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B U R G E R I N I T I AT I E F

Waar groene marktpartijen beschikken over de 

vakkennis, is enthousiasme het geheime wapen van 

burgerinitiatieven in het groen. Binnen het pilotproject 

‘Groen ondernemen en groen doen’ worden beide 

aan elkaar gekoppeld. Het doel: groene kennis  

uitwisselen, de biodiversiteit vergroten en uiteindelijk 

tot realisatie komen. Met projectmanager Robert 

Mensink blikken we terug op wat de pilot – die nog 

tot eind dit jaar loopt – aan lessen heeft opgeleverd.
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 Groen ondernemen en groen doen

Eind vorig jaar star!en de provincies Noord-Brabant en Overijssel 
in samenwerking met stichting Entente Florale Nederland het pilot-
project ‘Groen ondernemen en groen doen’. Een zestal burgerinitia-
tieven is gekoppeld aan marktpartijen binnen de groene sector, met 
als doel het versterken van de initiatieven door het inbedden van 
vakkennis uit de groene sector en het verhogen van de biodiversiteit. 
Projectmanager Robert Mensink was de afgelopen maanden nauw 
betrokken bij de verschillende initiatieven en weet dus precies waar 
de kansen en valkuilen liggen.

Sociale cohesie

De pilot startte eind vorig jaar met het inventariseren en oriënte-
ren op initiatieven in de provincies. Welke komen wel en welke 
komen niet in aanmerking om mee te doen? De factoren draag-
vlak, haalbaarheid en vergroting biodiversiteit hebben geleid tot 
de keuze voor de huidige zes initiatieven.
Het project is nu ruim negen maanden onderweg en het gevoel 
dat overheerst is positief. Mensink: ‘Wat meteen opvalt is de drive 
bij de burgerinitiatieven en hoeveel ze weten te realiseren in vaak 
korte tijd. Ook op het gebied van groen is er veel kennis en betrok-
kenheid. Maar bij sommige, voor de burgerinitiatieven “lastige” 
vragen kunnen wij binnen dit project meerwaarde leveren.’

Met name in de realisatiefase is dat merkbaar. Op vragen als ‘Welk 
soort beplanting is geschikt voor welke ondergrond?’, ‘Hoe moeten 
we snoeien?’ en ‘Welke kansen liggen er nog meer voor het vergo-
ten van de biodiversiteit op deze locatie?’ hee# de gemiddelde bur-
ger geen antwoord. Mensen willen samen met de buurt iets anders 
doen, of dat nu gaat om natuureducatie, duurzaamheid of zelf eten 
verbouwen. Het gaat ze vooral om het groen en om de cohesie. 
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Lobbyen

Het project is volgens Mensink geslaagd als de 
gevraagde kennis kan worden geleverd en door 
de initiatieven kan worden vertaald naar uit-
voering in de praktijk. Door bij te dragen aan 
een stevig fundament draag je namelijk bij aan 
duurzaamheid en het langetermijnsucces van 
de initiatieven. Het valt op dat bewonersiniti-
atieven door hun enthousiasme, eigen bijdra-
gen en via lobby’s bij bedrijven een vliegwiel 
op gang kunnen brengen waar de overheid en 
marktpartijen zich bij aansluiten.

‘Voor de renovatie van het Koningspark in 
Raamsdonkveer was een behoorlijk budget 
nodig. Het bestuur startte een intensieve lobby 
bij de Rabobank, de gemeente en de provincie’, 
herinnert Mensink zich. Met succes, want in 
juli was er voldoende budget beschikbaar voor 
de uitvoering van fase 1. ‘Op termijn verdient 
dit zichzelf ook weer terug, doordat stichting 
Koningspark uiteindelijk, zodra de renovatie is 
voltooid, een deel van het beheer van het park 
gaat overnemen in combinatie met het sociale-
werkplaatsbedrijf GO. Zo’n vooruitzicht maakt 
je lobbypositie natuurlijk sterker.’

Procedureleed

Een ander risico dat Mensink benoemt is de 
mogelijkheid te verzanden in bureaucratie en 
ambtelijke procedures. ‘Bij een van de projecten 
hebben we te maken met een enorme vertraging 
voor het aanleggen van een groene speeltuin 
en pluktuin. Zowel de initiatiefnemers als de 
contactfunctionaris van de gemeente waren bij 
aanvang enorm enthousiast. Het lastige is dat 
vakambtenaren van Beheer & Onderhoud in dit 
geval veel beren op de weg zien met betrekking 
tot aansprakelijkheid, verzekering en milieu-
vervuiling. Dit vertraagt het beslissingsproces.’ 
Buiten de vertraging die dit oplevert, neemt het 
ook de energie bij de initiatiefnemers groten-
deels weg. ‘De animo om gezamenlijk iets aan 
te pakken loopt op zo’n moment hard terug. 
Dat merk je en dat voel je. Heel jammer, want 
de initiatiefnemers vragen niet iets moeilijks. 
Ze willen gewoon aan de gang. Dat het zo lang 
moet duren, vind ik dan ook onbegrijpelijk.’ Het 
terugbrengen van de energie in zo’n project is 
misschien wel een van de moeilijkste taken van 
de initiatiefnemers.

Mate van ondernemerschap bepalend

Mensink ziet ‘Groen ondernemen en groen 
doen’ als een succesvol project. Met name over 
de renovatie van het Koningspark in Raams-
donkveer is hij enthousiast. Het verhaal erachter 
is bijzonder. ‘De man die aan de basis staat van 
dit initiatief woonde gedurende zijn jeugd in het 
plaatsje en keerde enkele jaren geleden terug. Hij 
is blijvend blind geworden en hoorde van ande-
ren dat het park f link verpauperd was. Vanaf dat 
moment is hij de drijvende kracht geweest ach-
ter de werkgroep, die in een stichting is omge-
vormd. Er is lang aan getrokken om de gemeente 
in beweging te krijgen en dat is gelukt: de reali-
satiefase is begonnen.’

Toekomstlessen 

Eind van het jaar komen provincies en initiatieven 
bij elkaar om lessen te trekken voor de toekomst 
en van elkaars ervaringen te leren. En dat die 
oogst een rijke is, is nu al duidelijk. Met name als 
het gaat om inzicht in de voorwaarden voor suc-
cesvolle groene burgerinitiatieven zijn er belang-
rijke onderwerpen aan het licht gekomen. Hoe 
ga je om met het feit dat enkele personen in een 
gemeenschap een project van vele enthousiaste 
en betrokken buurtbewoners kunnen vertragen of 
zelfs tegenhouden? Hoe voorkom je dat het pro-
ces en de verplichte procedures de energie uit het 
initiatief halen? En als deze vragen zijn opgelost, 
rijzen nieuwe, speci$eke groenvragen omtrent 
biodiversiteit, bodemgebruik, beplanting en 
onderhoud. Mensink: ‘Het voorzien in die juiste 
groene vakkennis is de verantwoordelijkheid van 
Entente Florale. We koppelen de kennis van het 
bedrijfsleven aan het initiatief, ze!en beoorde-
lingen van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 
– gelieerd aan de WUR – door en beoordelen de 
biodiversiteit en de vergroting daarvan.’

Als het aan Mensink ligt komt er zeker een 
vervolgpilot waarin de opgedane inzichten 
met nieuwe groeninitiatieven kunnen wor-
den gedeeld. ‘Het is fantastisch om te zien dat 
vakspecialisten een belangrijke rol spelen als 
bouwsteen van succes van de initiatiefnemers. 
Maar het begint allemaal bij de energie en het 
doorzettingsvermogen van de initiatiefne-
mer(s). Dat is de kracht van het project en daar 
moeten vakspecialisten, met veel respect voor 
de initiatiefnemers, bij aansluiten.’
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StadsakkerZ, Zwolle

StadsakkerZ is een stadslandbouwinitiatief op een braakliggend terrein in Zwolle. Het doel van initi-
atiefnemer Stichting 4PK is om participatie te stimuleren door mensen de structuur, kennis, en verant-
woordelijkheid te geven om samen gewassen te verbouwen en werkervaring op te doen. Vrijwilligers van 
StadsakkerZ hebben het recht van vruchtgebruik.

Draagvlak

Groot. Er wordt samengewerkt met veel buurt-
bewoners, Landschap Overijssel, welzijnsorga-
nisatie Travers, mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en personeel van Wezo (sociale 
werkvoorziening). 

Vergroening en biodiversiteit

Er wordt 100% biologisch verbouwd met 
behulp van het teeltschema van de Vereni-
ging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. In 
samenwerking met het Landschap Overijssel 
en de Groene Loper is een 6 meter breed en 250 
meter lang bijenlint ingezaaid door schoolkin-
deren over de gehele lengte van het perceel.

Continuïteit

Door de gemeente is binnen de TAB-regeling 
(Tijdelijk Anders Bestemmen) een gebruiks- 
overeenkomst van 1 jaar afgegeven voor 
StadsakkerZ. Naar verwachting wordt deze de 
komende 10 jaar elk jaar verlengd.

Verbinding bedrijfsleven

Naast eerdergenoemden is loonbedrijf Bastiaan 
betrokken als landbewerker en het Boerengoed 

uit Wilsum als leverancier van de bemesting. 
Wageningen UR onderzoekt het opze!en van een 
coöperatie voor alle groentuinen in Zwolle en een 
daarbij behorend rendabel businessmodel. 

Rol Entente Florale 

Het leggen van contacten met andere initiatie-
ven, meedenken over het proces, adviseren over 
benodigde grondbewerking, motiveren tot bode-
monderzoek, geven van feedback op het teelt-
plan en helpen bij de planning van de moestuin.

Status 

Het project draait op volle toeren. Er is een 
teeltplan en zaaikalender opgesteld. Het oor-
spronkelijke terrein van StadsakkerZ komt door 
een te ongunstige bodemstructuur als produc-
tielocatie te vervallen. Op een nieuwe locatie 
is al afgetrapt voor een Samentuin, in samen-
werking met wijkboerderij De Eemhoeve. Er is 
winterrogge gezaaid, knof look geplant en het 
terrein biedt verschillende mogelijkheden om 
de biodiversiteit te verhogen.

Meer info: 
www.facebook.com/www.stadsakkersz.nl

DRIE PROJECTEN UITGELICHT

B U R G E R I N I T I AT I E F
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DE-Toltuin, Roosendaal

DE-Toltuin is een ontmoetingsplek voor jong en oud waar natuurbeleving , biodiversiteit, speelnatuur, 
eetbaar groen en recreatie samen gaan. 

Draagvlak

Buurtbewoners, basisscholen, BSO en gemeente 
hebben gezamenlijk het initiatief genomen 
voor DE-Toltuin. Doe-ochtenden om de tuin 
te onderhouden worden goed bezocht. Scholen 
uit de wijk dragen bij door kleine moestuintjes 
te onderhouden met kinderen. Het project is 
volledig ingebed in de wijk en heeft een groot 
draagvlak. 

Vergroening en biodiversiteit

In de afgelopen jaren is de biodiversiteit ver-
groot door het gazon om te vormen naar bor-
ders, door plaatsing van insectenhotels, aanleg 
van bloemenweiden en plaatsing van bijenvol-
ken. Er is een f lora-onderzoek gedaan door de 
Vereniging Veldbiologie waarin 50 wilde plan-
tensoorten op het terrein zijn geïdentificeerd.

Continuïteit

De continuïteit is gewaarborgd door een actieve 
en betrokken groep. De gemeente is eigenaar 
van het terrein. Zolang het project goed blijft 
lopen, kan het doorgang vinden.
Verbinding bedrijfsleven
De Vereniging Veldbiologie, de Boerenbond en 

de Action hebben allen bijgedragen aan dit ini-
tiatief. Ook Plus Supermarkt heeft zomerbloei-
ers geschonken die door kinderen zijn aange-
plant.

Rol Entente Florale 

De rol van Entente Florale is hierin adviserend. 
DE-Toltuin had al veel groen gerealiseerd, 
maar er was ook behoefte aan vakinhoude-
lijke ondersteuning bij het beoordelen van de 
bodemgeschiktheid, bemesting, het uitvoe-
ren van een bodemprofielanalyse, het vinden 
van biologische zaden- en plantenleveranciers, 
snoeionderhoud, terreinbeheer, beplantings-
plan en moestuinplanning. 

Status 

Het project loopt uitstekend. Komende winter 
volgen vrijwilligers van de tuin een snoeicursus 
op kosten van de gemeente. Beschikbare sub-
sidies en prijsvragen worden goed in de gaten 
gehouden en vaak binnengehaald, omdat hier 
in het bestuur een persoon voor is aangewezen.

Meer info: 
www.facebook.com/Toltuin

Ook Plus Supermarkt heeft zomerbloeiers geschonken 
die door kinderen zijn aangeplant.
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De overige drie gesteunde initiatieven bin-
nen de pilot ‘Groen ondernemen en groen 
doen’ zijn: Beleefrotondes in Ootmarsum, 
Lierderholthuis in Raalte en de Kleine 
Speeldernis in Zevenbergen.

Koningspark, Raamsdonksveer

Koningspark is een renovatieproject waar Stichting Koningspark de drijvende kracht achter is. Het park 
is in de vorige eeuw aangelegd als het ‘gemeentelijk wandelpark’ en was hard toe aan onderhoud. Daar-
naast zijn de toekomstplannen van het park geënt op meer recreatief en educatief gebruik en een vergro-
ting van de biodiversiteit. 

Draagvlak

Het park heeft een duidelijke sociale rol in de 
buurt. Er worden evenementen georganiseerd 
en vorig jaar is er een hondenuitlaatterrein 
aangelegd. Dit voorjaar hebben vrijwilligers 
de heesterborder vervangen door vaste plan-
ten. Draagvlak is er, maar het mobiliseren van 
bewoners werd in het begin als moeilijk en tijd-
rovend ervaren door het stichtingsbestuur. Het 
bedrijf GO (sociale werkvoorziening) gaat een 
deel van het onderhoud van het park uitvoeren, 
maar het is nog niet duidelijk of dit onder ver-
antwoording van de stichting plaatsvindt.

Vergroening en biodiversiteit

Vergroting van biodiversiteit wordt gerealiseerd 
door het aanplanten van natuurlijk aangelegde 
oeverranden, het vervangen van de heesterbe-
planting door kruidachtigen en het inzaaien 
van 10.000 m2 aan bloemenweide. Tevens is er 
een insectenhotel aangelegd.

Continuïteit

De gemeente heeft toegezegd dat de stichting 
het beheer krijgt over het onderhoudsbudget 
van het park. 

Verbinding bedrijfsleven

Het bestuur van de stichting heeft goede contac-
ten met het bedrijfsleven. Door ontwerpbureau 
Vis á Vis is een ontwerp gemaakt en De Rooy 
Hoveniers voert realisatiewerkzaamheden uit. 

Rol Entente Florale

Minder groot dan bij de andere projecten, 
onder meer doordat het tijdelijk stil lag door 
een wachtende subsidieaanvraag. Het con-
tact dat gelegd is met het Prinsentuincollege 
in Breda om mogelijk hoveniers in opleiding 
in het toekomstige beheer te betrekken, is een 
resultaat van de betrokkenheid van Entente 
Florale. Daarnaast is de suggestie gedaan voor 
het opzetten van crowdfunding.

Status 

In juli heeft de gemeenteraad besloten dat het 
benodigde bedrag voor renovatie van het park 
beschikbaar is. Ook de provincie en de Rabo-
bank dragen financieel bij. Het park zit nu mid-
den in de uitvoeringsfase. Op dit moment wor-
den sponsors gezocht voor het adopteren van 
betonelementen en bomen. Vanaf november 
wordt het bestuur daarnaast uitgebreid met drie 
extra bestuursleden.

Meer info: 
www.hetkoningspark.nl

Insectenhotel Koningspark
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