemeen plaatsen van de sensoren. 
De eerste dag is het vaak ontdekken wat wel en niet werkt, waardoor de sensoren vaker ietsjes 
verplaatst zijn en er dus in het patroon van lichtintensiteit onregelmatigheden zitten. Dag 2 laat 
daarentegen een regelmatiger patroon zien. De schommelingen in lichtintensiteit zijn waarschijnlijk 
te verklaren door afwisselende bewolking, en de lichtintensiteit van De Leaf volgt deze schommeling 
redelijk. Interessant om te zien is dat de lichtintensiteit van De Squares over het algemeen redelijk 
gelijk is, al stond de sensor af en toe in de zon gezien het patroon van het dak en het draaien van de 
zon. De redelijk constante lichtintensiteit van De Wave is te verklaren door de vorm en structuur van 
het dak.  

Daarnaast is het belangrijk dat de tests over langere periodes uitgevoerd worden. Om de hiervoor 
genoemde redenen en om dan het volledige effect van de planten te kunnen toetsen. Momenteel 
waren en wat klimop gehangen in de prototypes om enigszins het effect van echte planten na te 
bootsen, maar was de begroeiing daardoor heel erg kaal. Over de jaren zullen de planten groeien en 
hun ware grootte aannemen en zal ook de evapotranspiratie een rol gaan spelen. Deze metingen zijn 
dus pas een eerste indicatie.  

 

 

 

 

 

  



127 
 

6. Kosten en baten 
Na het afronden van de prototypes kunnen de uiteindelijke totaalkosten per prototype beter 
worden gespecificeerd. De drie prototypes vereisten verschillende mate van werk, wat 
doorgerekend kan worden in een stukje loonkosten. Ook vereisten sommige prototypes het gebruik 
van verschillende type machines zoals een graafmachine en hijskraan. In dit hoofdstuk wordt er 
daarom opnieuw naar de totaalkosten gekeken om een uiteindelijke prijs te geven van het prototype 
in hout. Daarnaast is ook gekeken naar de mogelijkheid om het van gerecycled hout te vervaardigen 
bij Verweij Houttechniek. Dit is afvalhout van kozijnen wat op een tweede leven krijgt en daarmee 
duurzamer is. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het van gerecycled plastic te 
maken, maar bleek dit materiaal niet sterk genoeg en zijn er momenteel grote productietekorten op 
de markt van gerecycled plastic. 

6.1 De Square 
Voor De Square waren er relatief het meeste manuren nodig om het prototype te bouwen. 
Aangezien het studententeam zelf geen ervaren timmermannen waren, is er een schatting gemaakt 
op het gebied van hoeveel tijd een team van 4 timmermannen nodig zouden hebben om deze 
pergola te realiseren. Voor De Square kwam dit uit op 16 uur (2 dagen) tegen een gemiddeld 
uurtarief van 40 euro. Daarnaast moest er voor De Square een graafmachine gebruikt worden om de 
fundering te graven en een hijskraan gebruikt worden om het op zijn plek te krijgen. De totaalkosten 
voor De Square uit op 5475,56 euro om te realiseren in het hout. Dit is ook inclusief de kosten voor 
de sensoren en het fabriceren van een houten kastje zoals ontworpen door een van de studenten en 
de volledige kosten voor het sedum, wat voor de prototypes gesponsord was. 

 

Wanneer je De Square in gerecycled hout zou willen laten maken kom je op een hoger kostenplaatje 
uit. De kosten van het gerecyclede hout hangen ook af van de hoeveelheid resthout die zij 
binnenkrijgen en daarom is de prijs variërend. De kosten van De Square komen hierbij uit tussen de 
8200 en 11000 euro. 
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6.1 De Wave 
Voor De Wave zijn er minder manuren gerekend dan voor De Square, namelijk 10 uren door 4 
timmermannen. Daarbij hoefde er geen hijskraan geregeld te worden om het op zijn plek te krijgen, 
aangezien dit ook met de graafmachine gedaan kon worden. De totaalkosten inclusief loon en 
sensoren komt daarbij uit op 3224,63euro. 

 
Wanneer je dit zou willen laten produceren in gerecycled hout kom je uit op kosten tussen de 3500 
en 4400 euro afhangend van de hoeveelheid beschikbaar hout op dat moment. 

6.2 De Leaf 
De Leaf was het simpelst in elkaar te zetten en daarom ook het meest kosten efficiënt. Voor het in 
elkaar zetten zijn kosten gerekend van 6 uren werk door 4 timmermannen. Daarnaast kon het 
prototype zelf op zijn plek gezet worden door mensen die het tilde, waardoor de graafmachine 
alleen nodig was voor het graven van de fundering. De totaalkosten komen voor dit prototype uit op 
2301,84 euro.  

 

Waneer De Leaf in hout vervaardigd zou moeten worden kost dat tussen de 2900 en 3600 euro.  
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7. SWOT-analyse per prototype 
Per prototype wordt er in dit hoofdstuk een overzicht gemaakt van de strengths, weaknesses, 
opportunities and threats. Deze SWOT analyse is gebasseerd op hoe de prototypes gebouwd zijn en 
op wat er nog meer mogelijk is wanneer je de prototypes anders zou bouwen of opschalen.  

 

 

De Square biedt van alle drie de pergola’s de grootste veelzijdigheid aan toepassingen en 
verduurzamingsopties, met als tegenhanger het grootste prijskaartje. De vierkante vorm maakt het 
mogelijk om meerdere pergola’s naast elkaar te zetten en aan elkaar te koppelen om zo een groot 
oppervlakte te maken. De bakken zijn flexibel in te zetten en kunnen multifunctioneel gebruikt 
worden. Bovendien zorgen de standaard maten van deze bakken ervoor dat de onderdelen van deze 
pergola op grotere schaal en eenvoudiger van duurzame kunnen worden gemaakt en sneller ter 
plekke in elkaar kunnen worden gezet. Tegelijk neemt de Square van de drie pergola’s het meeste 
materiaal in gebruik, wat vooral met oplopende materiaalkosten een risico vormt. Het voorbereiden 
en in elkaar zetten van deze pergola neemt daarmee ook de meeste manuren en kosten in beslag. 
Tot slot vormt het grotere gewicht een risico, vooral in combinatie met winterse omstandigheden.   

SWOT Analyse - De Square 
STRENGTHS WEAKNESSES 

• Sedum dak vergroent, maar kost weinig onderhoud en water • Weinig zicht op vergroening van onderaf 

• Vergroening zonder groeitijd • Momenteel geen afvoersysteem voor regenwater 

• Modulaire opbouw/ontwerp • Veel materiaal en bouwstappen, daarmee prijzigste variant 

• Veel dichte schaduw, onafhankelijk van planten • Hoger gewicht; risicovoller en zwaardere fundering nodig 

• Flexibel: sedum bakken kunnen erin of eruit gehaald worden • Veel visuele impact en moeilijker in stadsbeeld in te passen 

• Makkelijk op te schalen ontwerp door vorm • Stabiliteit met twee poten in beding 

• Efficiënt ruimtegebruik door vorm  

• Makkelijk te transporteren en op te bouwen door segmenten  

  
OPPRORTUNITIES THREATS 

• Bakken zijn makkelijk vervangbaar > modulair • Kan te zwaar worden door regen 

• Gewicht kan opgelost worden door andere materiaalkeuzes • Vangt veel wind op 

• Ruimte voor veel toepassingen zoals bv. Zonnepanelen • Door vele materiaal meest afhankelijk van prijsfluctuaties 

• Mogelijkheden gerecycled plastic door standaardafmetingen  
• Toepasbaar op meerdere schalen (bv. Terras, plein, parkeren)  
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De Wave heeft net als de Leaf een relatief eenvoudig ontwerp. Het is vooral ingestoken als eye-
catcher met ronde vormen die golven nabootsen, en zorgt daardoor voor herkenning. Door het 
gevlochten dak biedt de Wave de meeste schaduw en afkoeling, heeft het een natuurlijke (en 
psychologisch positieve) uitstraling en is het relatief licht en goedkoop om te maken. Met de golven 
kun je bovendien veel variaties aanbrengen afhankelijk van de ruimte. Tegelijk zijn deze golvende 
vormen lastig om op grote schaal te produceren en kost het weven van de wilgentakken veel 
manuren. De Wave is ook lastig te onderhouden door het dichte takkenweefsel en kan bij dichte 
beplanting ook juist teveel schaduw creëren, wat vooral in de winter problemen kan geven.   
 
 

 

De Leaf is de tegenhanger van de Square en de eenvoudigste pergolavariant. Door de iconische 
vormgeving als blad creëert het meer bewustwording dan de andere pergola’s. Verder zijn er relatief 
weinig materiaal, manuren en kosten nodig om de pergola te maken, terwijl de hoeveelheid 
verkoeling in de buurt komt van de andere Leafs. Het open ontwerp verstoort bestaande zichtlijnen 
in binnensteden minder en laat ook meer warmte en licht door in de winter. Tegelijk heeft de Leaf 
weinig onderscheidende functies en ook weinig ruimte voor aanvullende toepassingen. Door de 
vorm is hij moeilijk op te schalen en te schakelen aan andere Leafs. Tot slot zitten er veel aparte 
vormen in het ontwerp waardoor bouwmaterialen speciaal op maat moeten ontwikkeld en slecht 
herbruikbaar zijn.  

SWOT Analyse - De Wave 
STRENGTHS WEAKNESSES 

• Moderne uitstraling die past in moderne stadsdelen • Veel manuren in weven van wilgentakken, geen massaproductie 

• Veel schaduwwerking door wilgentakken • Golvende beweging moeilijk te fabriceren 

• Gering gewicht en van goedkope materialen • Veel hoeken op maat 

• Sterke natuurlijke uitstraling (psychologische effecten van groen)  

  
OPPRORTUNITIES THREATS 

• Wateropvang kan worden toegevoegd in pilaren • Kans op te veel schaduwwerking bij dichte beplanting  

• Veel variatiemogelijkheden in vorm afhankelijk van ruimte • Moeilijk te onderhouden en onderdelen te vervangen 

• Ondergebruikt en hernieuwbaar materiaal in wilgentakken  

SWOT Analyse - De Leaf 
STRENGTHS WEAKNESSES 

• Iconische merkidentiteit • Minder schaduw door open ontwerp 

• Extra bewustwording door vormgeving • Veel hoeken op maat, minder modulair en enkelvoudig gebruik 

• Planten die meekleuren in de seizoenen, beweegbaar • Weinig toe te passen functies 

• Verstoort zichtlijnen het minst door open design • Moeilijk schakelbaar en opschaalbaar 

• Makkelijkst te maken, minste materiaal en manuren • Geen functionaliteit omtrent wateropvang 

• Open voor zonlicht en opwarming in de winter • Stabiliteit met twee poten in beding 

  
OPPRORTUNITIES THREATS 

• Veel variatiemogelijkheden binnen merkidentiteit van blad • Weinig onderscheidende features voor markt 

• Wateropvang kan worden toegevoegd in of onder pilaren  • Planten en onderdelen moeilijk vervangbaar 
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Interviews Professionals  
 

Interview Beleidsmedewerker Gemeente Amstelveen  
 

• Interview afnemers: 
• Ook aanwezig:  
• Functie: Adviseur Klimaatadaptatie Amstelveen 
• Eerder terug gekomen in interviews? Ja 

 

Vragen: 

 

Probleem 

1. Waar zijn concrete problemen die nu spelen in Amstelveen wat betreft water- en hitte-stress?  

2. Merkt u dat marktpleinen populairder worden of dat het aantal mensen dat naar een lokale markt 
toetrekt juist afneemt? 

3. Hoe zou je het draagvlak voor een Leaf of andere klimaat adaptieve projecten kunnen vergroten 
(in andere steden)?  

 budget 

 

Belang 

4. Hoe kan je volgens jou het belang van dit soort projecten op de juiste manier overbrengen naar 
belangrijke partijen? 

5. Wat wil je als gemeente bereiken met een Leaf?  

6. Hoe enthousiasmeer/betrek je de gebruikers, dus de bezoekers en bewoners bij de 
klimaatadaptatie in de stad? 

 

Uiterlijk/eisen 

7. Hoe kan je zo’n groot project toepasbaar maken in het stadsbeeld?  

8. Aan welke eisen zou in Amstelveen een Leaf aan moeten voldoen om succesvol te zijn? 

 Hoe sterk moet het zijn/hoe hufterproof/hoe onderhoudsarm 

 Hoe hoog moet het zijn? Moet het afbreekbaar zijn?  

 Materialen: is voorkeur voor bepaalde materialen? (metaal/hout/plastic)  

 Hoelang zou een Leaf moeten blijven staan?  
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Interview Landschapsarchitect Gemeente Amstelveen 
• Interview afnemers:  
• Ook aanwezig: 
• Functie: Tuin en Landschapsarchitect Gemeente Amstelveen 
• Eerder teruggekomen in interviews? 

 

Vragen: 

1. Wat zijn voor gemeente belangrijke punten voor het selecteren van bepaalde planten. 

2. Hoeveel ruimte mag het innemen op een plein. 

3. Hoe zorg je ervoor dat een project goed inpasbaar is in de omgeving. Is het handig eom dezelfde 
stijl aan te houden of juist niet? 

4. Merk je dat klimaat adaptieve maatregelen veel invloed hebben op de omgeving? en hoe kan het 
dat deze maatregelen zoveel invloed hebben? 

5. Hoe zorg je ervoor dat de leefbaarheid van een omgeving niet ten koste gaat van het landschap? 

6. Hoe zit het met onderhoud? Vooral in de hoogte en plantenkeuze. 

7. Geeft het al soort mogelijkheden om dingen te meten in je tuin? Sensoren of zo? 
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Interview Marktmeester Amstelveen 
• Interview afnemer: Annuska, Luuk, Femke 
• Uitwerken: 
• Functie: Marktmeester Amstelveen 
• Eerder teruggekomen in interviews? 

- Nee 

 

Structuur gesprek: 

• Annuska: opening (vragen o 
• Luuk probleem uitleggen 
• Femke vragen inhoud 
• Annuska: Afsluiting 

 

Vragen: 

Belang markt 

1. Mag het gesprek opgenomen worden? 

2. Wat is het belang van de markt? 

3. Hoe zit het met de bereikbaarheid? (of hier of bij belang) 

 

Probleem 

1. Hoe speelt hitte en waterstress een rol op de markt in Amstelveen?  

2. Als marktmeester van Amstelveen, merkt u dat marktpleinen populairder worden of dat het 
aantal mensen dat naar een lokale markt toetrekt juist afneemt? 

Zou het anders aankleden van een marktplein bijvoorbeeld in Amstelveen (of rest van 
Nederland) het aantrekkelijker maken voor mensen om naar een markt toe te trekken? 

 

Belang/uiterlijk 

1. Aan welke eisen zou in Amstelveen een Leaf aan moeten voldoen om succesvol te zijn? 

 Hoe sterk moet het zijn/hoe hufterproof/hoe onderhoudsarm 

 Hoe hoog moet het zijn? Moet het afbreekbaar zijn?  

 Materialen: is voorkeur voor bepaalde materialen? (metaal/hout/plastic)  

 Hoelang zou een Leaf moeten blijven staan?  

 Hoeveel ruimte is er (op een gemiddeld markt plein)? 
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2. Hoe zou u marktpleinen anders willen inrichten met het oog op klimaatverandering? 
Marktpleinen krijgen namelijk steeds meer te maken met hevigere regenbuien, hardere windstoten 
en drogere/hetere zonnige dagen 

Hoe denkt u dat de marktverkopers denken over het anders inrichten van een marktplein 
met het oog op het veranderende klimaat? 

3. U zal vast te maken hebben met weekmarkten, jaarmarkten, kerstmarkten of andere 
evenementen. Hoe worden deze evenementen gepromoot en waar moet aan gedacht worden 

3. (Na afsluiting en uitleg van de Leaf) Hoe hoog zou de Leaf eventueel moeten zijn zodat er genoeg 
ruimte onder is voor markt/vrachtwagens? Ruimte voor andere dingen tijdens de markt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

Interview Wijkbeheerder Gemeente Amstelveen 
• Interview afnemers:  
• Ook aanwezig: 
• Functie: Wijkbeheer met expertise op groenonderhoud Gemeente Amstelveen 
• Eerder terug gekomen in interviews? 

 

Structuur gesprek: 

• Annuska: opening (vragen opnemen) 
• …  probleem uitleggen 
• … vragen inhoud 
• …: Afsluiting 

 

Vragen: 

Huidige situatie (Femke) 

1. Hoe ziet het groenonderhoud in Amstelveen er momenteel uit? 

 Welke mensen spelen hier een rol in? 

Wie betaalt? 

2. Wat voor soort groen is er nu al in het stadscentrum?  

3. Op welke manier/hoeveel ruimte is er momenteel voor de constructie een mogelijke Leaf? 

 (alleen op hoge palen, grotere constructie op de grond, deels in de grond?) 

 

Plantsoorten (Maurits) 

1. Welke lokaal voorkomende planten hebben relatief het minst onderhoud nodig/zijn het meest 
robuust? 

2. Zou u niet-seizoens planten aanraden boven seizoensplanten? En waarom (niet)? 

Mogelijke vraag 3. Wat als de Leaf mobiel is? Hoe zit het dan met planten en onderhoud? 

 

Onderhoud  

-wat zijn de belangrijkste aspecten van onderhoud mtb een langdurig leven van het groen? 

-welke seizoensplanten zouden ideaal zijn mtb weinig onderhoud 

-welke vaste (niet-seizoens) planten zouden ideaal zijn mtb weinig onderhoud 

- In hoeverre schat u het mogelijk om een stukje beheer uit handen te geven in de vorm van 
vrijwilligerswerk?  
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Gemeente Breda – buurtadaptatie 
Huip Sneep 

Fietsenkelder zuid as 

Plantarends 

Apeldoorn 
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Inerview Onderzoekster Van Hall Larenstein 
  

-       Ik zag op LinkedIn dat jij milieuadviseur was voor de gemeente Apeldoorn. Wat zijn de 
do’s en dont’s wat betreft het communiceren naar Gemeente toe. 

-       En hoe denkt u hierover naar Gebruikers of naar ondernemers toe 

-       Kunt u iets meer vertellen over het project, klopt het dat jullie onderzoek deeden om 
zoveel mogelijk ondernemers te betrekken. 

-       Wat waren hier grote leer trajecten in? 
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Interview Duurzame Ondernemer 
  
*Introductie en korte uitleg van wie we zijn en wat wij doen 

  
-       Hoe is het concept groene marketeers ontstaan? 

-       Wat is jullie huidige doelgroep of hoe ziet de afnemersgroep eruit? 

-       Is er een hoog concurrentieniveau binnen de markt waar jullie in verkeren 

-       Wat is een grote must als marketeer die zich bezighoudt met het promoten van een 
groen en klimaatbewust concept, bedrijf, dienst of product 

-       Wat voor soort media-instrumenten zijn erg aantrekkelijk om in te zetten als 
marketingcommunicatiemiddel in deze markt 

  

  

*Meer uitleg over ons concept met huidige bevindingen en tactieken voor in de toekomst 

  

-       Waar denkt u dat de kansen en gevaren liggen voor dit concept met betrekking tot de 
promotie ervan. 

-       We maken ons zorgen over de reacties van de bezoekers en bewoners om The Leaf. Hoe 
denkt u dat je zo’n positief mogelijke houding naar de groene pergola krijgt. 
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Interview Transcripten 
 
 Interview Beleidsmedewerker Gemeente Amstelveen  
 
JB: Ik ben JB, en ik ben adviseur klimaatadaptatie bij de gemeente Amstelveen, het is meer als 
detachering dus ik werk eigenlijk voor een ingenieursbureau, Movares, drie dagen in de week heb ik 
deze rol dus bij Amstelveen. Naar aanleiding van die rol is dat er een klimaatadaptatie strategie, een 
actieplan, is opgesteld in de raad. Dat is een jaar geleden geweest. Zeg ik dat goed, nee in twee jaar 
geleden al volgens mij geweest. Ja, en daar is dus een aantal acties in verwerkt en ik ben aan zet om 
een aantal van die acties, niet allemaal, aantal van die acties uit te voeren en dan met name eigenlijk 
gericht op private terreinen, dus kijken voor bewoners hoe zij beter kunnen wa in hun tuin en daar 
stimuleringsmaatregelen voor bedenken. Maar ik ben ook betrokken bij andere projecten rondom 
klimaatadaptatie hier in de gemeente, sinds september, dus het is ik ga proberen alle vragen goed 
beantwoorden. Maar ik ben ook niet de expert binnen de gemeente nog. En ik ben ook met Hugo 
Gijs inderdaad in contact geweest over de Leaf. En de aanleiding was dat iemand in de 
gemeenteraad dat opgepikt, dit concept en dit idee, en die was heel enthousiast. Die wilde graag 
kijken van hé, kunnen we niet ook zoiets in Amstelveen toepassen. Nu is het natuurlijk vooral nog 
het haalbaarheidsonderzoek wat jullie doen. Volgens mij, maar we haken gewoon heel graag aan en 
denken graag mee. En inderdaad, dit soort interviews is denk ik heel goed, want dan kunnen we ook 
een beetje aangeven van waar is de behoefte en wat kan wel, wat niet om eventueel in de toekomst 
ook zon Leaf dus in  Amstelveen te krijgen. Het is een beetje een gekke combinatie natuurlijk als je 
kijkt naar Groningen en Amstelveen maar in principe kunnen we wel gewoon aanhaken bij het 
onderzoek. Natuurlijk, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit, dus we krijgen gewoon de resultaten 
volgens mij mee van jullie onderzoek en we kunnen ook input geven. 

Vraag: we hebben dus een aantal samengesteld in drie thema's als het ware. Het probleem en 
belang, uiterlijk en eisen. Ik wil wel graag beginnen met wat momenteel concreet het probleem in 
Amstelveen is op het gebied van water en hittestress.  

JB: Ja, nou ja, het is een probleem wat natuurlijk veel gemeentes in ieder geval herkennen. Omtrent 
wateroverlast, je hebt natuurlijk steeds intensere regenval wat plaats gaat vinden. Volgens de KNMI-
scenario's gaat het natuurlijk alleen maar toenemen en vanuit nature is er toch of he vanuit oudsher 
is toch een bepaalde omgeving niet optimaal ingericht voor die nieuwe intense buien. Maar daar 
weten jullie denk ik ook wel wat anders van. En dat speelt natuurlijk ook in Amstelveen. Dus wat je 
ziet is dat intense regenval op zich wel oké gaat, maar dat riolering toch niet voldoende bestemd 
daarvoor is. De oude riolering. Dus het probleem was je ziet is dat eigenlijk alle wijken aangepast 
moeten worden daarin. De ene wijk wat meer dan de ander, maar voor elke wijk moet daarvoor de 
riolering open daar moet worden ingespeeld en dat geregeld worden. Maar ook dat er minder 
bovengrond is. Slimme inrichting, slimme afwateringssystemen, veel meer groen in ieder geval. En 
bij hittestress, als je daarop ingaat, verschilt... kijk Amstelveen is nog een relatief groene gemeente. 
Ik weet niet of jullie ooit in Amstelveen toevallig zijn geweest. Bijvoorbeeld het Amsterdamse bos, 
dat dat zit ook in Amstelveen en het zit in de polder. Veel groene, groene, een brede straten. Ook 
veel plantsoenen heb je ook in Amstelveen hele, keurig gemaaide plantsoenen. We hebben 
bijvoorbeeld meegedaan aan de groene stad challenge. Dat is misschien ook wel leuk voor jullie om 
op te zoeken. Het initiatief, dan kun je kijken van hoe staat je gemeente gerankt met andere 
gemeentes. Dan de hoeveelheid groen verharding, en daar doet Amstelveen het redelijk goed ook 
gewoon. Maar dat betekent niet natuurlijk dat er genoeg kansen zijn en ook inderdaad problemen 

https://groenestadchallenge.nl/
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wel. Voornamelijk op de verharde pleinen, dan heb je toch ook een behoorlijke hitte eiland effect. 
We hebben een heel groot marktplein in het centrum van Amstelveen. Het stadshart, het 
winkelcentrum. Nou ja, daar is geen groen te bekennen en daar wil je niet rondlopen op de echt 
extreem hete dagen, gewoon boven de dertig graden. Dus daar zitten wel echt issues ook nog wel. 
Wat verbeterd kan worden. En ik ben zelf, los van wateroverlast en hittestress, streef ik ook gewoon 
überhaupt naar gewoon zo hoog mogelijke kwaliteit groen in de stad. Het is natuurlijk een beetje 
mijn doel, niet enkel op die groene plantsoenen, maar dat je daarin ook kwalitatief hoogwaardig 
groen hebt. En het ook een bijdrage levert aan hittestress, wateroverlast en ook biodiversiteit. 

Vraag: En waar zit het grootste probleem momenteel in Amstelveen? Als in wat is het grootste 
gebied waar jullie zo snel mogelijk wat willen veranderen? Zijn dat echt die pleinen of zit dat ook nog 
ergens anders? 

JB: Ja, je hebt dus een aantal wijken, dat kan ik wel eens voor je nazoeken, want die heb ik nu ook 
nog niet helemaal up to date. Maar je hebt verschillen in de wijken. Kijk nieuwbouw wordt wel 
gewoon bestendig aangelegd. Dus daar is dan niet zozeer de focus op, maar inderdaad een aantal 
wijken dus, ik kan dat wel eens na zoeken van welke dat dan precies zijn. Die dus echt, waar al 
meldingen zijn gemaakt door bewoners die heel snel water op straat vinden. Maar als je kijkt naar de 
combinatie, dan is dat toch wel gewoon verharde pleinen waar veel mensen ook komen hè. Want op 
een straat kan ook wel aangetoond worden dat er heel veel hittestress is, maar als daar niet zo veel 
bewoners rondlopen, ja dat is dan ook niet zo'n heel groot issue weet je wel. Maar inderdaad de 
pleinen, ook schoolpleinen bijvoorbeeld kan je daar onder scharen. Maar inderdaad, de plekken 
waar mensen samenkomen en weinig groen is, dat is vanuit hitte stress wel het grote issue. En dat is 
onder andere het stadshart dus ja. En verder nog, daarop aanvullend, ook bijvoorbeeld bij het 
ziekenhuis en bij verzorgingscentra. Dat komt ook naar voren als een hittestress locatie, dat zijn 
plekken die je idealiter ook heel erg leefbaar wil houden op hele warme dagen. 

Vraag: Ik ben zelf ook wel heel erg benieuwd, omdat je het over marktpleinen hebt en grote 
stedelijke pleinen. Maar worden die marktpleinen tegenwoordig niet minder populair? Omdat 
mensen gewoon meer gewoon naar een supermarkt gaan bijvoorbeeld? 

JB: Ja, dat vind ik wel leuke gedachtegang. Ja ik denk dat je daar op zich wel een punt in hebt. Ik denk 
ook wel... markten blijven ook wel culturele waarde hebben in de stad, in de gemeente. Mensen 
hechten daar toch wel heel erg waarde aan, en dat het ook echt waarde vermeerderend is als een 
stad een markt heeft. Dus ik denk dat je, als je doelt op zou het ooit weggaan bijvoorbeeld, de 
markt. Denk ik niet. Ik denk dat de markt altijd wel zal blijven en ik denk dat het wel een andere 
invulling krijgt. Het is van oudsher misschien ja, even een goed voorbeeld bedenken, maar dat meer 
naar de niche producten gaat die je dus niet in de supermarkt kan krijgen. Ik denk dat je dat wel, dat 
je dat meer gaat hebben dan en misschien ook wel iets kleiner. Maar de markt ansicht, die functie 
blijft wel. Kan mij niet voorstellen dat die weggaat. Althans dat zou ik erg jammer vinden, ja. 

Vraag: Hoe denk jij dat het draagvlak voor zo'n Leaf of andere klimaatadaptieve projecten vergroot 
kan worden? Ik bepaalde steden merk je dat er nog vrij weinig draagvlak voor deze projecten. Hoe 
krijg je dat groter denk jij? 

JB: Ja, want jullie hebben ook nog interviews met andere steden begrijp ik?  

Interviewer: Ik doelde voornamelijk op Groningen bijvoorbeeld. 

JB: Ja anders kon ik inderdaad raden dat het om Groningen ging. Ja, kijk we hebben nog niet echt 
getoetst aan alle betrokkenen van hé, dit gaat er komen. Wat vind je daarvan? Maar als ik het denk 



141 
 

he van goh hoe vergroot je het draagvlak. Het moet dus ook politiek gedragen zijn. Het is in 
Amstelveen politiek gedragen. Dus er is een motie geweest van hé, dit is heel tof dit project dus of 
een green leaf of iets anders met met deze allure en ook nog eens bijdrage verschillend overlast. We 
willen daar gewoon geld investeren. Dus op moment dat er politiek draagvlak is. Dus dan kunnen 
individuele afdelingen binnen de gemeente of bewoners zeggen: ja, we moeten we daarmee. Maar 
daar is zo voor gekozen en de motie is geaccepteerd en dat moet dan gewoon uitgevoerd worden. 
Dus dus dat is de meest effectiefste manier om zoiets dan te creëren, snel. Als de bestuurders van de 
gemeente daar hun zinnen naar zetten. En dat merk je bij Amstelveen. Dus dat dus dat is iets. Als het 
uit inderdaad vanuit een bewoner of vanuit ja wat meer bottom-up of vanuit andere lagen binnen de 
gemeente geïnitieerd wordt, dan moet je eerst beginnen met het proces van he wie vinden dit 
allemaal wel wat, wie niet. Dan krijg je natuurlijk vragen van hoe zit dat nou precies? En dan is het 
lastiger. Maar dan is het zaak om inderdaad iedereen vroegtijdig gewoon mee proberen te krijgen en 
mee te laten denken met het proces. Zodat iedereen ook het gevoel heeft van oké, nou ja, ik weet 
het nog niet helemaal, maar daarin kan je nog een beetje sturen. En dat is ook wel tof dat wij nu al 
aangehaakt zijn, hè. Nu ben ik al een beetje zo bij verschillende mensen, bijvoorbeeld bij het beheer, 
die van oudsher, ja die moeten het uiteindelijk gaan beheren. Nou ja, als je dat nu al aangeeft dan 
maken ze deel uit van het proces. Ja, dat vergroot de kans van slagen. 

Vraag: Dus voornamelijk echt mensen betrekken en de mensen actief laten meedenken zou voor 
succes kunnen zorgen? 

JB: Ja, je wel met een duidelijk richting natuurlijk, want anders dan blijf je natuurlijk praten met zn 
allen. Er moet wel duidelijke richting in zitten en dat is het ook een beetje bijvoorbeeld nu met de 
Leaf. De contouren zijn voor mij nog in ieder geval niet duidelijk. In de zin hoe groot gaat worden, 
wat voor locatie moet die gaan staan, wat gaat het kosten, wat gaat het v zijn weet je wel. Er zijn een 
heleboel vragen bij, dus daardoor nu nog lastig om het gesprek op te starten met de mensen die er 
iets van moeten gaan vinden. He dat kan nog alle kanten opgaan en dan, ja dan blijft het lastig 
gesprek natuurlijk van wat vind je er nou van. 

Vraag: Wat wil je eigenlijk als gemeente bereiken met een Leaf? Is het echt puur om die 
klimaatadaptatie of meer om mensen er bewust van te maken dat er iets tegen moet gebeuren. Of 
zitten er juist hele andere kanten in, zoals het toerisme of zoiets. Wat is een beetje het idee 
erachter? 

JB: Nou ja, je beschrijft het al mooi volgens mij. Dus ja, dan zou het natuurlijk heel tof zijn dat de 
verschillende facetten van klimaatadaptatie en biodiversiteit dan, he dat het daar een bijdrage aan 
kan leveren, te verminderen/verbeteren. Dat is heel tof deels omdat het dan daadwerkelijk effectief 
kan zijn op zo'n marktplein, dat het daadwerkelijk een bijdrage kan leveren. Anderzijds ook om die 
bewustwording te creëren hè dit draagt voor meerdere doeleinden bij. En ook wat jullie net zeiden 
voor het draagvlak is het ook ontzettend fijn als je echt vanuit verschillende potjes en 
gedachtegangen, dat je er wat over kan vertellen wat het bijdraagt. En ook qua budget ook nog 
eens. He vanuit klimaatadaptatie kan het gefinancierd worden, maar ook vanuit de ontwikkeling 
misschien vanuit de gemeente, misschien vanuit beheer. Zo zijn er meer potjes beschikbaar ervoor. 
In de motie, dus van uit de gemeenteraad, is ook aangegeven van dat het ook echt architectonische 
allure moeten hebben. Zoiets. Ik denk dat niet alleen in Amstelveen maar dat je in best wel veel 
gemeentes met winkelcentra uit de jaren 60, 50, 70 die er niet ze heeft die dr niet heel erg... ja, dat 
ziet er anders uit dan als je met een panden uit 1900 een winkelcentrum inricht. Dat er best wel 
behoefte is om daar iets spannends een keer te doen. En dat je dat mensen kunnen zeggen van hé, 
hieraan kenmerkt ons winkelcentrum buiten..., ja, gewoon winkels die je daar hebt, gewoon de 
functionaliteit. Maar dat je ook wat meer meerwaarde biedt. En dat zie ik ook wel voor me bij zo'n 
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green Leaf. Dat het echt wel vernieuwend is en dat is ook een beetje gestuurd door de berichtgeving 
die ik heb gezien al hè van de Leaf. Zo wordt het ook gepresenteerd, volgens mij. In een soort 
wensbeeld. Dus ja, dat is wel heel tof want je kan natuurlijk in principe relatief makkelijk denk ik een 
groene pergola maken en er klimop zetten. Hoe. Maar ik heb ook het idee, het is in ieder geval de 
ambitie dat het nog wat meer extra, ja groters en ja dat het imponeert. 

Vraag: Hoe laat je het dan een beetje passen in het stadsbeeld? Het is natuurlijk een heel opvallend 
object.  

JB: Ja nou, dat is wel goed om te vermelden. Je hebt allemaal verschillende afdelingen bij de 
gemeente, ik zit dan vanuit de klimaatadaptatie maar je hebt ook een afdeling en dat is een 
projecten en adviesteam en je hebt ook weer een afdeling stedelijke ontwikkeling. En zij, ja, wat de 
naam zegt dus op het moment dat er een wijk aangepast gaat worden, of het stadshart natuurlijk 
dat eraan gaat komen binnenkort. Dan wordt er eerst een visie omtrent de stedelijke ontwikkelingen 
bedacht. Nou, daar zitten ook allemaal mensen bij en dan wordt er bijvoorbeeld gesteld van we 
willen meer verharding bij wijze van spreken, nou dat zal niet zo snel gebeuren, maar de 
wensbeelden voor de toekomst daarin vastgesteld. En daarna wordt gekeken dit gaan we de 
komende vijf jaar in verschillende fases uitrollen. En wat niet haalbaar etc. Maar ik denk dus, ik heb 
het er al gehad met iemand over gehad die dus bij het ontwikkelplan van het stadshart betrokken is. 
Daar heb ik al een beetje zo aangevoeld van hé, zo'n green Leaf dat zou tof zijn als we dat erin 
kunnen passen eventueel. Dus zo wordt het een beetje dus opgezet. Er moet wel, het moet wel 
ergens in passen inderdaad. Het moet wel een geheel gaan vormen. En daar werd wel heel 
enthousiast op gereageerd omdat de ambitie is om moet groener te maken dus dat stadshart. Dus er 
wordt wel zeker voor ogen gestaan om zo'n Leaf er dan eventueel in te passen. Maar het is 
inderdaad wel waardevol als het ergens aan vast gehangen kan worden. Dat het een paraplu is 
waaronder het dan past in plaats dat het een totaal zelfstandig ontwikkeling is. Weet niet of dat in 
Groningen het geval is, maar dat is dan wel waardevol. Het is niet zo dat ik altijd standaard bij die 
overleggen zit overigens, maar soms wordt er dan zo gesnoept soort van hé, wie kan er even 
meedenken en dan eh, dan benoem ik dat zeker wel. Maar nogmaals, het is natuurlijk wel weer 
wederom, de contouren zijn nog vrij beperkt. 

JB: Het is natuurlijk wel van ja, kijk, als ik het sfeerbeeld moet geloven dan wordt het een gigantische 
leaf. Maar ik kan mij voorstellen dat er uiteindelijk voor wordt gekozen van nou, wat kleiner maar 
wel heel functioneel. Nou, ik weet het niet. Maar die contouren zijn nog niet helemaal duidelijk. 
Maar wat ik dan wel probeer, het zaadje probeer te planten van er komt misschien wel zo'n soort 
innovatie aan, staan jullie daarvoor open. En als je het een beetje zo presenteert. Ik ben ook nog 
eens een beetje half extern van de organisatie, dus in dan kan ik ook wel gewoon dingen inbrengen. 
Dat kan wat makkelijk, zit wat minder goed in de organisatie. Dus nee dat probeer ik wel te 
benoemen dan alvast. En dan ga ik ook doen de komende periode. Bijvoorbeeld dat we nu dit 
gesprek hebben, dat is ook goed als ik dan toevallig met iemand zit die de stedelijke ontwikkeling 
doet dat dan bespreek. Het is allemaal, het is een politieke organisaties, dus helpt inderdaad, je 
moet mensen wel enthousiast ervan maken dat iedereen er zin in heeft. Dus dan helpt het zeker om 
hier en daar gewoon het even te benoemen. 

Vraag: En als je dan kijkt naar, er zouden heel veel toepassingen aan zo'n Leaf kunnen komen. Je 
weet natuurlijk niet of alles, het hele wensen plaatje echt toegepast kan worden. Waar zou jij dan 
denken dat voor Amstelveen dan de echt prioriteit ligt? Wat moet er echt in zitten? 

JB: Ik zit even te denken: ja, dat zou ik in ieder geval streven dat het voor hittestress dus heel erg 
toepasbaar is. En dan heb je dus ook over toch een relatief grote schaal. Hittestress en ook wel dat 
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het gewoon dat mensen langslopen en denken hé, dit is iets nieuws, iets tofs. Dus dan heb je het 
inderdaad ook over dat op redelijk grote schaal dat moet zijn. Want anders dan denk ik, ja, dan 
kunnen we het ook zelf wel organiseren middels andere ideeën om het kleinschaliger toe te passen. 
Dus dat is wel, hoe kan de meerwaarde zitten in de Leaf en hoe kunnen uiteindelijk gemeentes, dat 
is uiteindelijk de klant. Ja dan zit dat hem in dat het echt iets vernieuwends moet zijn op wat grotere 
schaal. En dus ik denk dat het architectonische componenten moet gewoon goed staan en er goed 
uitzien. 

Vraag: En als je zegt op grotere schaal, waar moet ik dan ongeveer aan denken? Echt dat je een plein 
hebt en dat het hele plein bedekt of...? 

JB: Dat lijkt me ook niet gewenst. Er mag nog wel wat zonlicht ook op komen. Ik denk dat dat niet 
gewenst is. Ja, dat vind ik ook heel lastig om in te schatten hoor. Maar ja als voorbeeld, ik weet niet 
of ik mijn scherm nu kan delen, maar in het stadshart heb je nu ook een soort van constructie en ik 
heb geen idee nog waar dat voor dient. Maar je hebt dus palen en ja, een soort van pergola zonder 
bedekking en dat is redelijk groot, maar niet supergroot hoor. Maar ja, dat is een beetje van dat, het 
moet dat schaalniveau overtreffen. Want anders denk ik van nou, ja, dan gaan we daar gewoon 
groen aan maken bij wijze van spreken, maar dat kan ik ook wel even laten zien want dat zegt jullie 
natuurlijk niks. Maar groot, ja ik vind het heel lastig in te schatten. 

Vraag: In ieder geval dat het er groot uitziet? Gaat het dan niet per se afmetingen maar meer hoe 
het totale plaatje er uitziet of? 

JB: Kijk, het is gewoon een groot plein, dus ik kan me voorstellen dat als het net gewoon een beetje 
klein in een hoekje is. Ja, dan is het meer een voorbeeld of zo. Wat ook het alternatief uiteindelijk 
kan worden hè. Van dit is gewoon, we houden het bij wijze van spreken op prototype grote of iets 
groter en het gaat meer ten doel zijn om bewoners te informeren en enthousiasmeren voor 
klimaatadaptatie dan. Dat kan ik ook nog wel voor mij zien. Maar in het wensbeeld ja... Straks is het 
idee dat het in het nieuws komt van hé Amstelveen heeft geïnvesteerd in een green leaf en dan 
komen mensen verwachtingsvol aan. 

(24:00) 

En dan komen mensen verwachtingsvol aan, de wethouder wil op de foto van: ik heb dit 
gerealiseerd, en dan moet er wel wat staan, maar ik vind het lastig om in te schatten qua groote, 
hangt er vanaf van veel dingen. 

  

Vraag: Wanneer zou het voor jullie een succes zjin? 

Ik denk voor de gemeente, kijk de gemeente die moet openbare ruimte beheren en niet per se de 
private ruime want het is iets dat dus in de openbare ruimte komt, ik denk dat het voor de gemeente 
succesvol is als ze kunnen laten zien dat ze investeren in iets dat meerwaarde heeft voor 
klimaatadaptatie maar ook voor bewoners. Als bewoners iets zien en denken van “wat een toffe 
inzet is dit” dus als bewoners enthousiast zijn is dat waardevol voor de gemeente. Als mensen ook 
werkgevers als winkeliers hier ook echt heil in zien dan is het denk ik wel echt geslaagd, als het 
bejubeld ontvangen gaat worden, en mensen informeert over het thema.  

Vraag: moeten mensen ook betrokken worden in dingen als beheer, moet er echt een toepassing 
zijn zodat mensen er wat mee kunnen? 
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Ik ben wel blij dat je daar nu op ingaat, ik ben nu hardop aan het nadenken, wat voor gemeenten 
ook heel interessant is is als er een co-creatie ontstaat, anders blijft het beheer altijd bij de 
gemeente en draagt voor eeuwig zorg. Ik ben ook een klimaatadaptatietuin aan het inlichten, dus 
beheer komt volledig door de gemeente maar idealiter komen er ook bewoners op te staan, die 
bijvoorbeeld groenbeheer deels kunnen overnemen, het is wel heel tof als je zoiets hebt staan in de 
gemeente met deze allure, maar dat de gemeente er voor een deel aan meewerkt, misschien de 
waterschap deels financiert, er zijn ook subsidies voor klimaatbestendige maatregelen in co-creatie, 
dat de winkeliersvereniging misschien zelfs mede investeert of iets doet in beheer en onderhoud, 
dat is lastig om in te vullen maar zou kunnen. Dat scholen met hun leerlingen langskomen voor info: 
kijk dit zit er allemaal in maar ook een bijdrage kunnen leveren. Dat je probeert verschillende 
groeperingen binnen een gemeente samen weet te brengen, dat is ook wel heel tof, dan is het ook 
wel geslaagd. Misschien dat zelfs uiteindelijk het resultaat, maar als het een gezamenlijk project is 
kan er tevreden op terug op worden gekeken. 

Vraag: heb je zelf nog dingen die je erover kwijt wilt, of iets dat jullie nog niet  moeten vergeten? 

Beheer is een groot aspect 

Het blijft voor jullie ook nog niet concreet wat het resultaat wordt, maar ik kan me voorstellen: jullie 
hebben een PvE etc, dan ontvang ik dat ook wel graag, dan kan ik ermee collega’s enthousiasmeren 
en bij andere mensen informatie nog ophalen. Wat denken jullie zelf? Wat zijn jullie eerste 
gedachten over de leaf? 

Anuschka: we zijn natuurlijk net begonnen, maar het leukste vind ik dat er zo veel mogelijk is, maar 
dat maakt het ook tegelijkertijd moeilijk, want als je wilt kan je er zo veel leuks aan toevoegen maar 
het moet wel allemaal haalbaar zijn, en ook qua kosten etc mogelijk zijn. het kan iig tof worden. 

sebastien: als je denkt dat het duidelijk wordt wat het complete plaatje wordt, ik denk dat het 
haalbaar en tof kan worden, maar we moeten eerst maar ondervinden wat haalbaar is. Maar dat 
eerst nog maar even ondervinden 

Anuschka: het moet wel nog allemaal samenkomen en concreter worden, daar lopen we zelf ook 
tegenaan. 

  

Julia: dat snap ik, ik zit zelf ook hardop na te denken, je kan een grote doen maar ook vier kleintjes 
met elk een ander doel ofzo, en dat het wel idealiter gecombineerd wordt. 

Anuschka: volgens mij wordt er ook al nagedacht over allemaal parapluutjes die bij een bepaalde 
temperatuur openslaan en dat er dan een groen dek ontstaat en schaduw, en ingeklapt zijn dat er 
dan regen kan vallen, dat je er een aantal op een rij hebt staan, dat je een hoop mogelijkheden hebt 
waar je naartoe kan gaan. 

sebastien: -onverstaanbaar- ook belangrijk de stand verschillend maken (?) 

  

Anuschka: We hebben ook deze week nog interviews staan met mensen die veel over planten 
weten, of over circulaire bouwmaterialen, dus van alles hopen we nu wat mee te pakken om een 
goed beeld te schetsen en hoe verder 
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JB: ook met amstelveen, met collega’s van mij nog? 

Anuschka: ik dacht van wel  

Sebastien: ja om 10 uur hebben we een gesprek met de landschapsarchitect volgens mij van 
amstelveen 

Anuschka: ook nog met een marktmeester geloof ik, is ook erg interessant waar zij mee komen 

JB: hebben jullie ook iemand van wijkbeheer, niet per se amstelveen 

Anuschka: ja volgens mij bij groenbeheer 

JB: dat is ook waardevol denk ik. Ik ben benieuwd en ik ontvang wel de eerste resultaten van de 
eerste sprints, en nogmaals ik ga nog een beetje het benoemen bij mensen als er nog intereassante 
details komen stuur ik het door naar hugo en gijs. 

-aflsuiting en bedankjes- 
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Interview Onderzoekster Van Hall Larenstein Baan 
 

Korte inleiding gesprek plus het voorstellen  

Kort verhaal over haar ervaringen: 

Nou ik denk een van de belangrijkste dingen die we tot nu toe tegenkomen niet heel schokkend. 
Maar wel goed om je te realiseren is dat bedrijven niet heel warm lopen van klimaatadaptatie. We 
moeten opzoek naar het haakje. We hebben laatst een masterclass gehad. Wat is nou bij iemand het 
haakje. Er is een enquête gedaan die niet statistisch kon onderbouwen, want er waren  veel te 
weinig reacties. Maar de gesprekken die we met mensen hebben gevoerd is wel iets over te zeggen.  
Daar is uit te halen dat duurzame energie wel interesse opwekt. Dit komt doordat hier geld op te 
verdienen is. Kosten kunnen er mee worden bespaard.  

Verder wordt vergroening ook vaak belangrijk gevonden. Dit is wel vanuit de gedachte over 
bedrijventerreinen. In de stadsomgeving zou het wel een klein beetje anders hoe we ook dan het 
imago en een mooie gevel wat natuurlijk ook belangrijk is. Maar als het over klimaatadaptatie gaat 
dan is vergroening wel een hele goede insteek. Die kant gaat het in ieder geval op. Wat ook super 
duidelijk is dat je bezig moet gaan met maatwerk. Dat je niet zo’n bedrijventerrein of hele groep 
ondernemers moet aanspreken. Dit komt omdat iedereen eigenbelangen hebben. Hier moet je naar 
opzoek. Wat is zijn of haar belang? 

Wat op Euvelgunne in Groningen bijvoorbeeld is gedaan is dat een bedrijf heeft gekeken wat staat 
op de website.  De ene zegt het is belangrijk om maatschappelijk verantwoord te zijn. De ander zegt 
een duurzaam bedrijf te willen zijn. En zo heeft elk bedrijf wat dingen waar het haakje aan kan 
worden gehaakt. Naar dit haakje moet worden gezocht. Die kan dus deels van de website worden 
gehaald. Beter is in gesprek te gaan met mensen, maar dit is lastig.  

Het is moeilijk om al te veel zelf te trekken dit is wel een les die we hebben geleerd. Sluit je aan bij 
dingen die al worden gereserveerd.  

Wat bedoelt u daar precies mee? 

Bijvoorbeeld op bedrijventerreinen is vaak een bedrijvenvereniging, die organiseren wel af en toe 
een barbecue of lezing. Kijk of je hier terecht kan. Vertel hier je verhaal over project, ga in gesprek 
met mensen. Dan vinden de bedrijven het misschien interessant om het te horen?  Ja dat klopt. Als je 
zelf een lezing gaat organiseren komen misschien twee mensen. Dat heeft over het algemeen geen 
zin. Als de bedrijven al komen voor gezelligheid of de ontwikkeling in de buurt die zelf belangrijk 
wordt gevonden is het beter.  

Wij hebben een masterclass gekregen van Robbert Snep, hij doet al jaren onderzoek naar 
bedrijventerreinen en vergroening. Hij heeft een masterclass gegeven aan partners in het project 
onlangs. Als een paal bovenwater zegt hij ook. Hij zegt ik ga altijd opzoek naar een paar bedrijven die 
voorlopers zijn. Dit kan vaak via de gemeente worden onderzocht. Welke bedrijven zijn al 
geïnteresseerd. Hier neemt hij contact mee op en gaat hij opzoek naar het haakje. Wat is voor hun 
belangrijk. Hoe kan dit worden gekoppeld aan klimaatadaptieve maatregelen.  

Bijvoorbeeld het Heinekenterrein (interessant om op te zoeken) Die wilde zelf graag wat doen alleen 
hadden geen idee wat. Daar kwam hij in gesprek op een borrel met een directeur van een groot 
bedrijf daar. Na een praatje te maken plande ze een gesprek. Zo kwam de juiste persoon erachter 
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dat het wel iets was. Want een medewerker zelf zegt niet zoveel. Het kost wel veel tijd het gaat niet 
meteen van een rolletje. Zo komt langzaam het haakje naar voren. 

Een haakje kan zijn: Heineken in Zaandam heeft bedrijven en merken dat klanten slechte reviews 
schrijven, omdat het te warm is of er te weinig groen is. Ja dat klopt, maar het kan ook vanuit de 
medewerkers komen. Het kan alleen ook een algemeen imago zijn naar de klanten. 

Heineken heeft bijvoorbeeld gezegd,  wij hebben het groenste flesje wij willen ook het groenste 
bedrijf worden. Dat kan dan op veel manieren worden gedaan. Zoek je dat haakje doormiddel van in 
gesprek te gaan of doe je het door op andere manieren onderzoek te doen? Gesprekken zijn 
belangrijk, maar het kan ook door op de website te kijken naar hun missie en visie. Het is niet voor 
iedereen weggelegd om het te vinden.  

Bij Heineken is namelijk uiteindelijk een prachtig plan gemaakt qua biodiversiteit. Heineken had ook 
geld ervoor weggelegd. Heineken is puur zo gegaan, omdat hij het haakje vond en zoveel interesse 
toonde? Ja dat klopt wel en het komt zo goed bij elkaar.  

Wat ook belangrijk is, is dat de weg te vinden in het bedrijf, niet iedereen in het bedrijf kan de juiste 
beslissing nemen. Het zijn allemaal lijntjes bij elkaar. Het is complexer dan wordt gedacht. Dit is 
vooral gedaan met grotere bedrijven, maar hoe doe je dit nou met kleine bedrijven. Dat is moeilijker, 
ze hebben er geen tijd en geld voor. Hier is dan ook niet veel over bekent.  

Voor de ondernemers die wij tegenk9omen wordt het een moeilijker kwestie? Ja klopt dat wordt een 
moeilijker verhaal. Wij kijken bijvoorbeeld naar hoe je die leaf kan kan laten overlopen op 
bijvoorbeeld de gevel. Om het goed te laten overlopen in het stadsbeeld. Wij moeten echt kijken naar 
het plein er omheen er echt bij betrekken. Wat voor jullie misschien belangrijk is. Goed in kaart 
brengen wat het oplevert voor de ondernemers. Dat is ook een beetje het haakje. Wat levert het op 
voor het bedrijf. Geld is hierin belangrijk, maar ook imago en klandizie.  

Vraag anders even aan Joey of Allard over Frank de Haan die bezig is met een motievenonderzoek, 
waarom ondernemers wel of niet klimaat adaptieve maatregelen willen nemen of niet.  

Ik zag op LinkedIn dat je milieuadviseur voor Gemeente Apeldoorn. Wat zijn echt de do’s en dont’s 
voor wat betreft communiceren naar gemeentes toe op het gebeid van klimaat en milieu? Hoe moet 
ik dat zien? Als ondernemer of? Wij zijn vanuit de leaf en ik moet de gemeentes benaderen en ik 
weet niet of jij dan advies kan geven, merkt u dan dat dingen spelen die er niet doorheen komen? Dat 
weet jezelf niet altijd. Een tijd geleden zijn de gemeentes in beweging, maar het is best wel lastig om 
als burger bij gemeentes binnen te komen. Tegenwoordig heeft iedereen een algemeen nummer. 
Telefoonnummers worden niet meer gegeven. Via via moet je er binnen komen. Ga via LinkedIn naar 
mensen zoeken die bij de gemeente….  Werkt. Gebruik je netwerk. Mails werken niet zo snel. Hier 
spreek je vaker over geluk.  

Weet u wie ik kan vinden welke gemeente interesse zouden hebben in de Leaf? Nee geen idee.  

VNG kan misschien. 

Ik ben wel benieuwd hoe je negatieve impact voorkomt bij mensen? En hoe betrek je de mensen 
erbij?  

Als je zegt negatieve impact bedoel je dan de impact van het project? Ja dat klopt  dus nu even met 
het idee van de leaf in je achterhoofd.  
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Toevallig heb ik bij de vorige opleiding wat meer bij de participatie en het betrekken van mensen. 
Belangrijk is dat je een participatietraject in gaat. We willen wat doen heir qua klimaat adaptatie. We 
weten allen nog niet wat. Wat willen jullie? In jullie geval is dat niet meer ter sprake, omdat jullie al 
weten welke kant jullie op willen. Participatie zit dan niet in het meedenken. Denk er dan ook eerst 
goed over na wil je wel participatie? Ik denk het eigenlijk niet als ik jullie hoo jullie willen dat het plan 
wordt geaccepteerd. Jullie willen wel dat bewoners mee denken over hoe het eruit ziet? Deels, want 
dat beeld kunnen we natuurlijk altijd veranderen. Wat mensen verwachten kunnen we namelijk wel 
meenemen. Als je participatie echt wil dan moet je niet al te veel een eindresultaat hebben. Dan is 
het geen participatie te noemen. Denke er zelf maar is over na als je wordt gevraagd wat je wil, maar 
zo moet het eruit zien. Dan denk je ook van ja wat heb ik er dan aan toe te voegen. Dan ben je niet 
meer betrouwbaar en ben je ze sowieso kwijt. Dus vraag jezelf af: wat verwacht je van mensen, wat 
wil je dat ze toevoegen en wat verwacht je niet van ze.  

Stel je stuurt iets door dat je een prijs uitreikt voor het beste ontwerp wat mensen tekenen? Ja dat is 
een goede oplossing. Kijk erna waar is de ruimte voor mensen om mee te denken, wees hier eerlijk 
over. Organiseer een leuke avond en probeer mensen hier te bereiken. Leg de lat hiervan niet te 
hoog. Want veel mensen zullen er waarschijnlijk niet komen. Is het handig om dit via een bewoners 
of ondernemersvereniging te doen?  Ja dat is sowieso een goed idee. Vaak weet de gemeente wel 
welke verenigingen er zijn en welke je kan gebruiken.  

Kijk anders even op de website samenklimaatbestendig.nl. Dit gaat over klimaat adaptatie op 
bedrijventerreinen etc. Welke rol de gemeente moet kiezen en dat soort dingen. Wel een 
interessante website, ook voor participatie.  

Het allerbelangrijkste van participatie is wees eerlijk. Vertel geen onzin.  
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Interview Landschapsarchitect Gemeente Amstelveen 
 

Begroeting over google meet. Voorgesteld wat voor project wij doen en wat het plan is. Dan heeft zij 
zich voorgesteld. Ketaki is nu bij de gemeente sinds 1,5 jaar. Daarvoor heeft ze voor internationale 
ingenieursbureau´s gewerkt, waaronder in London, Indien, Roemenië. Ze is een landschapsarchitect.  

De vragen zijn in steekwoorden opgeschreven, er is een audio opname. 

Vraag 1: Wat zijn voor gemeente belangrijke punten voor het selecteren van bepaalde planten. 
Antwoord: Het ligt aan de grond welke planten. Ook moet je naar de omgeving en de wijk kijken. 
Iedere wijk heeft een andere character en omgeving. Het ontwerp kan het best in gesprek met het 
wijkbeheer. 

Vraag 3: Hoe zorg je ervoor dat een project goed inpasbaar is in de omgeving. Is het handig om 
dezelfde stijl aan te houden of juist niet? 
Antwoord: Open nieuwe dingen te doen of het lukt of niet. 

Stijlwijze ontwerp: Je moet kijken waar het zit, wat is de omgevingscontext? Wat is de stijl? Wat is de 
schaal? 

Vraag 4: Merk je dat klimaat adaptieve maatregelen veel invloed hebben op de omgeving? en hoe 
kan het dat deze maatregelen zoveel invloed hebben? 
Antwoord: Het idee van klimaatadaptatie is nieuw, vooral dingen die gedaan zijn. Om echt het effect 
te zien gaat dat 10-15 jaar duren. Je moet ook kijken dat je mensen mee moet nemen omdat veel 
grond privé is en van bedrijven en niet de gemeente.  

Vraag 5: Hoe zorg je ervoor dat de leefbaarheid van een omgeving niet ten koste gaat van het 
landschap? 
Antwoord: Je moet participatie van omwonende hebben. Je doet het voor de mensen dus neem ze 
mee in gesprek en stel vragen. 

Vraag 7: Geeft het al soort mogelijkheden om dingen te meten in je tuin? Sensoren of zo? 
Antwoord: Heeft ze niet echt een antwoord op gegeven, maar ze had het wel over het ontwerp. 

Veiligheid: Hierover zij ze dat het belangrijk is en dat er vele soorten veiligheid zijn. 

Ik had gevraagd wat een landschapsarchitect doet: 
Je werkt van kleine planten naar grote planten en ook verschillende projecten, klein en groot. Je 
praat veel hierbij met bewoners en bedrijven. 

Over participatie: 
Er is een apart communicatie team in de gemeente die hierover gaat. Deze hebben contact met 
bewoners en bedrijven. Je moet ze wel tijd om te reageren geven. Ze hebben een lijst met bewoners 
die ze kunnen uitnodigen voor een gesprek. 

Bij het vraag over ontwerp en pergola zij ze dat een algemeen ontwerp een goed basis idee is maar 
we het liefst moeten kijken naar varianten sinds het in het wijkbeeld moet passen. 

Ook moeten we kijken naar de markt. Deze is belangrijk voor vele mensen en die kunnen wij niet 
zomaar vergeten. 

Ze heeft ons ook naar de groenbeheer expert verwezen. Deze gaat over het onderhoud en dit is met 
groen een heel groot onderdeel. 
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Interview Onderneemster / Ontwerpster 
 

Het House of Design bestaat sinds 1996. Ze zijn gelijk met het internet en website begonnen. Ze 
hebben een platform voor designers. Het bedrijf is een sociatel design lab. En doen maatschapelijke 
onderzoeksvragen. Ze kijken naar biodiversiteit, vlas en circulariteit. 

Eileen heeft een heel verhaal verteld met maar weinig vragen van ons. Nadat we ons voorgesteld 
hebben als Leaf en informatie eromheen gegeven hebben, heeft Eileen dingen van House of Design, 
hun projecten, voorgesteld en erover verteld.  

Een project is dat ze keken naar het afpompen van water op het land. Dit was voor de bewatering 
van groen en gras, dat niet zoveel had. Maar omdat er te weinig water is, blijven trekvogels niet in 
Vriesland. Deze vliegen sneller door maar eten de oogst in Afrika weg omdat de vogels er te vroeg 
zijn. Alleen omdat ze niets te eten vinden in Vriesland. Ze eten hier de wormen en beestjes in het 
water, maar dat is weg. Je moet dus goed kijken wat het doet met het ecosysteem. 

Beestreet is ook een project in Leeuwwaarden waar ze mee bezig waren. Beestreet is een project 
om de straat te vergroenen en voor meer biodiversiteit te zorgen. Ze hebben hier naar bij 
vriendelijke planten gekeken. Ook hebben ze de sociale kant aangekeken. De omgeving is verzacht, 
vervuiling is minder geworden en mensen waren rustiger. Dit is al 2 jaar later opgemerkt. Hier 
hebben ze ook metingen gedaan, biologen en andere. Naar de verschillende dingen, schaduw, 
vervuiling, insecten, etc. 

Ook heeft ze het over het vervolgproject van de Beestreet gehad: Project Bosk. Hier gaan heel veel 
bomen wandelen door de stad. Ze gaan een klein bos naast het station wegnemen en door de stadt 
heen bewegen naar een nieuwe plek. Ze doen dit alleen in het weekend. Dus er staat een hele week 
de bomen voor je neus. Hier gaan ze ook meten en mensen vragen hoe het was. 

House of Design doet vooral in Leeuwwaarden en sinds kort ook in Groningen. Ze hebben gemerkt 
dat er een andere mentaliteit is. Ze willen dus graag mensen meenemen in het gesprek. 

Ook heeft ze het over groene gevels gehad. Hier komt van het management gemeente dat de gevel 
van de bedrijven is en ze ook verzorgen moeten. Ze krijgen hierdoor tips voor onderhoud. De 
gemeente helpt dan op andere manieren, door kortingen of ook het grote afval (takken van het 
schnoeien) wegtebrengen. Bedrijven vinden dit prima en een goed idee. 

Eileen heeft het ook over grondstofanalyses en circulariteit gehad. Je moet kijken wat is er en wat 
voor stromen zijn er. Wat is de markt in deze omgeving, kan daar iets meedoen? 

Tips: 
Als ideeen en tips voor de Leaf heeft ze het over de r-ladder gehad. Dit zijn 10 r´s (in het engels) en 
gaan over materialen. Deze zouden we kunnen gebruiken om materiaalstromen te bepalen, 
energiekosten, etc. Voor een plantstudie kunnen we het beste met groenbeheer praten en 
samenwerken. Zij weten meestal precies welke planten hiervoor goed zijn en welke niet.  

Voor de waterberging had ze het idee om de kelders van bedrijven en gebouwen te gebruiken. Hier 
zou deels plek zijn voor opslag en je hoeft het zo niet in de hoogte op te vangen. Dit hebben ze 
gemerkt bij WaterWalls. Het water wordt namelijk zwaar hoe meer er in zit, Het moet dus goed vast 
zitten. En kelders zijn ondergronds dus makkelijk het water heen te leiden. Hier zou je in 
samenwerking kunnen gaan met bedrijven, ook weer met korting of zo. 
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Het Designfestival van House of Design gaat over het hergebruike en omdenken van materiaal hoe 
het er uit ziet. Het in smelten van plastic kost veel energie, je zou dus ook creatief kunnen worden. 

Als voorbeeldprojecten heeft ze ons naar Servilla, Spanje (mushroom), Italien, Grenada en Malaga 
verwezen. Hier komen de wadi´s vandaan en door het warmer klimaat kennen ze het deel van 
wateropvang goed. 

Voor het ontwerp moeten we een moodboard maken. Hier gaat het dan om de gebouwde 
omgeving. Wat voor bakstenen? Kleur? Grootte? Waar zitten de lijnen in de gebouwen? Daar kun je 
je ontwerp op aanpassen. Het moet esthetisch in het beeld passen. Dan nemen mensen het ook veel 
sneller aan als dat het abstracte kunst is. 

Zon- en Warmtestudie, Vormstudie en Mensenstudie zijn goede dingen om te hebben. 

Ze had een idee de warmste plek te overdekken en de 
rest in verbinding te zetten met de bomen om het plein. 
Hier is dan plek voor helicopterlandingen en markt. 
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Interview Landschapsarchitect 
 

Vanaf 12:30 tot 13:10 hebben we, Maurits Goustra en Femke van der Lans, met MS gepraat. 

MS  was al bekend met de Leaf. 

Maurits:  
Schilt inderdaad een hoop dat je al bekend bent. We duiken er meteen in. We hebben het ontwerp 
iets meer uitgewerkt. En hebben specifieke planten op het oog. De richting in als voorbeeld Blauwe 
Regen, hoekenplanten. Ben je bekend met hoeveel grond voor deze planten nodig is en welke grond 
geschikt is. 

MS:  
Er zijn richtlijnen. Een soort van bijbel voor groen in de openbare ruimte, dat wordt stadsbomen 
vademekum genoemd. 

(een tussendoortje met het programma – microsoft teams) 

MS:  
Het stadsbomen vademekum is een bijbel voor het openbaar groen. Daarin staat een calculatie. Dit 
houdt in bij bomen een kroonprojectie, hoeveel jaar staat de boom. Naar aanleiding van die 
informatie kan je een volume van de boom wat hij ondergronds nodig heeft berekenen. 

Er is een vertaling in eerste orde, tweede orde en derde orde. En de eerste orde zijn de allergrootste 
bomen, die hebben het meeste volume nodig. Derde orde zijn de kleinere boompjes. En dan mag je 
zeggen dat een grootte boom van de eerste orde voor 20 jaar goede groei 20 kub ondergrondse 
inrichting nodig heeft. En een boom van de derde orde die komt al een heel eindje terecht met 12 
kub. Nu is het zo dat klimmers, waar jij het over hebt, die zijn nog iets minder behoeftig als derde 
orde bomen. Er is een verschil. Het bladoppervlakte of de kroonprojectie is een stuk minder. Dus ik 
denk dat als je kijkt naar Blauwe Regen of dergelijke type klimmers, dan denk ik dat als je een 
inschatting ergens tussen de 5 tot 10 kub groeiplaats in richting ondergronds onder de verharding 
begeeft, ben je al een heel eind denk ik. Maar dat is even een inschatting vanuit ervaring omdat daar 
geen inschatting voor is. 

Het is tuurlijk wel zo je kunt hem ook minder geven, maar dan is de vraag dat die plant die lengte 
van jaren ook goed groeien, dat beeld geven en die toegevoegde waarde geven die we zoeken. Want 
wat willen we? Schaduw, zuurstof, fijnstoffiltering, meer biodiversiteit, beter leefklimaat in de stad. 
Ook daar op locaties waar bomen niet mogelijk zijn, maar wel tegen gevels dergelijke pergola’s 
kunnen zijn, die dan de winkelstraat of iets anders overspannen. Dat werkt alleen als je planten ook 
echt gezond groeien. Je kunt altijd minder, maar wat wil je bereiken met dat groen. Dan denk ik wel 
dat je op die 5-10 kub per groeiplaats komt. Dus als je zegt ik heb die pergola links en rechts van de 
straat, een klimmer die omhooggaat en horizontaal ook vol groeit. Dan praat je over 2 keer 10 kub 
voor 1 overspanning zeg maar. Globaal.  

Maurits:  
En die kub moet dat echt een kubus eronder zijn of kan dat ook in de breedte verspreid zijn. 

MS:  
Nee, vorm maakt eigenlijk niet uit. Dat mag organisch zijn, hoeft niet vierkant, hoeft niet rond te zijn. 
Het maakt helemaal niets uit. 
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Maurits:  
Dat scheelt wel. 

MS:  
Je moet het zien als een pot waar je planten in zet. Kijk de omliggende grond, omgevingsgrond is 
zwaar verdicht. Als ik probeer te graven onder de grond in de stad, dat is knijter hard, daar kan een 
plant niet in leven, niet in wortelen. Dus dat betekent als ik een gat graaf, en ik breng daar een 
substraat in wat … van zeg maar 10 kub en de omliggende grond is zo verdicht dat die plant die ik in 
de 10 kub zet ook daar niet buiten zal gaan. Dus dan is het ook echt zijn space, zogezegd.  

Dus ja goed of het nou een langwerpige bloembak, of een ronde, of een vierkante of een 
rechthoekige, dat maakt de plant niet uit die zal hem vol wortelen. 

Maurits:  
Ja. Dat is een goede. 

MS:  
Wat wel nog van belang is, overigens is dat de groeiplaats die we inrichten te allen tijde 10-15 
centimeter boven de hoogst gemeten grondwaterstand ligt. Dus is het meesstens in geval, stel mijn 
grondwater zit op anderhalve meter dan kan ik een groeiplaats van 10 kub, nou dan heb ik 10 m² van 
een meter diep. Zit het grondwater op 70 of 60 dan moet ik meer vierkante meters pakken met een 
minder diepe opbouw. Dus op die manier kun je der ook meespelen. 

Overigens kan ik je verwijzen naar onze website BvB landscaping als je erop googelt kom je er wel. 
Dan kun je op diverse dingen klikken. Producten cataloog, maar ook een kopje kennis en onder 
kennis vindt je een – moet ik zelf even spieken, hoe dat ook al weer genoemd wordt, even kijken – 
Kennisplatform en dan kun je naar ontwerpboek openbaar groen. Daar staat heel veel uitgelegd, 
over de vorm van de groeiplaats, de inhoud van de groeiplaats, je dat is allemaal vrij eenvoudig daar 
kun je al heel veel uithalen. 

Maurits:  
Ja top om het even te bekijken. En hoeveel onderhoud heeft zo´n grond nodig? 

MS:  
Nul. Het volume wat je aanbrengt dat bevat de ruimte en de voeding voor die 20 jaar. Zeg je we 
willen dat de Leaf verhaal 30 jaar meegaat en die al een derde meer of 50% meer volume toe te 
passen. Dan ga je al naar 15 kub. Snap je. Dat is echt gewoon meer kub´s oftewel een grotere pot 
betekend dat de plant langer vooruit kan. 

Dat is geheel lastig om onder de verharding later nog additioneel voeding aan te brengen. Een 
plantje in een pot op het vensterbank doe je een beetje pokon in het water, maar dat gaat eigenlijk 
niet in de openbare ruimte en bovendien willen we eigenlijk ook niet met dergelijke meststoffen, 
kunstmest gaan werken. In de openbare ruimte willen we de dingen het liefst mogelijk zo biologisch 
hoe mogelijk laten plaats vinden. Dus alle voedingstoffen die wij ook in ons substraat stoppen 
hebben hen oorsprong in de biologie. Het zij van een compostering, het zij een organische meststof, 
die bijvoorbeeld in de biologische tilt toegestaan is. We werken niet met kunstmest. Dus je kunt het 
later niet weer …  niet makkelijk iets aan doen.  

Het is zo ingericht dat je het aan legt en op het moment dat die planten goed gaan inwortelen 
kunnen die zichzelf bedruppelen. Dus ondergronds hoef je feitelijk niets te doen. 
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Maurits:  
Dat is mooi. En je zij dat je ook al de grond eromheen heel hard is. Maar dat betekent ook dat je het 
niet in een bak moet doen. 

MS:  
Nee. Je graaft gewoon een gat, je brengt het aan, je verdicht het materiaal, je moet het tot 97% 
worteldichtheid verdichten. Ik weet niet of die term je wat zegt? 

Maurits:  
Nog niet. 

MS:  
100% verdichting is 100% worteldichtheid maar je wil het 97% verdichten. Waarom? Omdat dan het 
materiaal genoeg draagkracht heeft de bestrating, ondanks of er een auto overheen zal rijen, niet 
verzakt. Maar je houdt genoeg groen volume, oftewel het wortelbarvolume in het substraat waar 
die plant in kan wortelen. En dan water en voeding uit het substraat kan halen. Hoe het eigenlijk 
werkt, is wat wij doen, wij breken gesteente, in dit geval Nederlands gesteente, overmaats grind dat 
zijn van die keien die worden teruggebroken tot een fractie zoals wij die willen van die keien. En stel 
dat ik een kist van 1 kub vol gooi, en die verdichten met een trilplaat, kan ik daar in principe een 
vrachtwagen overheen laten rijden. Want die steentjes zijn allemaal mannetjes aan mannetjes strak 
aan elkaar verdicht. Die vormen daarmee een dragend skelet. Kunnen jullie mij dusverre volgen? 

Beide:  
Ja. 

MS:  
Dan heb ik een dragend skelet waar in ons geval wel tot 400-450 liter lucht tussen zit tussen die 
stenen. En die lucht vullen wij in met een substraat, een voedingsgrond, waar alles in zit voor die 
planten. Dus feitelijke combineren we twee dingen: CT, een dragend skelet van stenen die zo vast 
tegen mekaar zitten, dat ze zelfs een vrachtwagen kunnen dragen zonder dat het wegzakt. En 
daartussen een speciale voedingsgrond waar alles in zit waar die boom mits die voldoende volume 
heeft, de klimmer in dit geval, die jaren die we voor ogen hebben vooruit kan. Dus dat is eigenlijk 
even heel simpel uitgelegd hoe het werkt. 

Maurits:  
Dat klinkt top zo, ook wat we zoeken. 

Femke:  
Ik geloof we hadden ook misschien het idee, grond in bakken als soortement liggers te maken, of dat 
was een van de ideeën die opgekomen is. Dat je grond zelf op de pergola, de constructie te zetten. 
Zou dat dan mogelijk zijn of is dan te weinig grond? Is het dan te zwaar? 

MS:  
Je kunt zo´n bak met een potgrondachtig product, dat is dus heel licht. Maar dan heb je het nadeel 
dat het verteerd en uitdroogt. Kijk maar naar je bloembak thuis. Dus dat zal niet werken. Dus dan 
moet je al naar producten toe, die stabieler zijn, die meer vochtkunnen bergen. Dan kom je bij 
producten die vrij zwaar zijn. En kom je vaak bij producten uit richting daktuin substraten. En dan 
kom je weer op volgende uit, dan moet je je constructie gaan verzwaren.  

Terwijl ik denk dat als je ondergronds onder de verharding het top inricht dan kan die klimmer die 
pergola tot wel 8/9 meter begroeien. Dat zie je wel vaker dat dergelijke klimmer in de volle grond 
staan, waar geen bestrating, geen civiele omgeving is. Als je niet uitkijkt groeit je heel huis onder. Die 
potentie hebben die planten wel. Alleen de basis ondergronds moet kloppen.  
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Dus ja je kunt het bovenin in gaan brengen. Kom je constructie gezien op heel andere ontwerpen uit. 
En dan kom je weer uit op water gaan te geven. En de vraag is, is dat wenselijk? Gaat het druppen? 
Ik zou die kant niet op gaan. Ik denk dat het heel goed mogelijk is, mits je de juiste plantenkeuze 
neemt. Ga met kwekkers praten.  

Ik zou ook kiezen voor inheemse soorten. Waarom? Inheems betekend dat het bloeimoment van de 
planten is afgestemd op de insecten die hier in Nederland leven. En de nectar die de planten geven, 
ook die is die de insecten zoeken. Een meidoorn in Nederland gekweekt, bloeit precies op het 
moment dat de bijen actief worden. Ze voorzien bijen van nectar en precies die de bij ook wil 
hebben. Is eraan gewend. Een meidoorn uit Italië, Roemenië is het bloeimoment net anders, de 
nectar is ook weer net anders. Het sluit weer minder aan bij de inheemse insecten. Ga voor inheems 
materiaal. Zover mogelijk. Want er zijn ook een hoop klimmers die je misschien wel wilt maar niet 
inheems zijn. Deze voegen minder toe aan de biodiversiteit. 

Maurits:  
Hele goede tip. We hebben ook contact met de opleiding plantkunde, die leiden mensen op om 
planten te ontwerpen. Gaan helpen met de keuze van het type klimplant. We willen een zo globale 
keuze maken en dan specifieke typen bepalen zij. En inheems was ook belangrijk. Ook van de 
gemeente een belangrijke eis. Dat sluit goed aan op wat je zegt. 

MS:  
Ik geloof dat de NAK-tuinbouw ik geloof dat die certificatie uitgeven aan inheems materiaal. Wil je 
testen dan moet het een NAK-tuinbouw certificaat aanhangen. Anders heb je niet gegarandeerd 
inheems materiaal. Ben er al even uit, maar denk dat het zo was. 

Maurits:  
Goede tip. 

MS:  
Even heel simpel gezegd, maar het product ondergronds hebben wij al. Dit passen we al toe op 
bomen en struiken in verharding. En feitelijk hoeven wij niets anders te doen dan een beetje 
tweeken aan de zuurgraad en de voedingsbalans om iets meer aftestemmen op klimmers. Het 
product is er eigenlijk al. En het ontwerp, technisch hoe je het moet inrichten. Ook daarin kunnen we 
jullie assisteren. We hebben ook een ETT´er, Europeaan tree technichan, en die is daar volledig in 
thuis en heeft uit een ontwerphoek om bij ons online te bekijken. Heeft hij gemaakt en is een visuele 
vertaling van het stadsbomen vademekum. 

Maurits:  
Gaan we bekijken.  

MS:  
Overigens zou ik de tip willen geven, wat je zou kunnen doen om meer water in de groeiplaats te 
kunnen krijgen bijvoorbeeld met een bui. Je kunt ervoor kiezen de bestrating tot zo dicht mogelijk 
aan de stam van de klimmer te leggen. Zeg maar de open grond stukje zo klein mogelijk houdt. Maar 
je zou ook ervoor kunnen kiezen om grastegels er neer kunnen leggen. Bekend? Je hebt een hele 
mooie variant van – verkoop het niet – die visueel heel erg aantrekkelijk is vooral in de stedelijke 
omgeving van RainAway. Zijn jullie daar bekend mee? 

Maurits:  
Volgens mij wel. 

Femke:  
schudt hoofd nee. 
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MS:  
Ja. Die hebben er hele mooie visueel aantrekkelijke ontwerpen voor. Ik kan me voorstellen dat als je 
in zo´n winkel staat en van een mooie Leaf/pergola’s gaat maken. Dan wil je niet zo´n lompe vierkant 
blokkige grastegel daaronder hebben. Dan moet er ook wel een beetje smoel hebben. En die hebben 
heel mooie designs. En ook uitlopende designs. En daarmee bedoel ik dat je vanuit straatelement 
heel weinig open ruimte beheert en wordt steeds meer open en open, dat heeft een heel natuurlijk 
verloop.  

Het voordeel is dat als je de groeiplaats met die grastegels bedekken als het dan regent dan kan dat 
water door die open bestrating zo die groeiplaats in zakken. En dat is ook wel natuurlijk ten gunste 
van A: je beplanting en B: ook een stukje klimaatadaptie. Je raakt hemelwater kwijt dat niet het riool 
in moet lopen. Dus als je daar met je bestrating rekening met houdt ten eerste een RainAway 
bestrating op legt en de omliggende bestrating erheen laat aflopen naar de groeiplaats. Dan sla je 
meerdere vliegen in een klap. En met dat gras in die stenen in die bestrating creëer je nog meer het 
groene idee en nog meer verkoeling. Hoe meer stenen, hoe warmer het wordt. 

Maurits:  
Precies. We zijn bijna door onze tijd heen. 

MS:  
Zijn er nog vragen? 

Femke:  
Ik heb anders nog wel een vraag, een beetje, want wij zitten ook te kijken, om het modulair of 
flexibel te maken, dus beweegbaar. Maar dan zou je ja met klimop planten niet zo ver komen. Maar 
als je echt een kolom zou willen verschuiven kan dat niet goed als het in de grond zit. Is daar een 
mogelijk dat toch een mogelijkheid het bovengronds te maken met de paal of in de paal? Of andere 
planten.? 

MS:  
Weet je wat het is, bovengronds gaat altijd hand in hand met de ondergrond. De hoeveelheid die 
een boom, struik bovengronds heeft, dat heet de kroon, moet je ook ondergronds die ruimte 
bieden. Er is altijd die balans. Bovengrond en ondergrond. Dus als ik wil dat je een overspanning wilt 
begroeien. Dan is dat best wel wat. Ook is het niet een stengel maar wat meer uitloop. 

(Maurits niest. Wij wensen gezondheid.) 

MS:  
Jullie zijn allebei een beetje aan het niezen. Zo´n massa bovengronds kan je niet ondersteunen met 
een bak van 1 kub. Of je moet het iedere week genoeg water gaan geven. Maar de gemeente wil zo 
min mogelijk beheerskosten. Ja, het kan modulair maar dan beperk je je in de omvang van het groen 
bovengronds. Ja of je moet bakken van 5 kub neerzetten maar dat wil je ook niet. Dat kan niet in een 
straat, dat ziet er niet uit. Het kan eigenlijk niet wat je vraagt. Of alleen in klein. Maar niet voor de 
grootte van de Leaf. Wat je wel zou kunnen doen, denk ik. Is dat je, klimmers kunnen wel bewegen. 
Als ze niet polsdik worden. Verticale is vast, maar de horizontale is te bewegen. Met de zon mee 
bijvoorbeeld. 

Femke:  
Dat was ook bij de vele ontwerpen in teruggekomen.  

MS:  
Ik denk wel dat die planten dat aankunnen, maar zou dat met de kwekkers en andere 
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terugkoppelen. Dat zou wel kunnen, maar modulair of bewegend inclusief wortelpakket ga je je 
gewoon beperken in de bovengrondse omvang. 

Femke:  
Ja, dankjewel. 

Maurits:  
Dan zijn we bijna door onze tijd heen. 

MS:  
Ik weet niet of je een of twee dringende vragen hebt. Want Marc je hebt te veel gekletst, en we 
hebben nog een paar vragen niet kunnen stellen. Wil er nog wel 5 minuutjes aan hangen. 

Maurits:  
De belangrijkste vragen hebben we gesteld, maar wat zijn de belangrijkste valkuilen? 

MS:  
Belangrijke valkuilen. Het verhaal komt dadelijk in een bestek te staan. Zorg dat je op alle aspecten, 
zowel de constructie, al de planten, maar ook ondergronds het substraat, kwalitatief in deel drie van 
het bestek heel goed omschrijft. Waarom zeg ik dat? Stel je zegt dat die inheemse planten en je 
omschrijft dat niet heel goed, en je zegt niet dat dat certificaat bij zit. En als straks een aannemer het 
project aanneemt en het gaat maken. De gunning heeft gekregen.  

Een aannemer gaat altijd kijken waar kan ik dingen zo goedkoop mogelijk doen? Waar kan ik een 
hoekje afsnijden om nog net wat meer te verdienen? Als wij niet inheemse voor de helft van het 
geld kan krijgen en hij krijgt dat voor elkaar, omdat het niet goed in het bestek stond. Of hij gaat de 
constructie om de hoek halen, die wat in elkaar last in plaats van via de Leaf. Datzelfde kan je zeggen 
van substraat. Ze kunnen onze producten voor de helft ergens anders krijgen. Dus als het niet goed 
in het bestek staat dan gaat dat gebeuren en dan wordt straks het concept daarop afgerekend als 
het niet goed gaat.  

Dat wil ik echt meegevend. Want we zitten nu eenmaal met een aanbestedingswetgeving die zegt 
dit product wil ik als overheid, het moet die leverancier zijn of gelijkwaardig zijn. En daar zit het 
tricky in. Gelijkwaardigheid moet je echt heel goed beschrijven. 

Maurits:  
Ja dat is een hele goed tip inderdaad. 

MS:  
Nu kunnen gemeentes nog wel wat. Want het iets nieuws, iets innovatiefs, daar willen heel veel 
gemeentes nog wel een pilot doen. En dat kunnen ze ook. Ze kunnen een pilot 1 op 1 gunnen. Op 
een gegeven moment gaat het pilot moment voorbij, dan worden het echt projecten van tonnen. En 
dan kom je in aanbesteding terecht.  

Maar goed als je jullie van de Leaf uit interesse hebben, we hebben heel veel ervaring met 
aanbestedingen en hoe je dat moet aanvliegen. Of ik kan je ook nog wel verbinden aan iemand die 
dat ook werkelijk doet, dadelijke besteken schrijven. Focus op kwaliteit. Want er hoeft nog geen 
focus te zijn op een bepaalde leverancier. Maar wel de kwaliteit die je voor ogen hebt. Dus daar kan 
ik jullie in de toekomst mee helpen of van raad zijn. Dat is een van de belangrijkste valkuilen. 

Maurits:  
En je zij net bovengronds hoef je echt niet te doen, dat maakt het veel moeilijker. Is er nog iets 
waarvan je zegt dat moet je niet doen? 
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MS:  
Nee, ik denk dat het meeste al gezegd is. Ik zou echt kiezen voor inheems. En dat heeft meer te 
maken met biodiversiteit. Dat is een van de hottopics. We willen meer biodiversiteit. Dat is echt 
belangrijk. Verder heb ik niets. Ik vind het geweldig mooi concept. Je hebt genoeg van die smalle 
winkelstraatjes waar je geen bomen of plantsoenen kwijt kunt. En dan is dit een topoplossing. 

Maurits:  
Nou dan zijn wij door onze vragen heen. We willen je bedanken dat je ons je tijd hebt gegeven 
hiervoor. Je hebt ons goed vooruitgeholpen. 

MS:  
Bedankt. Als er nog vragen zijn kunnen jullie graag vragen. 

Maurits/Femke:  
Dankjewel. 
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Interview Wijkmanager Gemeente Groningen 
 

Hij heeft ons iets over de huizen verteld op de Loskade. De huizen hebben allemaal de gelijke basis 
opbouw als je alle kleine veranderingen wegneemt. Dit is te bereiken doordat alles in de fabriek kant 
en klaar wordt produceert. Zo kunnen ze binnen één dag één huisje neerzetten en zelfs twee 
studio’s per dag. De verschillen die zich laten zien zijn installaties, indelingen, gevels en 
zonnepanelen. Doordat ze deze verschillen hebben kunnen ze metingen en testen doen om te zien 
wat het effect van deze zijn. De huizen zijn allemaal demontabel, circulair, met duurzaam materiaal 
opgebouwd. Zo kijken ze ook naar verschillende houttypes. Het is een snelle opbouw omdat de 
fabriek alles klaar maakt waardoor er minder werk op de bouwplaats is. De afwerking kan tot twee 
weken duren, maar de basis staat in één dag. 

We hebben ook gevraagd naar de reacties van de bewoners. Het is namelijk een soort hotel situatie 
sinds je niet permanent op een industrieterrein mag wonen. Tot een half jaar zou je in de woning 
mogen wonen. Als ze vragen stellen aan de bewoners moeten ze specifieke vragen stellen want ze 
merken niet echt wat er special is met de woningen. Het is dus goed afgewerkt en de leefomgeving 
is goed. Om het halve jaar doen ze een enquête en die valt altijd met een 8+ goed uit. Bewoners zijn 
dus tevreden met de woningen. 

Niels zij ook dat de huidige manier van bouwen niet meer gaat. Materialen raken op. 
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Interview Ondernemer Circulaire Materialen 
 
René heeft Marketing en Management in de Economie sector gedaan. Omdat het zoveel regelgeving 
en heel veel kletsen was en niet doen, is hij daaruit gegaan. Ook wou hij geen advies meer geven 
maar zelf doen. Hij heeft boeken geschreven over duurzaamheid en de dramatisch georganiseerde 
overheden. Wat hij gemerkt heeft bij zijn interviews voor zijn boeken is dat mensen graag meedoen 
als gevraagd en ook wat willen doen. Het project wat hij nu doet is de klimaatmuur. Dit is een muur 
met bakken van gerecycled plastic en kunststof die aan een muur zitten met planten erin.  

Samen met Bram Peters is hij bij SavePlastics. Hier heeft hij over verteld dat er 5 gaten voor plastic 
zijn. Gat 1 is PET flessen, Gat 5 is drap. Drap is voor niets bruikbaar meer. Gat 4 is waar ze zich op 
concentreren. Dit is het gat waar je net nog wat mee kan doen. Ze kijken naar dingen die je maken 
kan van kunststof restafval, hoe bruggen etc. Over het afval heeft hij gezegd dat het niet rijzen mag. 
Net sturen ze het afval namelijk het land uit om daar het wegtedoen. Dit moeten we stoppen zegt 
hij. Een soort afval paspoort was zijn idee en dat je er zelf dingen gaat bedenken als land om je afval 
kwijt te krijgen. 

Veel hout moet nieuw om het jaar, maar dit maakt het hout voorraad krapjes. Kunststofpalen zijn 
misschien duurder maar houden 30 jaar en zijn beter. Zeker als je een houtenkern erin doet, wordt 
de kunststofpaal nog sterker. 

Met deze ideeën van SavePlastics hebben ze hun omzet vorig jaar verdubbeld. Iedereen wil de 
duurzame kant op. Iedereen begint langzaam te merken dat het niet zo verder gaat. Hij zij wel dat 
subsidies aanvragen horror is en ze het voortaan liever laten.  

Over met groen de lucht in heeft hij een project gegeven dat gaat afgrenzingen en geluidswallen 
groen te maken in plaats van steen, staal etc. Zo breng je al meer groen in de omgeving. 

Hierna begon hij over de grond. Als de grond niet goed is, groeit er niets. René is in gesprek gegaan 
met een Duitse kweker. Hij pakt reststromen en fermenteert deze. Dit helpt veel beter met de groei 
van planten. Wat nu nog gebruikt wordt is turf. Dit zit in alle grondzakken, maar dit mag niet meer 
afgebouwd worden omdat het heel veel CO2 uitzet als het afgebouwd wordt. Daarom gebruiken ze 
substraat bij de Loskade. Substraat zit mineralen in die goed voor de planten zijn. En bak met 
substraat heeft 34 liter. 

Hij begon ook over een groot systeem te praten. Ze hebben bakken zonder bodem op elkaar 
gestapeld en gevuld. Eerst dachten ze dat de grond wegglipt maar dat is niet gebeurt. De grond 
kleeft aan elkaar. Hierdoor kan je grote kolommen maken en planten hebben meer diepte om in te 
groeien. Over groen had hij het over winter groen en winter hard. 

Over blauw kon hij wat zeggen, maar zij gelijk dat dit een moeilijk thema is. Je kan water wel 
opvangen, maar het mag niet langer dan 2 dagen stil staan omdat er anders legionella bilden kan. Ze 
gebruiken die witte baken met gaas eromheen als wateropvang. Deze vindt je in alle maten en 
grootten. Je moet het water in de bakken dus in beweging houden. Als toevoer voor een 
klimaatmuur of bakken had hij het over druppelslangen. Het meten van vocht had hij als idee een 
vochtsensor van Hunter gegeven. Ze hebben een app – hydrawise – om te meten. De app 
funktioneert met wifi en 5G en deze regelt de bewatering van de klimaatmuur. 

Als toevoeging van projecten heeft hij het over Mannemosterd, Terranext en twee Duitse plekken 
gehad, Oldenburg aan de Jade Hogeschool en Berlijn waar ze dingen gaan neerzetten. Hij zij ook dat 
er niet veel vergelijkbaars is in betrekking tot de klimaatmuur. Ook kijken ze naar het bouwen van 
tuinhuisjes. Een ander project is de groene reling van een appartementen complex met een gat naar 
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de parkeergarage. Hier willen ze een standaardblokje van gaan maken dat je het in 
tekenprogramma’s kan gaan gebruiken. 

Met de klimaatmuur hebben ze ook gekeken waar je deze moet neerzetten. In iedere geval niet op 
de wind kant. Hier komt namelijk een windchill en neemt de planten energie weg. Ook moet je aan 
de muur opletten en in de bakken dat je genoeg plek hebt. Planten groeien namelijk door in de 
warme tijden en in de koude tijden ook. Door een groene muur aan te passen hebben ze gemerkt 
dat bij een spouwmuur de isolatie waarde om 30% stijgt. Hij zij dat dat een “Learning by doing” 
moment was en heeft ons dit motto ook meegegeven. 

Over de klimaatmuur zelf heeft hij heel veel verteld. Hij liet zien dat de platen doorbuigen vanwege 
het gewicht van de grond. Dus moeten ze die versterken bij de volgende muur. Met plastic moet je 
opletten, hoe staal krimpt en zet het uit. Daarom let op de ruimte tussen dingen. Hij vertelde ook 
dat niet elke batch plastic hetzelfde is en daardoor de kwaliteit van de planken ook net anders zijn. 
Soms steviger soms meer doorbuigend. Voor stijfheid had bij toeslagmaterialen die ze aan het testen 
zijn, zoals hennepvezels. 

De paal die de muur met de grond verbindt heeft een staal versterkte kern die de paal sterker maakt 
en het zet en krimpt beide uit.  

Ze zijn ook net bezig met brandveiligheid. Ze willen het plastic zelf blussend maken. Dit doen ze 
samen met Shell en de mijnen. Dit kan omdat bij genoeg hitte zich waterstofmoleculen afscheiden 
en deze schuimen op. Dit neemt dus de zuurstof weg. Met een 10% aditief gaat dit zelf nog beter. 

Plastic kan je 9 keer recyclen.  

Voor watertoevoer gebruiken ze distributie slangen. Deze zijn gebonden aan een witte bak voor 
regenwateropvang. Op dit moment lukt dit niet omdat hun de goede pijp mist, maar hier zijn ze mee 
bezig. Net gebruiken ze grijs kraanwater. Het pompsysteem dat in de witte bak zit pompt 2 keer 2 
minuten per dag water naar de muur. Dit wordt met filters en sensoren in de bak gecontroleerd en 
gestuurd. Ze moeten de bak 1 keer per week navullen. De bak heeft een capaciteit van 300 liter en 
het water staat onder een 2 bar druk. 

Voor de Leaf heeft hij gezegd dat we veel water gaan gebruiken voor de bewatering van de planten 
en dat de opslag een probleem zou worden. Je hebt namelijk hele grote bakken nodig en 
waarschijnlijk niet genoeg beweging in de bakken.  

Ook moeten we erop letten dat de grond zakt, soms heel veel zakt, en hier rekening mee moeten 
houden als we iets aan de muur gaan zetten. Samenhangend met de grond moeten we op de 
grondvulling letten. Hieraan moeten we eisen stellen want planten hebben een flinke dorst en 
hebben vaak veel grond nodig. 

Op het internet, zij hij, zullen we vele initiatieven vinden die we als research kunnen gebruiken. 
Iedereen helpt iedereen omdat iedereen de wereld wil behouden. Ook is maar net 1% van de 100% 
bezig met dit soort dingen. 

We moeten het “gewoon doen” en kijken waar het schip strandt.  
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Interview Marktmeester Amstelveen 
 
*RS, Annuska en Femke stellen zich voor 

 

*Inleiding gesprek met daarna kleine uitleg van The Leaf 

 
 
Femke: Wat is het belang van de markt?  Met betrekking tot indeling en de bereikbaarheid? 
 
RS: *Laat het plein zien*, ‘Je ziet het staat vandaag helemaal vol met marktkraampjes. Maar je ziet 
dat het voor de rest van de week een hele dooie rode lap is. Daar zijn allerlei mensen heel druk mee 
bezig om allemaal oplossingen voor te bedenken en ideeën voor te verzinnen. Mijn belang is 
natuurlijk dat die markt ook niet weggemoffeld moet worden en daar krijg je dus in de gemeente 
wat tegenstrijdige belangen in. Ruimte is kostbaar en ruimte is altijd heel beperkt. Praktische zaken 
voor een markt is dat er een auto onder door moet kunnen rijden als je de hoogte in gaat. Je zit ook 
met de maten van een kraam, die gaat per vier meter. 
 
Femke: ‘Vier meter in de hoogte?’  
 
RS: ‘Nee in de breedte en je hebt dus te maken met allemaal mensen met vergunningen, dat zijn 
allemaal vastgestelde plekken. Dus als je van plan bent om de hoogte in te gaan, dan moet je wel 
rekening houden met kramerijen. Dus het wordt echt wel een stukje maatwerk 
 
Femke: ”Wat moet er precies allemaal onder de Pergola door kunnen?” 
 
RS: “Wij hebben wel echt ondernemers die met vrachtwagens over het plein heen komen, echter 
valt het allemaal wel te overzien. We hebben de hoogste vrachtwagen die blijft eigenlijk altijd buiten 
het gebied waar de pergola zou moeten komen. Maar maximaal genomen zijn de meeste 
vrachtwagen ongeveer 2,5 meter hoog. 
 
Femke: “Hoe zit het met warmte en hittestress? Als de zon schijnt is het dan ook echt heel heet of 
wordt dat misschien een beetje verlicht door de zijlen van de kraampjes?” 
 
RS: “Nee wij hebben jaren gehad waarbij we de kaaskraampjes toestemming gaven om weg te gaan, 
want de kazen die smolten gewoon met dat weer. Zoals jullie ook zagen is er om het plein heen 
alleen maar hoogbouw, dus als het hier zomers erg warm is is het gewoon niet uit te houden. Dus 
ook de schaduw van de kraampjes bieden niet genoeg verkoeling. 
 
Annuska: “Hebben jullie dan ook veel last van water overlast”? 
 
RS: “Nee dat valt hier op zich wel mee. Als het regent hier dan regent het, maar het water loopt over 
het algemeen goed weg. Er is ook een drainage laag aangelegd. We hebben wel een fontein staan 
hier die staat zomers dan ook aan, hartstikke leuk natuurlijk. Dat is dan ook wel meteen de enige 
plek waar wat verkoeling is, maar dat is lang niet genoeg om voor dat hele plein verkoeling te 
bieden.  
 
Annuska: “Als marktmeester van Amstelveen, merkt u dat marktpleinen populairder worden of dat 
het aantal mensen dat naar een lokale markt toetrekt juist afneemt? (Met betrekking tot de hele 
warme dagen) 
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RS: “Wij hebben hier een hele populaire markt met een hele grote regionale werking. Door het jaar 
heen zitten wij denk ik tussen de 200.000 en 250.000 jaarlijkse bezoekers zitten. Er wordt hier ook 
heel erg veel geld verdient. Het zijn gewoon allemaal hele goed kramen en hele goede ondernemers. 
In de zomer zie je gewoon als het super warm is dat er minder bezoekers zijn, maar andere kant 
kunnen die dan ook op het strand zitten of iets dergelijks. In de ochtend zie je wel heel veel vaste 
klanten die hun boodschappen komen doen en dat blijft gewoon. 
 
Annuska: “Zou zo’n groene pergola ook nog meer mensen trekken om naar zo’n markt te komen of 
zou dat geen verschil maken?” 
 
RS: “Ik denk dat wel van invloed kan zijn. Het wordt natuurlijk een stuk spannender. Als jij gaat 
werken met dingen die in de hoogte zitten wordt men getriggerd om ernaar te kijken en het maakt 
nieuwgierig. Zeker ook door de weeks kun je dan veel meer met zo’n plein doen.” 
 
Annuska: “Zouden er dan ook meer activiteiten of evenementen kunnen plaats vinden op het plein?” 
 
 RS: “Ik denk dat het wel aantrekkelijker wordt, omdat veel meer mensen naar die pleinen toe 
trekken. Het imago van alle bedrijven die aan de evenementen mee werken wordt beter. De mensen 
die boven de markt wonen die kijken niet meer tegen een grote rode lap, maar tegen groen aan. Zo 
zitten er heel veel voordelen aan.” 
 
Femke: “Is er een voorkeur voor bepaalde materialen van wat de pergola gemaakt is?” 
 
RS: “Je kan er natuurlijk in allerlei toepassingen aan gaan denken. De kraampjes zijn van staal en 
hebben een zijl. Je kan er natuurlijk ook kleuren aan gaan geven. Ik denk dat de mogelijkheden 
eigenlijk eindeloos zijn. Je zou ook nog aan glas toevoeging kunnen denken”  
 
Annuska: “Wat zou er aan de pergola toegevoegd moeten worden om het helemaal af te maken?” 
 
RS: “Ik denk als je straks aan het ontwerpen bent en je krijgt er ook een politieke cursor bij, want 
daar krijg je ook mee te maken. Dan zou je met de verticale beplanting ook nog mooie dingen 
moeten doen. Men kijkt eenmaal liever naar een plant dan iets anders. Je zou ook nog in het bouw 
werk kunnen denken aan expositie. Dat je er soort constante tentoonstelling door heen maakt. Je 
hebt hier mooie museums in Amstelveel dus wat dat betreft zijn de mogelijkheden genoeg.  
 
Femke: “Hoe zit het met het klimrek die op de markt staat? Moet daar ook rekening mee gehouden 
worden?”  
 
RS: “Nee dat denk ik niet, die zal ongeveer 2,5 meter hoog zijn dus dat valt mee.” 
 
Annuska: “We hebben ook een optie om de pergola afbreekbaar te maken, wat denkt u dat hierin 
handig is?” 
 
RS: “Ik denk dat dat eigenlijk ook een politieke kwestie is. Je hebt het toch over de inrichting van een 
plein dus daar zullen andere mensen over beslissen. We hebben hier één keer per jaar een ijsbaan 
op de markt. Tijdens deze opbouw zou de pergola misschien afgebouwd kunnen worden. Aan de 
andere kant kan je ook een oplossing voor zo’n ijsbaan verzinnen. Ik denk wel dat als je het 
afbreekbaar maakt dat het wel heel duur wordt voor gemeentes, want dat loopt wel stevig in de 
papieren.” 
 



164 
 

Femke: “Hoe wordt zo’n plein gepromoot met betrekking tot de evenementen die er op plaats 
vinden?” 
 
RS: “Bijvoorbeeld de ijsbaan is vrij overzichtelijk, je bericht het en er komen allerlei mensen op af. De 
promotie valt eigenlijk wel te overzien. 
 
 
Annuska: “Ik zie het al helemaal voor me, zo’n schaatsbaan met een pergola erboven waar allemaal 
lichtjes in hangen.” 
 
RS: “Ja klopt, je hebt dan zoveel opties. Je hebt opeens een derde dimensie erbij, de hoogte. 
 
Annuska: “Er moet een politiek draagvlak zijn om zoiets er doorheen te krijgen. Wat denkt u dat 
belangrijke factoren zijn die dat draagvlak vergroten?” 
 
RS: “Ik denk dat als je het in de krant heel bespreekbaar maakt van verduurzaming en vergroening, 
wat alleen maar actueler wordt, dat zou dan de grootste motivator zijn van nou we kunnen het 
eindelijk gaan toepassen. Ik denk hoe meer mensen je bij het proces betrekt, hoe beter het project 
tot stand komt, zodat je een groot breed draagvlak hebt. We hebben hier aan de overkant mensen 
wonen die naar die grote dode rode lap aankijken. Als dan daar draden lopen met beplanting eraan 
dan zit je gewoon naar groen te kijken. Dat maakt de beleving natuurlijk veel prettiger.  
 
Annuska: “Dan zou er aan het begin wel veel weerstand kunnen zijn, omdat er wel wat nieuws 
gebouwd wordt.” 
 
RS: “Ja het loopt Amstelveen de voeten uit, haha. Er zal altijd gemopperd worden, maar ik denk als 
je zoiets doet en je onderbouwt het waarom je het doet met een goede presentatie, dan denk ik dat 
je al een heel eind op weg bent. Voor heel veel mensen uitzicht op groen is belangrijk, het geeft ook 
rust. Mensen die met auto’s brommers en fiets erover heen scheuren dat geeft reuring en dat 
vinden sommige mensen niet leuk, groen geeft rust. 
 
Annuska: “Als de pergola eenmaal helemaal staat, zou je dan participatie kunnen bedenken voor 
ondernemers of omwonenden?  
 
RS: “Nou het onderhoud is sowieso voor de gemeente. Met zo’n hoog dak heb je ook te maken met 
gespecialiseerd gereedschap dus dat is voor de gemeente. Je kunt ondernemers en bewoners 
natuurlijk wel mee laten participeren wat betreft het groen dat in de pergola komt en of daar een 
variabele voor te bedenken is, dat je wat meer afwisseling erin gooit.  
 
Annuska: Misschien ook met seizoen bloemen of de bloem van het jaar dat je mensen mee laat 
denken van wat het misschien wordt? 
 
RS: “Ja, precies. Ja, als je dan in het voorjaar die pergola hebt zorg dat daar dan de meest 
fantastische bloembolletjes uit komen groeien tussen de beplanting door. Daar worden de mensen 
vrolijk van. Als er in de krokus prachtige hyacintjes uit komen. We hebben nu acht lantaarns staan 
daar word je eigenlijk een beetje verdrietig van.”   
 
U heeft al een rijtje bomen op het plein staan, zou dat weg kunnen of beter als het daar op wordt 
aangesloten?  
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RS: “Ik denk dat het beters is als het erop aansluit. Zeker ook omdat ze hier bezig zijn met de A9. Er 
zijn nu net 8.000 bomen gekapt, dus er kan met bijna geen één boom uitzondering worden gemaakt. 
 
Femke: “Staat het terras bij het klimrek vast of wordt dat misschien uitgebreid?” 
 
RS: “Ja dat terras blijft daar op die plek.” 
 
Femke:” Oké en moeten we daar dan ook om heen werken of kan daar overheen gebouw worden?” 
 
RS: “Nee ik zou daar wel buiten blijven. Wat trouwens ontzettend belangrijk is is de brandweer. Dat 
altijd de aanrij routes van de brandweer gewaarborgd blijft. Anders heb je straks een heel mooi 
concept staan en is iedereen blij, maar dan steekt de brandweer daar op het laatste moment nog 
een stokje voor. De pergola zelf lijkt mij niet heel brandgevaarlijk, maar het gaat er meer om dat de 
brandweer ook nog makkelijk bij alle gebouwen kan. 
 
Annuska: “Heeft u nog meer van dit soort zaken waar echt rekening mee gehouden moet worden?” 
 
RS: “De brandweer is het belangrijkste. Als tweede de bouwkundige ontwikkelingen. Als iedereen 
helemaal enthousiast is over de verhoogde tuin dat er nagedacht wordt over dat er iets met een 
gevel gedaan kan worden. Maar dat zou dan allemaal in de ontwerpfase allemaal naar voren moeten 
komen. In principe gaat er over een aantal jaar iets met de gevels gebeuren. Dat gaat dan niet 
helemaal het plein op, maar dan is dat wel iets waar rekening mee gehouden moet worden. 
 
Afronding Gesprek…. 
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Kennissessie Tuinbouwopleiding Terra  
 
Onderwerp: Groene pergola’s met de opleiding tuibouw. 
Antwoorden zijn verkort opgeschreven  
 
Intro [5min]:  
Pergola bla bla 
  
Intro vraag [5 min]: 
Kan iedereen zich even voorstellen 
  
Open vragen [20 min]: 
Als jullie het idee zo zien wat vinden jullie ervan? 
Ja, we vinden het een heel goed en leuk idee. 
 
Hebben jullie tips hoe je planten kan verzorgen?  

Een van de belangrijkste aspecten is voldoende grond. Dat is een van de belangrijkste 
aspecten. Daarbij is ook het type grond van belang. Is het een kleigrond, een zandgrond, 
liggen er tegels boven, zit het in een bak. 

- Wij denken eraan om het in een bak te doen. Hoe groot moet die bak ongeveer zijn? 
Dat hangt helemaal af van welke planten je gaat gebruiker. Allemaal hebben ze andere 
voedingsstoffen en ruimte nodig.  Wel is het zo dat hoe groter het is hoe beter de plant het 
zal doen. Bij bakken heb je ook een bijkomende nadeel dat na een aantal jaar alle 
voedingstoffen op zijn. Dan moet je eigelijk de aarde vervangen. 

 
Hebben jullie gewerkt met klimplanten? 

Ja, we werken veel met klimplanten. Dit is ook de klimplantenles (er lagen ook verschillende 
voorbeelden van klimplanten op de tafels). Ook hebben we verschillende testen van met 
klimplanten l 

     Wat zijn beste kanten van werken met klimplanten? 
     Wat waren de vervelende kanten van werken met klimplanten? 
  
Hoe zou je klimplanten bevestigen aan een pergola?  
Dat hangt erg van de plant af. Je hebt 3 soorten klimplanten. De kronkel planten die hebben een 
hekwerk of een dunnepaal nodig om zich omheen te wikkelen. Ook heb je soorten die hebben een 
vlak oppervalke nodig en die lijmen zichzelf aan de muur/paal. Ook heb je planten die je moet vast 
klippen aan de pergola zodat die niet inzakken. Dit laatste is wel erg arbeidsintensief en moet elk 
jaar gebeuren.  
 
 
 
 Zouden we 5M aan klimplanten kunnen kopen en dat gewoon aan de perogla vast ti-rippen? 
 Nee, zover ik weet ik is de maxiale dat die je kunt kopen 3 a 4 meter. Wel kun je bijvoorbeeld nu al 
een plant kopen en ergens laten groeien zodat die de juiste lengte heeft voor jullie testen. Wel 
groeien klim planten snel sommige planten kunnen 9 m per jaar groeien en de meeste groeien 1 a 2 
m per jaar. Dus je hoeft niet lang te wachten voordat de pergo is dichtgegroeid.  
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Wat zijn valkuilen waar je rekening moet houden? 

- Je moet er opletten dat er niet teveel winter groen is. Dan wordt het een hele gure plek om 
in de winter te zijn. Donker, weining licht, houd, etc. Dan kun je beter geen blad hebben. Van 
de meeste soorten planten blijven het ranken wel zitten dus dat blijft er redelijk normaal 
uitzien. 

- Veel klimplanten zoals de blauwe regen en de klimop zijn ook giftig. Daarbij moet je wel 
afvragen of je die wilt gebruiken. 

 
 
Zijn klimplanten weerbestendig 
Dat hant er af van de soort. Bij een pergola op een markt moet je vooral opletten dat de planten niet 
te snel uitdrogen door de wind. 
 
kun je bepaalde planten aanbevelen 
Ja, bijvoorbeeld klimrozen. Dat is ook een klim plant die erg hoog kan groeien en heeft een hele 
mooie bloem. Ook is die goed te combineren met klimop. Die wikkeld zich ook om een hek of paal 
heen. Die is ook behoorlijk hufter proef omdat er doorns aan zitten.  
 
Extra opmerkingen 

Grond 
Je moet ook er opletten met de grond. Als de markt afgespoeld word en erkomt allemaal 
vuil water in het bassin. Dat gaat niet lekker ruiken en daar kunnen ook niet alle planten 
tegen. 
Andere projecten 
Wij zien dat veel klimop projecten een aantal jaar goed blijven en dan er allemaal heel ziellig 
uitgaan zien. Zien bijvoorbeeld op het dak bij het DUO gebouw. Dat is een aantal jaar gelden 
aangelegt en zach er allemaal top uit. Tegenwoordig ziet het er allemaal heel zielig uit. 
Omdat er niet gedacht is over onderhoud en het bijvoeden van de planten. 
Voorbeeld project 
Er is een parkeer garage in Den Bosch die is vergroend met klimplanten. Daar hebben ze een 
mix gebruikt van ondergronds en bovengronds.   
( https://issuu.com/madeinvelp/docs/druijff_henry_-_koemans_wessel_--_o Link van een 
groene parkeer garage in Den Bosch. Weet niet zeker of dit de gene is die bedoeld was.) 

 
Kun je nog klimop/ ranken aanbevelen 
 
     Maak hoogte/ weer uit voor groeien 
  
Outro 
Bedankt voor je deelname 
 
Leeuwarden bosk (groeiboek) 7 Mei – half augustus  
Boot en dart  
Bert Griffioen vasteplanten (Jan de vries)  
Hogeschool Larensteijn  
Parkeergarage in Den Bosch 
  

https://issuu.com/madeinvelp/docs/druijff_henry_-_koemans_wessel_--_o
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Interview Wijkbeheerder Gemeente Amstelveen 
 
Voorstellen van de interviewers en geïnterviewde. Uitleg project de Leaf. Toestemming gevraagd en 
gekregen voor het opnemen van het gesprek. 
 
Hoofd vraag 1: Hoe kiest de gemeente de planten bij wild/ groen projecten? 
 
WD: Binnen de gemeente hebben we een groep mensen die plannen maakt. Wij kijken naar diverse 
straten, hoe ziet het er nu uit, wat kunnen we nog doen om de straat op te leuken en meer groen te 
krijgen. En is het mogelijk. Dan wordt er een plan gemaakt, word het huidige groen gerooid en wordt 
er een nieuwe bodem in gelegd. Soms staan er al bomen die staan er al 30 à 40 jaar. Die blijven vaak 
kleine sprietjes. 
 
Eerst wordt er gekeken naar wat er al staat. Soms staan er al bomen die staan er al 30 à 40 jaar. Die 
doen het vaak niet en blijven kleine sprietjes. Dan wordt er gekeken of we kleur willen in de straat. 
Tegenwoordig wil iedereen kleur. Maar dat heeft als grote nadeel dat het vaak maar van korte duur 
is.  
 
Interviewer #1: Dat zijn dan vaak echt bloemen? 
WD: Ja, dat zijn dan hortensia of buddleja (Vlinderstruik). Dat kun je wel planten en een vlinderstruik 
blijft wel redelijk lang mooi. En het is leuk om een bloemetje erin te hebben. Maar het is allemaal 
heel gauw uitgebloeid en dan moet het ook nog mooi zijn. We zoeken vooral groenblijvende heester 
die dan evengoed nog een bloementje heeft en in de winter een goedblijvende uitstraling heeft. Zo 
kiezen wij de planten uit. (Zo vliegen wij dat aan.)  
 
Niet alle beplanting past in elke straat, soms heb je maar kleine vakjes daar kun je geen grote dingen 
inzetten.  
 
Hoofdvraag 2: 
Interviewer #1: Kunt u planten aanbevelen die u bent tegengekomen waarvan u zegt. Die zijn echt 
goed? 
 
WD: Nou ja spirea is een goeie algemene. Wij zijn natuurlijk geen tuin he, gemeente groen is anders 
dan een hoveniers bedrijf. Ik noem het altijd functioneel groen. Julie moeten dan ook functioneel 
groen hebben. Uhm, Symphoricarpos (sneeuwbes) dat is een struikje die heeft altijd een bloeier. 
Ook in het najaar, dat is ook heel goed voor bijen, dat is echt een topstruik. In het voorjaar snoeien 
we die. Die laten we dan bloeien en groeien voor de bijen. Daar moet je ook goed naar kijken naar 
de bijen en insecten en vlinders. Het is ook belangrijk dat die een plek hebben. Dat zijn de 
Symphoricarpos (sneeuwbes), Spirea wordt veel gebruikt. In de vaste planten vakken hebben we 
geraniums, rudbeckia, kruipers (fenkaminos?), alchemilla mollis (vrouwenmantel) die komt wat 
meer voor in parken in de randen. Dit zijn wat soorten, gaat vooral om functioneel groen.  
 
We hebben ook een architect gehad binnen de gemeente. Die had best een oude inslag, hij bleef 
echt bij functioneel groen. Maar nu hebben we twee nieuwe jongere mensen. Dat zie je wel meteen 
veranderen en dat is ook wel leuk.  
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Interviewer: Daar zit dan echt een ontwikkeling in, naar meer kleuren? 
 
WD: Ja, er komen steeds meer verjonging bij de gemeente die geven weer een frisse blik. Dan krijg je 
ook wat nieuwe beplanting en dat zie je steeds meer in de wijk veranderen.  
 
 
Hoofdvraag 3: Hoeveel budget en tijd wordt er ongeveer besteed aan het onderhoud van het groen? 
 
WD: bedoel je onderhoud of aankoop?  
 
Interviewer#1: Onderhoud. 
 
WD: oeh, dat weet in niet. Ik weet toevallig wel dat we binnen de gemeente. Dat we voor renovaties 
voor volgend jaar om nabij de 3 à 3.5 ton daarvoor ligt. Dat is dan echt voor renovaties. Dat is vakken 
eruit, op rooien, nieuwe grond erin en nieuwe planten erin. Maar ik durf geen antwoord te geven 
over wat wij aan onderhoud hebben lopen.  
 
Interviewer#1: Gebeurt het onderhoud jaarlijks of een keer in de 5 jaar? Hoelang moet het 
meegaan? 
 
WD: Wij doen al het onderhoud zelf. De gemeente Amstelveen heeft best wel een grote buiten 
dienst. Er werken hier nog 150 man in de buiten dienst. Dat is voor een gemeente best wel uniek. 
Daarbij kunnen we niet alles zelf doen. Daarbij hebben we een deel. Uitbesteed aan aannemers dat 
is ongeveer de helft en de andere helft onderhouden we zelf.  
 
Interviewer#2: Dat zijn mensen die allemaal gewoon in loondienst zijn bij de gemeente? 
 
WD: Ja, ja dat redelijk uniek. Dat zie je niet veel meer.  
 
Interviewer#2: Zijn er voor beheer ook nog rollen voor vrijwilligers weggelegd? Of zit het allemaal in 
loondienst? 
 
WD: uhm, ja er zijn vrijwilligers maar dat is alleen voor zwerfvuil. Dat wordt vooral door vrijwilligers 
gedaan, daarbij verstrekken wij gratis een grijper en een ring. Maar verder maken we geen gebruik 
van vrijwilligers.  
 
Interviewer#2: Ook niet in het groen onderhoud? 
 
WD: Nee, zeker niet. Ze mogen wel meedenken. Vorig jaar hebben we een project gedaan genaamd 
“Groen moet je doen” daar mochten burgen bepaalde straten opleuken en veranderen. Maar dan 
gaan wij nog de keuze maken is het mogelijk, is het haalbaar, hebben ze gelijk. 
 
Maar ik heb van de week nog contact gehad met de gemeente Breda. Die hebben heel veel mensen 
vrijwillig. Onder het zogenoemde buurt adaptatie. Die adopteren dan een wijk. Daar krijgen ze dan 
ook een euro per vierkante meter voor. Dan worden er dingen veranderd en houden ze het zelf bij. 
Maar dat is onze insteek nog even niet. 
Want je krijgt heel veel verschillende meningen als ik nu een boom weghaal is de een die zegt “top, 
want schaduw en dit dat en vogelpoep op mijn auto” en de andere die staat je bijna naar het leven 
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toe omdat je die boom weghaalt.  Dus we hebben echt met heel veel belangen te maken en dat is 
wel lastig.  
 
 
 Interviewer#2: is dit is dat je bij veel grotere projecten weerstand hebt? Houden jullie daar van 
tevoren rekening mee? 
 
WD: ja, we proberen alles wel doormiddel van bijeenkomsten met de buurt en met communicatie 
mensen gesprekken te houden met de bewoners. De gemoederen lopen dan soms wel op maar we 
kunnen niet iedereen het naar hun zin maken.  
 
Communicatie is wel heel belangrijk en Amstelveen is wel een gemeente waar ze nogal wat van je 
verwachten en waar een behoorlijk niveau ook van je wordt gewenst. De mensen zijn allemaal wel 
bespraakt. 
 
Interviewer#2: Weet u waarom dat komt? Waarom ze zoveel verwachten? 
 
WD: Ze zijn allemaal zelf ook van nogal een hoger niveau. Mensen zijn echt wel gesteld. Mensen zijn 
hier vanuit Amsterdam hier ook zo en dat zijn dan wel mensen die behoorlijk wat in hun pantoffel 
hebben die verwachten dan ook meer van hun buurt en hun omgeving.  
 
Je hebt ook wijken waar het anders is met sociale huurwoningen. Die zijn een stuk makkelijker. De 
welgestelde trekken ook eerder aan de bel als er iets niet goed is. Als er bijvoorbeeld in vuilnisbak 
omvalt pak en even op met een schepje. Maar nee hoor dan gaan ze de gemeente bellen.  
 
Interviewer#2: Hoe zit dat dan in de binnenstad? Stel bij het marktplein bijvoorbeeld? Waar de Leaf 
dan zou gaan komen. Wat voor mensen wonen daar omheen? 
  
WD: dat is heel wisselend je hebt veel mensen daar wonen met een winkel die werken daar dan ook. 
Maar mensen daar zijn ook meer gewend er zijn op het plein altijd activiteiten. Zo is er vandaag 
markt. Dan wordt er om 04:00 – 04:30 die markt opgebouwd. Tegenwoordig zijn die huizen ook zo 
gebouwd dat ze aan de achterkant slaap geldigheden hebben en je niet alles hoort aan de voorkant.  
 
Ook zijn er regelmatig evenementen zo hebben we ook eens een muziekfestival gehad. Straks heb je 
ook weer koningsdag, tenten worden er gebouwd, wintervillage. Op een gegevens moment kwam er 
ook een man klagen. Toen zij ik “je woont in het centrum he. Dat weet je” je hebt gewoon een groot 
plein voor de deur daar gebeuren veel dingen en dat moet ook.  
 
Weet je wat het ook is. 5 dagen per week is dat plein gewoon leeg. Dan is het een koude kille vlakte. 
Nu zijn er verkiezingen dan worden er weer allemaal beloftes gedaan. Maar we willen het wel gaan 
vergroenen. 
 
 
Interviewer#3: Dan zou de pergola helemaal een mooi idee zijn omdat je dan de hoogte ingaat. Dan 
kun je ook een beetje het geluid dempen, je kan het groen maken. 
 
WD: Ja, er staat ook een pergola in het centrum. Alleen daar zit niets aan. Geen plant niets.  
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Interviewer#2; Ja, dat is ook een beetje saai.  
 
WD: We hebber er wel eens bakken met groen aangehad. Maar het is meer een kunstding, zo zie ik 
het.  
 
We hebben wel een gevraagd of we het konden vergroenen. Maar dat is nooit echt doorgepakt. Je 
hebt ook niet veel mogelijkheden bij ons. Er zit een parkeergarage onder.  
 
Na 90 cm zand heb je al het dak van de parkeergarage.  
 
Interviewer#2: Als je de pergola die er nu al staat zou moeten vergelijken, met wat er zou kunnen 
komen met de Leaf. Wat zou er dan aan moeten zitten om het voor u wel een succes te maken? In 
vergelijking met de pergola die er nu al staat. Wat zou er moeten veranderen? 
 
WD: Jullie moeten veel groter gaan denken. Inderdaad de lucht in zoals ik op jullie site al heb gezien. 
Wat jullie bij de vismarkt voor ideeën hadden zoiets moet je wel hebben. Want bij ons staan er ook 
weleens tenten op die moeten er ook nog onder kunnen. En we hebben ook nog iedereen jaar een 
ijsbaan erop.  Er zo diverse mogelijkheden. Alleen je zal de lucht in moeten. Op de grond ga je het 
niet redden.  
 
Er is ook een plein is Assen dat was vroeger echt 3x niets dat was vroeger echt verschrikkelijk. Nu zijn 
ze daar ook bezig en hebben dat opgeleukt. Dat gaat ook de goede kant op. Daar doen ze meer met 
bakken. Daar gaat het centrum echt meer leven. 
 
Maar het belangrijkste in het vergroenen.  
 
Interviewer#1: Hoe hoge prioriteit heeft vergroenen voor de gemeente? 
 
WD: ja, dat is wel hoog. Helemaal in het centrum daar zijn mensen ook echt wel op aan het wachten.  
 
Zo hebben we een aantal jaar geleden de Koning op bezoek gehad. Toen hebben we bakken met 
bloemen in het centrum gereden. Dat was wel echt prachtig. Alleen die dingen zijn zo groot en Loch. 
Door de corona opstelling van de markt. We hebben die bakken nu op een plek neergezet bij het 
museum. Nu moeten die eigenlijk weer terug maar daar is eigenlijk geen plek voor. Maar de mensen 
blijven erover doorgaan, ze willen zo graag die bakken terug. Omdat die gewoon een groene 
uitstraling hebben. Ook de restaurants eromheen. Dus ja de prioritijd is wel hoog, dat weten wij ook.  
 
Maar je kunt niet zomaar een van de grootste markten van Nederland met honderd 
markkoopmannen en tweehonderd kramen aanpassen. En je kan de markt niet zomaar verplaatsen 
want je hebt water nodig en stroom. Je krijgt steeds meer stroom op de markt. Eerst hadden ze 
alleen een lampje en dat was het. Tegenwoordig komen ze met complete koelkarren en weet ik wat. 
Het wordt allemaal steeds groter en airco’s in die auto’s. Ze moeten veel meer stroom hebben als 
voorheen. Daar moet echt over nagedacht worden.  
 
 
 
Interviewer#2: Ziet u het dan als een reëel plan om boven die markt de hoogte in te gaan? Of wordt 
dat een hele lastige opgave. 
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WD: Ik denk dat, dat nog wel een behoorlijke opgave is. Die parkeergarage die er ook onder zit daar 
is bij werkzaamheden ook wel eens een lekkage ontstaan. Dat liep op een geven moment een winkel 
in. Dus je moet daar echt wel weten wat je doet. Dat parkeerdek zit er ook al 30 jaar. Het is 30 jaar 
geleden dat het is ingericht. Dat wordt allemaal gewoon een beetje slechter. Dan gaat het bitumen 
lek. Dan loopt het de parkeergarage in. Water is heel apart, dat konden we niet vinden. Op een 
geven moment liep het de bijenkorf in, half die bijen korf onderwater.  
 
Interviewer#2: ja, dat wil je niet. 
 
WD: Nee, dat wil je niet. Dus we moeten echt wel goed weten wat we doen en waar we dat doen. 
Jullie kunnen ook misschien delen doen of wanden doen.  
 
Interviewer#2: Ja, hoe ziet u dat? 
 
WD: Uhm, kennen jullie Huib Sneep?  
 
Interviewer#2: Nee, ik niet. 
 
WD: Uhm, Huib Sneep is een man die heeft zich helemaal gespecialiseerd in verticale tuinen. Moet 
je eens Googelen op Huib Sneep van Green Wave Systems. Ik denk dat we daar ook meer naartoe 
gaan, naar groene wanden.  
 
We hebben nu in het centrum ook een Chinees restaurant. Die heeft ook zo’n groene wand. Dat 
koelt natuurlijk ook. Dat wil je natuurlijk ook hebben, het moet wel koelen. Want je op de markt met 
al die stommen stenen zit wordt dat kei heet.  
 
Interviewer#3: Ja, dat ik voor ons ook een belangrijk uitgangspunt. De hitte en warmte stress om dat 
allebei de verhelpen. Doormiddel van planten. 
 
WD: Ja, dat zijn echt wel serieuze mogelijkheden. Je kunt het ook in delen doen en hoger maken en 
zo op die manier vergroenen. Je moet ook goeie groei plaatsen hebben. Goeie watersystemen en 
groeiplaatsen. De bereikbaarheid, dat zijn echt wel zaken die zijn superbelangrijk. 
 
Interviewer#2: Zijn er nog andere onderdelen waarvan je zegt: “Je moet dit niet vergeten”? 
 
WD: Ja, je ziet in Nederland steeds meer dat het een stuk warmer wordt. Waardoor je ook de 
problemen krijgt van verdroging. Je plant nu iets dan is het een jaar later allemaal teruggedraaid. 
Dus je moet wel iets van een watergeef systeem erin maken. Ik zit nu in het project van de A9 en dat 
is nog helemaal niet eenvoudig. Wij willen nu een watersysteem maken. Het liefst wil je dat van het 
open water halen of een vijver. Maar daar zitten dan weer zoveel gehaltes in dat weer niet goed is 
voor de beplanting. Dat, dat weer niet gaat.  
 
Dan moet je een bron slaan. Dan zit het hier weer tegen want dan zit je met brak water. In 
Groningen is dat wat makkelijker als je daar bovenin in de klei gaat. Die boeren daar ook die hebben 
allemaal eigen bronnen voor hun vee. Maar dat kan hier gewoon niet, omdat je met zout water zit. 
Dan ga je al gouw, moet je dan leidingwater gaan gebruiken. Op de zuid as in Amsterdam, als je 
uitstapt bij het station op de zuidas dan heb je daar een fietsen kleder. Daarboven staan ook 
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allemaal bomen. Dat is een project geweest van Huib Sneep, die bomen krijgen gewoon 
leidingwater. Dat is wel een behoorlijke kostenpost. Dus het watergeef systeem is denk ik wel heel 
belangrijk.  
 
Maar je kunt het ook regenwater opvangen. Dat je dat opvangt met bassems onder de grond en dat 
je dat weer omhoog pomp. Er zijn mogelijkheden genoeg alleen als het een tijdlang niet geregend…   
Je hebt nu ook al een tijd lang niet meer geregend, dat is voor ons wel lekker. Alleen alle planten 
drogen meteen uit, je ziet nu gewoon de planting die we vorige maand of twee maanden geleden 
hebben gepland. Helemaal schaal worden weer. Het is heel schaal weer ook, dat zie je in de grond 
ook terug. Dat voel je ook aan je huid en zo’n plant heeft daar ook last van. Dat zie je meteen. We 
zijn nu ook al aan het watergeven. Dat is echt heel vroeg 11 maart. Maar je ziet gewoon dat ze het 
nodig hebben.  ’s Nachts is het ook al heel koud en overdag is het schaal. Voor ons is het heerlijk 
weer maar de planten hebben er toch last van.  
 
Iets anders dat belangrijk is. Het moet veilig zijn natuurlijk ten alle tijden.  
 
Apeldoorn is ook een hele groene gemeente. Daar heb ik een keer introductie gehad. Die zijn echt 
stappen vooruit met bewatering. Daar is het natuurlijk ook heel droog met veel zanderige grond. Die 
hebben daar ook allemaal systemen dat ze het water opslaan onder de grond en de bomen daar met 
hun worstel bij kunnen.  
 
De hulpdiensten moeten natuurlijk allertijd daar in de buurt kunnen komen.  
 
Interviewer#3: Ik had nog een vraag. Als de pergola er echt zou komen zou de gemeente dat dan 
kunnen onderhouden of doen we dat samen met bijvoorbeeld de bewoners aan het plein. Die er ook 
naar kijken en melden of een plantje nieuw zaaien?  
 
WD: Nou, met de bewoners zie ik dat niet zitten. Dat zullen we zelf moeten doen of dat kunnen we 
laten doen. Want als je over pergola’s praat dan moet je toch de lucht in. Dan moet je werken met 
hoogwerkers en je moet natuurlijk kijken of het volstaat met een of twee keer per jaar. Anders 
wordt het ook een hele dure grap.  
 
Interviewer#2: Daar moet je dan ook op letten bij de planten soorten dat die niet veel verzorging 
nodig hebben. 
 
WD: Ja, je moet zorgen dat je gebruiksvriendelijke planten hebt. Die toch wat groeien maar die je 
wel aan je pols hebt. Je hebt er ook niets aan als je daar een plant neerzet en na 10 jaar is het nog 
niet dicht.  
 
Afsluiting en WD wordt bedankt voor zijn tijd. 
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Interview Specialist Rijkswaterstaat 
 

Een hoop vragen had hij geen antwoord op kunnen geven omdat planten niet zijn specialisatie zijn, 
en een aantal vragen uberhaupt niet goed te beantwoorden waren. Hieronder de uitwerking: 

 

Hoe wordt evapotransiratie gemeten? 

-volgens mij heb je daar kitjes voor die dat kunnen meten, ik dacht aan de hand van temperatuur, 
luchtvochtigheid en wind. 

Hoe wordt plantengroei normaal gesproken gemeten? 

-door er een meetlint naast te houden en dat te vergelijken met de tijd die er over een periode 
heengaat. Met sensoren zou ik dat niet weten… aan de hand van AI misschien? 

Hoe zwaar worden grond en planten samen: 

-lastig te zeggen aangezien dit verschilt per plant en samenstelling van de grond. Google zegt al 
gauw 2000Kg per kubieke meter 

Kan het ook zonder grond in een constructie (ranken planten) 

-sedum zou kunnen, dat zijn matten 

Hoe beweegbaar zijn planten 

-dit is afhankelijk van het wortelsysteem, als in: welke onderdelen van de plant bewegen? Als het 
maar niet te veel rekt ten opzichte van de wortels. Klimplanten zijn redelijk robuust. 

Hoe veel onderhoud hebben planten nodig 

-dat verschilt enorm per plant… 

kun je bepaalde planten aanbevelen 

-sedum matten moet ik meteen aan denken, hoewel ik al zei geen expert te zijn op dit gebied. 
Klimplanten moeten ook een optie kunnen zijn 

Kun je nog klimop/ ranken aanbevelen 

-klimop is zeker een optie. 

Wat voor grond/ toevoegingen heb je nodig 

-dat verschilt ook per plantensoort. 

Hoeveel ruimte hebben de wortels nodig 

-ook dit verschilt per plantensoort. Klimplanten absoluut niet zo veel als bomen, maar onderschat 
niet de hoeveelheid ruimte die er nodig is. 
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