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Groene anarchie
Dit is een themanummer over Groene anarchie. Bij de vele nieuwe initiatieven 
in natuur en beheer krijgen overheid, actieve burgers en natuurbeheerders 
met elkaar te maken. Houden we ons nog steeds aan overheidsregels of 
plegen we groene anarchie om tot verrassende resultaten te komen?
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Vaak zie je dat burgerinitiatieven niet passen binnen de regels van 
het beleid. Afwijken daarvan leidt tot verrassende resultaten.

Het is afwachten of groengebieden, ingericht met het oog op de 
lange termijn, in een nu nog onbekende behoefte zal gaan voorzien. 
Het is nu eenmaal niet mogelijk om zeventig jaar vooruit te kijken.

Hoe kunnen we verschillende partijen met uiteenlopende belan-
gen betrekken in een participatief gebiedsproces? Hoe kunnen we 
natuur voor ons kunnen laten werken en hoe komen we van idee 
tot uitvoering? Een markt van vraag en aanbod.

Wanneer bewoners gezamenlijk werken aan verbeteringen in hun 
eigen straat of  buurt, dan versterkt dit de saamhorigheid en het 
onderlinge contact.

Burgerparticipatie en burgerinitiatief zijn de laatste jaren actueel 
doordat overheden een terugtrekkende beweging maken op meer-
dere publieke terreinen.

De bewoners van EVA Lanxmeer in Culemborg helpen op vrijwil-
lige basis mee aan het onderhoud van het openbaar groen in hun 
duurzame wijk.

Nog eens de Casus EVA Lanxmeer, maar nu vanuit het oogpunt van 
de Meervoudige Democratie.

Het aangaan van een coalitie met andere partijen, het formuleren 
en uitdragen van een sterk verhaal over wat je doelen zijn en hoe je 
die wilt bereiken, zijn belangrijk om mensen of organisaties mee te 
krijgen bij het ontwikkelen en beheren van groene ruimte.

Een voorbeeld van groene anarchie.

We zien een toename aan groene maatschappelijke initiatieven 
waarbij zowel praktijkvoorbeelden uit steden als landelijk gebied. 
Welke juridische aspecten doen zich voor bij deze veranderingen?
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Decentralisaties, bezuinigingen en de trend 
richting een participatiesamenleving ko-
men samen in de behoefte burgerinitiatie-
ven te faciliteren en ook het natuurbeheer 
verder te vernieuwen. Maar hoe speel je 
alert op burgerinitiatieven in en vooral: hoe 
zorg je ervoor dat theorie wordt gekoppeld 
aan de praktijk? Vaak ook zie je dat initia-
tieven van burgers niet passen binnen de 
regels van het beleid.

Kennisoverdracht naar  
beroepsgroep
Onderzoekers van Alterra, onderzoeks-
instituut van Wageningen UR, willen dat 
kennis over nieuwe initiatieven in natuur 

en beheer sneller bij het hoger beroepson-
derwijs en het middelbaar beroepsonder-
wijs terechtkomt. Opdat een bredere groep 
inzicht in de nieuwe ontwikkelingen krijgt 
en daarmee aan de slag kan. In het kader 
van het programma BOGO (kennisdoor-
stroom van Beleidsondersteunend On-
derzoek naar Groen Onderwijs) is met dat 
doel gekeken naar nieuwe initiatieven in 
natuur en beheer, waarbij overheid, actieve 
burgers en natuurbeheerders met elkaar te 
maken krijgen. Bij Alterra is veel expertise 
beschikbaar op dit vlak. Een belangrijk deel 
van de deskundigen werd betrokken bij de 
uitvoering van dit project.

tekst Noortje Krikhaar

BURgeRs nemen steeds vAkeR het heft in hAnden

Bouwstenen 
voor groene  
anarchie

de overheid groeit in een andere rol. 

Burgers nemen vaker het roer over. Ook 

als het gaat om het groen. Leidt dat tot 

anarchie in het groen? Als dat zo is, dan 

gebeurt het vaak met een opmerkelijk 

positief resultaat.
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“Dit project is bedoeld om docenten in het 
HBO en MBO uit te rusten met kennis en 
vaardigheden ten behoeve van de omgang 
met de nieuwe generatie van burger- en 
bedrijfsinitiatieven in de groene leefomge-
ving. Er zit een grote kloof tussen de ideeën 
van de gewone burger en de regels van het 
spel,” zegt Carmen Aalbers. “We reiken de 
docenten nu voorbeelden en kennis aan 
over hoe je daarmee om kan gaan. Via hen 
bereiken we de toekomstige professionals, 
zoals bij gemeenten, hoveniersbedrijven en 
(sociale) ondernemers.” “Regels staan vaak 
lijnrecht op ideeën, daar moeten we van af. 
Noem het BOGO-project een soort training 
in anarchie. We stappen uit kaders, maar 
doen dat wetenschappelijk gefundeerd,” 
licht Wim Timmermans toe. 

Carmen Albers, projectleider BOGO en 
senior onderzoeker bij Alterra, en Wim 
Timmermans, lector Groene leefomgeving 
van Steden (VHL) en senioronderzoeker bij 
Alterra, geven uitleg en blikken terug.

Zo werden er gastcolleges gegeven voor stu-
denten van Hogeschool Van Hall/Larenstein.
Tijdens de gastcolleges werd ingegaan op de 
maatschappelijke ontwikkeling van burgers 
en bedrijven die initiatieven ontplooien in 
openbaar groen en natuurbeheer. De colle-
ges gingen onder andere over de dilemma’s 
voor (donker)groene natuurbeheerders, 
ambtenaren en hoveniers, democratische 
aspecten, hoe men initiatieven kan onder-
steunen, sociale en juridische dimensies. 
Aan de hand van zowel landelijke als stede-

lijke voorbeelden werd duidelijk hoe het is 
om in de praktijk met burgers te werken.  
De colleges zijn gefilmd en staan online.

Ook zijn er films gemaakt waarin burgers 
wordt gevraagd wat de reden was om aan 
de bel te trekken en in actie te komen en 
wat dat allemaal betekent voor hen en het 
groen. Andere betrokken partijen zoals 
Staatsbosbeheer of het Waterschap reage-
ren daarop met hun visie op dit burgerini-
tiatief. Ook dat is gefilmd. De filmpjes zijn 
gemaakt op locatie, op de plek waar het 
allemaal gebeurt. 

Verrassende resultaten
De resultaten van vaak langdurige plan-
processen op het gebied van gebiedsont-
wikkeling en -planning zijn nogal eens 
verrassend. Wim Timmermans noemt als 
voorbeelden Dance Valley, de stadsducten 
van Breda en collectieve boerderijen in 
Spanje, Galicie. Het zijn uitermate ingewik-
kelde processen, waarbij er vaak niet meer 
een lineair verband is tussen één bepaald 
probleem en de uiteindelijk gerealiseerde 
ingreep. Hij schrijft erover op pagina 8.

Planning verschuift
Een belangrijke vraag is hoe verschillende 
partijen met uiteenlopende belangen kun-
nen worden betrokken in een participatief 
gebiedsproces. Eveliene Steingröver en 
Sabine van Rooij constateren in het artikel 
op pagina 18 dat er een tendens te zien is 
van het verschuiven van planning door de 
rijksoverheid naar provincies, gemeenten of 

Bewoners zorgen voor groen in de stad Utrecht.
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zelfs burgers en bedrijven. “Als gevolg van 
krimpende overheidsbudgetten zijn burgers 
en bedrijven steeds meer zelf aan zet. Dit 
heeft voordelen: lokale kennis kan worden 
benut en er is een kleinere afstand tot dege-
nen die profijt hebben, waardoor een gro-
tere betrokkenheid ontstaat. Daardoor kan 
er maatwerk worden geleverd: een betere 
aansluiting op wat mensen willen en een 
grotere kans op effectieve oplossingen door 
meer en lokale kennis. Door die ontwikke-
lingen wordt de kans groter dat actoren er 
ook aan willen meebetalen.” En dat is maar 
één van de manieren waarop alle partijen in 
het proces kunnen worden betrokken.

Om ‘groene anarchie’ te laten slagen 
moeten alle partijen zich bewust zijn van 
de verschillende belangen, interesses en 
standpunten. Wat betekent groen voor bur-
gers, bedrijven en natuur? Hoe verhouden 
de belangen zich tot elkaar? 

Er is sprake van nieuwe partners, nieuwe 
initiatiefnemers en nieuwe samenwerkings-
vormen.
Dit komt onder andere tot uiting in de 
nieuwe natuurvisie waar de brede maat-
schappelijke betekenis van natuur wordt 
onderstreept. Deze betekenis gaat veel 
verder dan alleen (het behoud van) vitale 
ecosystemen of een verscheidenheid van 
soorten. Volgens de nieuwe visie hangt ons 
maatschappelijk welzijn op allerlei manie-
ren samen met wat onze leefomgeving ons 
te bieden heeft. Natuur biedt ons ook een 
aantrekkelijke woonomgeving, een plek 
voor sociale contacten, levert voedsel op, 
zorgt voor schoon water, energie, gezondheid, 
inspiratie en andere ecosysteemdiensten.

Meerwaarde
Deze brede visie op de maatschappelijke 
meerwaarde van natuur leidt tot een brede 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
de opgave om deze meerwaarde veel beter te 
leren (h)erkennen en duurzaam te benutten.

“Het aangaan van een coalitie met andere 
partijen, het formuleren en uitdragen van 
een sterk verhaal (discours) over wat je 
doelen zijn en hoe je die wilt bereiken, zijn 
belangrijk om mensen of organisaties mee 
te krijgen bij het ontwikkelen en beheren 
van groene ruimte”, zegt Carmen Aalbers. 
Zij legt op pagina 42 uit welke andere drie 
dimensies in het zogenaamde beleidsarran-
gement meespelen.    

Burgerparticipatie heeft vele effecten. 
“Wanneer bewoners gezamenlijk werken 
aan verbeteringen in hun eigen straat of 
buurt, dan versterkt dit de saamhorigheid 
en het onderlinge contact. Bewoners staan 
aan het roer om hun eigen woon- en leef-
omgeving socialer, leefbaarder te maken”, 
schrijft Joke Luttink op pagina 14. 

“Burgerinitiatieven wordt door sommi-
gen de belangrijke functie toegedicht van 
vertolker van maatschappelijke signalen. 
Ook worden ze gezien als een aanvulling op 
dan wel correctie van bestaande bestuur-
lijke en politieke systemen en van de 
markt,” stelt Rosalie van Dam (pagina 22). 
“De overheid kan bij meer initiatief vanuit 
de maatschappij meer partner worden in 
plaats van toetser of regelgever. Eigenlijk 
komen de burgerinitiatieven vooral van 
verantwoordelijken/actieve burgers en niet 
van plichtsgetrouwen/volgzamen, buiten-
staanders/overvraagden en pragmatici/
niet uitgedaagden,” geeft Marcel Pleijte op 
pagina 29 aan.

“Persoonlijke vrijheid kan bloeien als leden 
van een groep, in verbinding met anderen, 
in staat zijn om hun eigen verhaal, hun 
eigen verbeelding vorm te geven. Dat eigen 
verhaal, die eigen vormgeving krijgt pas 
betekenis als die wordt uitgewisseld met 
anderen. En om die uitwisseling mogelijk 
te maken is een plek nodig. Een plek waar 
ruimte is voor elke groep. Dat is dus open-
bare of publieke ruimte. Dat kan buiten 
of binnen zijn.” Jeroen Kruit beschrijft in 
zijn bijdrage (op pagina 34) de bijzondere 
overeenkomst tussen de BEL (Bewoners-
vereniging Eva Lanxmeer), de gemeente 
Culemborg en waterwinbedrijf Vitens over 
het beheer van de openbare ruimte in Eva 
Lanxmeer.

Behalve Carmen Aalbers als projectleider en de andere 
schrijvers van de hierna volgende bijdragen waren 
ook Josine Donders en Arjen Buijs van Alterra betrokken 
bij de vormgeving van dit project. Het project werd 
gefinancierd door het ministerie van Economische 
Zaken. Floor Geerling-Eif is coördinator voor de 
BOGO projecten.
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Omgevingsbewustzijn
Natuurbeheerders, hoveniers, planners en 
ambtenaren van de toekomst worden door 
dit BOGO-project toegerust op hun rol in 
de samenleving waar het gaat om initiatie-
ven van burgers en (sociale) ondernemers 
met betrekking tot de groene leefomgeving 
en het werken over grenzen van sectoren 
heen. Daarbij gaat het om kennis - inzich-
ten, bruikbare concepten en tools - voor 
het werken over grenzen heen. Het gaat om 
sturing, communicatie, perspectieven van 
groepen mensen en organisaties, nieuwe 
groenvormen en ondersteuning van initi-
atiefnemende burgers. Ook omgevingsbe-
wustzijn krijgt hierbij aandacht.

Carmen Aalbers: “Ons streven is kennis 
meer in netwerken te laten leven dan in 
aparte partijen.” Wim Timmermans conclu-
deert: “Er zijn nu vooral colleges gegeven. 
Dat heet kennisoverdracht. Maar binnen het 
HBO, bijvoorbeeld bij het lectoraat Groene 
Leefomgeving van Steden (VHL), wordt 
heel veel actieonderzoek uitgevoerd door 
flexibele, jonge aanstaande professionals. 
Dat vindt heel vaak direct plaats in het span-
ningsveld tussen politiek, burgers, onderwijs 
en onderzoek. Eigenlijk zouden die onder-
zoekers een volgende keer gewoon mee 
moeten draaien met het HBO. Studenten en 
docenten kunnen de kennis van Alterra dan 
direct relateren aan hun praktijk. Daar leer 
je het meest van. En tegelijk is die praktijk 
rijk onderzoeksmateriaal voor Alterra.”

BOUwstenen vOOR gROene AnARChie
In april 2014 nodigde Alterra partijen uit het groene 
werkveld uit om de taakstelling voor het BOGO-project 
in te vullen. VHL, NVH, TRI, Groene Kennisnet, Ontwik-
kelcentrum, lokale, provinciale en nationale overheid en 
adviesbureaus gaven de volgende aandachtpunten mee.
- Wees je ervan bewust dat er verschillende belangen, 

interesses en standpunten zijn en houd rekening met 
de integraliteit van processen rondom verschillende 
partijen, ervaringen van partijen die al in het veld 
werkzaam zijn. Hoe betrek je partijen erbij en hoe 
houd je ze betrokken? Dat is het  parapluverhaal. 

- Er zijn verschillende partijen, bedenk hoe je daarmee 
omgaat. 

- Hoe ga je als ambtenaar of medewerker van een na-
tuurbeheersorganisatie om met je innerlijke strijd, bij-
voorbeeld wanneer de waarden van anderen botsen 
met die van jou als ‘donkergroen’ persoon.

- Je hebt een aantal andere vaardigheden nodig, als je 
gaat deelnemen, en niet meer zozeer de regie voert. 
Wees je bewust van je eigen plek en je verantwoorde-
lijkheid. 

- Bekijk welke juridische vraagstukken er spelen in de 
nieuwe situaties voor wat betreft verantwoordelijkheid, 
zeggenschap en regie.

- Probeer een initiatief te meten, te monitoren en te 
evalueren. Wat levert het op, bijvoorbeeld in termen 
van efficiency?

- Houd het simpel: communiceer de praktische kern en 
houd die klein zodat de toekomstige hovenier in de 
wijk op nieuwe situaties is voorbereid. 

- Onderscheid het werkveld van stedelijke vernieuwing 
van dat van natuurdoelen in natuur en landelijke ge-
bieden.

- Kijk hoe een initiatief past binnen de organisatie en 
het beleid van de gemeente of van de coöperatie. 

Op basis van deze wensen heeft Alterra de volgende 
bouwstenen ontwikkeld: 

 weblectures  
- Films op locatie van interviews van verschillende actoren 

in stad, dorp en landelijk gebied
- Lijst met groene burgerinitiatieven om studenten te 

helpen met het kiezen van een stageplek (met dank 
aan het WOt.!) 

- Hernieuwde versie van de Greenscom website met 
voorbeelden van samenwerking uit Europa aan groen 
in de stad opgefrist.

- Dit nummer van het vakblad Groen 

Verder gaat het Ontwikkelcentrum in Ede hiermee in 
2015 een lespakket (‘leer-arrangement’) samenstellen 
voor het MBO. De groene HBO en MBO docenten kunnen 
met de bouwstenen hun lespakketten samenstellen. 

De volgende links geven u toegang tot bovengenoemd 
materiaal: 
- www.wageningenur.nl/nl/project/Vernieuwende- 

initiatieven-in-natuur-en-beheer-1.htm 
- www.greenscom.eu
- eccgroen.nl/vanonderzoeknaaronderwijs



vakblad groen08

Doel van de groene buffers was 
te voorkomen dat een aantal 
grote steden, met name in de 
Randstad, aan elkaar vast zou 
groeien. En passant werden 
grootschalige groenvoorzienin-
gen vlakbij diezelfde grote ste-
den ontwikkeld. Bij een gesprek 
op het toenmalige ministerie 
van LNV stelde een ambtenaar 
zich schuchter voor als de laatst 

de andere kant niet. Hij en zijn 
collega’s hebben met die buf-
ferzones immers geweldige con-
dities gecreëerd voor innovatief 
groenbeleid in de breedste zin 
van het woord voor een aantal 
grote steden. 

Gebiedsontwikkeling 
voor de lange termijn
In het boek ‘Van bermtoerisme 

over gebleven ambtenaar die 
nog bij die plannen betrokken 
was geweest. Hij was op een of 
andere manier niet trots op het 
resultaat: volgens hem saaie 
eenvormige recreatiegebieden 
en een star beleid, zonder veel 
financiële middelen om de 
gebieden te kunnen aanpassen 
aan de huidige wensen. Aan de 
ene kant gaf ik hem gelijk, aan 

tekst Wim Timmermans

Antenne vOOR exteRne OntwikkeLingen nOOdzAkeLijk

Complexiteit  
van gebieds
ontwikkeling

een jaar of tien geleden was ik eens betrokken bij een onder

zoek naar het bufferzonebeleid. in de jaren vijftig zijn er tus

sen en rond de grote steden forse groene buffers aangewezen 

en onder een heel streng beschermend planologisch regime 

gesteld. de meeste zijn ingericht als recreatiegebied; een 

aantal had dat moeten zijn.

Wim Timmermans is senior onderzoeker Groene 
metropolen en lector Groene leefomgeving Steden 
bij Hogeschool Van Hall Larenstein.
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tot Dance Valley’ (Woesten-
burg, Lengkeek, Timmermans, 
2009) is de ontwikkeling van 
de recreatie in de tweede helft 
van de vorige eeuw bekeken. 

Dan zie je dat het bufferzo-
nebeleid is opgezet in een 
periode waarin mensen hun 
auto letterlijk in de berm van de 
snelweg parkeerden voor een 
gezellige picknick en waarin 
campings nog niet veel meer 
waren dan een weiland met een 
paar rijen caravans. In die tijd 
plande je in recreatiegebieden 
echt geen Dance Valley. Sterker 
nog: ik durf de stelling aan dat 
zo’n idee het in de toenmalige 
ontwerp- of projectgroep abso-
luut niet gehaald zou hebben. 
De recreatiegebieden werden 
veelal ingericht als een com-
binatie van bossen, ligweiden 
en een bezoekerscentrum. 
Daar komt het imago van wat 
saai en eenvormig vandaan. 
Maar tegelijkertijd waren ze 
door hun omvang niet alleen 
letterlijk, maar ook figuurlijk 
zeer robuust. Nieuwe ontwik-
kelingen zoals events als Dance 
Valley, golfbanen, stadsboerde-
rijen enzovoorts konden heel 
gemakkelijk in de gebieden en 
hun beheer- en bedrijfsvoering 
worden geïntegreerd. Daardoor 
kunnen de vroegere buffers 
in principe goed voorzien in 
nieuwe stedelijke behoeftes. En 
daarmee is in de jaren vijftig op 
het gebied van stedelijk groen 
iets waardevols gecreëerd en 
doorgegeven aan de huidige 
generatie.

 
Ook nu worden er op veel plek-
ken groengebieden ingericht 
met het oog op de lange termijn. 
Het is afwachten of over zeven-
tig jaar, in 2085, de ecologische 
doelsoorten dan wel de opper-
vlakte van de gebieden of mis-
schien, op een hoger plan, juist 
de biodiversiteit of het robuuste 
netwerk in een nu nog onbeken-
de behoefte zal gaan voorzien. 
Het is nu eenmaal niet mogelijk 
om zeventig jaar vooruit te 
kijken. En, eerlijk gezegd, is dat 
soms zelfs onmogelijk voor een 
veel kortere termijn.  

De stadsducten van Breda
Het resultaat van gebiedsont-
wikkeling en -planning is wel 
vaker verrassend. Niet alleen 
wanneer je over een periode van 
zeventig jaar kijkt. 
Neem de stadsducten van Bre-
da. In de gemeente ligt tussen 
de Bredase wijk Princenhage en 
Prinsenbeek een enorme infra-
structuurbundel die bestaat uit 
de onlangs verbrede A16 en de 
Hoge Snelheidslijn (HSL)-zuid. 
De bundel wordt overkluisd 
door twee groene platen. Het 
zouden traditionele ecoducten 
kunnen zijn, ware het niet dat 
ze vooral twee woongebieden 
met groen verbinden. Als je de 
totstandkoming analyseert, 
dan wordt al snel duidelijk dat 
er niet een directe reden is dat 
ze er zijn. Ze lossen niet per se 
een duidelijk probleem op. Het 
blijkt dat ze het resultaat zijn 
van een uitermate complex pro-
ces, dat begon met de plannen 
voor een verbreding van de A16. 
Toen de plannen, na stormach-
tige inspraakprocedures, bijna 
in uitvoering konden gaan, 
werd besloten om de HSL-zuid 
parallel langs de A16 te projec-
teren. De gemeente Breda ver-
zette zich onder leiding van de 
toenmalige, goed in den Haag 
ingevoerde, burgemeester Nij-
pels hiertegen. Na een complex 
proces waarin de protesten cul-
mineerden tijdens de carnavals-

optochten, de Tweede Kamer 
het gebied bezocht en ook nog 
eens de gemeenten Breda en 
Prinsenbeek fuseerden tot een 
gemeente, werd station Breda 
aangetakt op het snelle net en 
kwam er veel geld los om iets te 
doen aan de groeiende over-
last van al die infrastructuur. 
Daarmee moest de gemeente de 
problemen maar oplossen. Zo 
geschiedde en na ampele mas-
sale workshops en ateliersessies 
onder leiding van de projectlei-
der, een landschapsarchitect, 
kwamen de groene stadsducten 
in combinatie met een enigszins 
verlaagde Hoge Snelheidslijn 
oplossing uit de bus.
 
De innovatieve stadsducten zijn 
de resultante van een proces 
waarin de verbreding van de 
A16, de aanleg van de HSL-zuid, 
de persoon van de burgemees-
ter, een gemeentelijke herinde-
ling, het carnaval, en de persoon 
van de projectleider elkaar 
intensief raakten. Een lineair 

verband tussen één bepaald 
probleem en de oplossing is in 
dit type complexe processen 
niet te leggen. 

Collectieve boerderijen  
in Spanje
In de dunbevolkte Noordwest 
Spaanse regio Galicië ligt de 
helft van het aantal Spaanse 
dorpen. Het gaat dan om dor-
pen van soms maar drie of vier 
huizen. Door de trek naar de 
stad staan op dit moment ech-
ter duizenden van die ‘dorpen’ 
leeg; de meeste huizen wor-
den alleen nog in de zomer en 

Het is nu eenmaal 
niet mogelijk  

om zeventig jaar  
vooruit te kijken

Met die bufferzones 
zijn geweldige  

condities gecreëerd 
voor innovatief 

groenbeleid
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vakantieperiodes bewoond. De 
weggetrokken dorpsbewoners 
bezitten ook nog landbouw-
grond en willen dat van oudsher 
niet verpachten, verhuren of 
verkopen. Ze laten hun grond 
vaak verwaarloosd achter, zodat 
het langzaam dicht groeit. De 
achterblijvers, veelal mensen 
die leven van het land, kunnen 
daardoor hun bedrijven niet 
uitbreiden. Hun grond is ook 
nog eens vaak versnipperd en 
wordt door de verwaarlozing 
van de rest van de landbouw-
gronden steeds moeilijker be-
reikbaar. Steeds meer mensen 
zoeken dus noodgedwongen 
hun heil in de stad. Langzaam 
maar zeker wordt het landelijk 

dienste van twee mensen. Een 
melkrijder uit het dorp, Anto-
nio, kwam voor zijn werk in de 
hele regio en zag dat langzaam 
maar zeker dorpen verlaten 
werden en het aantal boeren 
fors terug liep. Zijn werk kwam 
eigenlijk gewoon in gevaar. De 
ander, Eloy, werkte bij de Gali-
cische overheid. Hij was bezig 
de extensieve melkveeteelt 
als sector overeind te houden; 
naar zijn idee zouden collec-
tieve boerderijen een goede 
oplossing kunnen zijn. Op het 
moment dat ook in Vila Verde 
mensen serieus overwogen 
naar de stad te verhuizen en de 
landbouw te laten voor wat het 
is, kwamen ze elkaar toevallig 

gebied van Galicia dus verlaten. 
Het dorp Vila Verde is een uit-
zondering. Er staat een tiental 
huizen, allemaal bewoond. Er is 
een gemeenschapshuis en er is 

volop boerenactiviteit. De vraag 
rijst: hoe komt het dat Vila 
Verde een uitzondering is? 
In eerste instantie is dat de ver-

De noodzaak 
om te verhuizen 

verdween

de zogenaamde ‘waaierreeks’ bestaat uit zeven boekjes in de 
serie Planning by surprise. daarin leggen wim timmermans, 
lector groene Leefomgeving van steden, en de docenten van de 

kenniskring van hogeschool van hall Larenstein hun ervaringen 
vast met onderwijs en onderzoek in een groot aantal internationale 
projecten. Aan de orde komen thema’s als de waarde van groen, 
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tegen. Er ontstond een samen-
werking. Een aantal excursies 
naar collectieve boerderijen 
buiten Galicia leverde de steun 
van alle dorpelingen op. Eloy en 
Antonio werkten een plan uit 
voor een gezamenlijke boerderij 
in het dorp, waar alle dorpelin-
gen een aandeel kregen, boeren, 
landeigenaren en andere dorpe-
lingen. Op die manier ontstond 
een gezond bedrijf in het dorp 
en verdween de noodzaak om te 
verhuizen. Vila Verde werd een 
geslaagd pilot project van plat-
telandsvernieuwing in Galicia. 
Maar daarna gebeurde er echter 
nog meer.
Lange tijd had de Galicische 
politiek zich niet erg druk 

gemaakt over de teloorgang 
van het platteland. Voor de 
burgers was dit anders: ook al 
woonden ze in de stad, de hang 
naar het platteland, naar hun 
‘wortels’ was en is groot. Dat 
kwam tot uiting, toen vlak voor 
de regionale verkiezingen de 
tanker Prestige verging voor de 
kust van Coruna, waardoor een 
groot kustgebied met olie werd 
besmeurd. Door die gebeurtenis 
ontstond een politieke aard-
verschuiving. In plaats van de 
traditionele partijen, die zich 
niet druk maakten over het 
platteland, kwam een progres-
sief nationalistische partij aan 
de macht. In haar programma 
was veel aandacht geweest voor 

een revival van het platteland. 
Probleem was alleen dat men 
niet wist hoe dat moest worden 
gedaan. Er waren ook nauwelijks 
succesvolle voorbeelden. Be-
halve Vila Verde en zo werd het 
dorp ineens het voorbeeld voor 
de nieuwe Galicische aanpak 
van plattelandsvernieuwing. 

Twee mensen die elkaar toeval-
lig tegen komen, kunnen dus in 
eerste instantie ervoor zorgen 
dat een dorp als Vila Verde kan 
blijven bestaan. Een milieu-
ramp, vlak voor de verkiezin-
gen, zorgt er dan ook nog eens 
voor dat de oplossing van het 
dorp de inspiratie vormt voor 
een nieuw plattelandsbeleid.
 

p l a np l a np l a np l a np l a np l a np l a np l a np l a np l a np l a np l a np l a np l a np l a np l a np l a np l a n

by by by 

r i s er i s er i s er i s er i s er i s er i s er i s er i s er i s er i s er i s er i s er i s er i s er i s er i s er i s e
placemaking en storytelling, klimaatadaptatie, omgaan met 
onzekerheid, ecoengineering en studentencharettes. eind 
maart verschijnt het laatste boekje. Daarin wordt een refl ectie 

gegeven op acht jaar lectoraat in het hBO. de boekjes zijn 
verkrijgbaar bij van hall Larenstein (tulay.yilmaz@wur.nl).
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Planning by surprise
Wat laten dit soort voorbeelden 
nu eigenlijk zien? Allereerst 
dat planvormingsprocessen 
uitermate complex zijn en dat 
uit die complexiteit een zekere 
mate van onvoorspelbaarheid 
en onzekerheid voortkomt. 
Wanneer je ambitieuze plannen 
maakt voor de lange termijn, 
is enige nederigheid gepast. 
Zestig jaar geleden is voor 
Spaarnwoude echt geen plan 
gemaakt om Dance Valley te 
faciliteren; de stadsducten van 
Breda zijn het resultaat van een 
aantal interfererende proces-
sen; twee mensen die elkaar 
toevallig tegenkomen, zetten de 
toon voor een nieuw regionaal 
plattelandsbeleid in Galicia. De 
uitkomst van een planproces is 
soms onvoorspelbaar. Het heeft 
te maken met de tijdsdimen-
sie. Maar vaak is er ook geen 
eenvoudige relatie tussen een 
initieel probleem en de daarbij 
passende uitkomst. En al dan 
niet toevallig kunnen er men-
sen zijn of ingrijpende gebeur-
tenissen, die een planproces 
sterk beïnvloeden. Dat is raar, 
want planning gaat natuurlijk 
eigenlijk over controle over wat 
er gaat gebeuren. 

Hoe kan je dan de bovenstaande 
drie voorbeelden begrijpen, in 
een kader zeten? Om ze beter 
te begrijpen, bekijk ik ze als 
zogenaamde ‘complexe syste-
men’ (Geldof, 2008; Prigogine, 
I. and Stengers, I., 1984). Dat 
zijn ingewikkelde systemen, 
waarin veel natuurlijke, sociale 
en/of intellectuele componen-
ten met elkaar interacteren. 
Vaak zijn die systemen stabiel, 
maar vaak ook is dat schijn. Alle 
componenten streven er op een 
of andere manier gezamenlijk 
naar om een evenwicht in stand 
te houden. Lange tijd lukt dat, 
maar soms wordt er buiten zo’n 
systeem zoveel druk op het 
systeem opgebouwd, dat een 
verandering onvermijdelijk 

is. Die verandering kan heel 
geleidelijk plaats vinden. Vaak 
gebeurt het echter plotseling en 
onverwacht.  

Dat komt omdat het systeem 
er naar streeft in evenwicht te 
zijn en te blijven; het systeem 
biedt weerstand tegen de van 
buiten komende veranderingen. 
Als de druk van buitenaf dan 
toeneemt, vindt de verandering 
uiteindelijk in de vorm van een 
schok plaats. Het is dan moeilijk 
voorspelbaar hoe en waarheen 
de verandering zal gaan. Als 
gevolg ontstaat een nieuw sys-
teem en het hele verhaal begint 
van voren af aan.  
 

De druk en als gevolg daarvan 
de schok van buitenaf kan van 
alles zijn. Het kan een trend 
van massale buitenconcerten 

zijn, een plotseling besluit 
een HSL te plannen naast een 
bestaande snelweg waarvoor 
reconstructieplannen bijna 

gereed zijn, of twee mensen die 
elkaar ontmoeten terwijl elders 
een enorme milieuramp plaats 
vindt. 

Wat betekent dit voor gebieds-
ontwikkeling? Wat kun je hier 
als projectleider van leren? In 
principe is er op een bepaald 
moment besloten je project 
te starten. Er is ‘een klap op 
gegeven’. Er is een doel, een 
planning, er zijn mensen en 
middelen. Maar de omgeving 
kan veranderen, waardoor doel, 

planning, beschikbare midde-
len en/of mensen onder druk 
komen te staan. Dan ben je snel 
geneigd om toch volgens het 
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vanuit het project niet alles wat 
er in de ‘buitenwereld’ gebeurt, 
regelmatig momenten in te las-
sen om de ontwikkelingen in de 
omgeving te scannen en eventu-
eel in te passen in je project-
plan. In elk geval is een goede 
antenne voor externe ontwik-
kelingen van groot belang voor 
elke projectleider. 

moment je projectplan nog eens 
tegen het licht te houden om 
een en ander bij te stellen. Los 
daarvan is het handig, omdat je 

oorspronkelijke plan door te 
gaan. Dat is immers de op-
dracht. Het is verstandiger om, 
als je dit ziet gebeuren, op zo’n 
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Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau definieert sociale 
cohesie als ‘de mate waarin 
mensen in gedrag en beleving 
uitdrukking geven aan hun 
betrokkenheid bij maatschap-
pelijke verbanden in hun 
persoonlijk leven, als burger in 
de maatschappij en als lid van 
de samenleving’ [2]. Bij sociale 
cohesie gaat het om sociaal en-
gagement van burgers, hun on-
derlinge solidariteit en verbon-
denheid met het grotere sociale 
geheel. Elementen daarvan zijn: 

heid en het onderlinge contact. 
Bewoners staan aan het roer 
om de eigen woon- en leefom-
geving socialer, leefbaarder te 
maken. Vergroeningsprojecten 
kunnen zo een buurt socialer en 
leefbaarder maken. De vol-
gende condities zijn daarbij van 
invloed [3]: 
1. de ontmoetingsmogelijkhe-
den in de buurt;
2. de laagdrempeligheid van 
contacten tussen bewoners en 
3. de motivatie van bewoners 
om te investeren in de relaties 

meedoen, gedeelde normen en 
waarden, het gevoel van een 
collectieve identiteit en binding 
met het politieke systeem. 
Andere belangrijke concepten 
zijn: integratie, het tegengaan 
van uitsluiting en de bereidheid 
sociale verschillen te overbrug-
gen, vitale sociale netwerken en 
sociaal kapitaal.

Wanneer bewoners gezamenlijk 
werken aan verbeteringen in 
hun eigen straat of buurt, dan 
versterkt dit de saamhorig-

tekst Joke Luttik

sOCiALe effeCten vAn gROene BUURtPROjeCten

Sociale effecten 
van groene 
buurtprojecten

Plantsoenen en parken kunnen de sociale cohesie 

in de wijk vergroten. vooral als omwonenden dat 

groen samen ontwerpen en onderhouden [1].

Joke Luttik leidt het team Natuur en 
Samenleving van Alterra bestaande uit 
een dertigtal onderzoekers. Zij is zelf 
deskundige Groene Groei.
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in de buurt. 
Verschillende mechanismen 
spelen daarbij een rol: 
1. gebruik; 
2. beheer;
3. beleidsbeïnvloeding en 
4. identificatie. 
Meestal begint het proces met 
meer contacten tussen buurt-
bewoners. Dit leidt vervolgens 
tot meer begrip, waardering, 
uitwisseling en soms ook tot 
aanpassing van normen en 
waarden. Door de toegenomen 
contacten tussen buurtbewo-

ners ontstaan gedeelde normen 
en waarden en grotere betrok-
kenheid.

Het meten van de relatie 
tussen buurtgroen en 
sociale cohesie
Op hoofdlijnen zijn er twee aan-
vliegroutes om de relatie tussen 
buurtgroen en sociale cohesie 
te meten: 
1. de statistische samenhang 
tussen hoeveelheid (en gebruik) 
van buurtgroen en gerap-
porteerde sociale cohesie op 

buurtniveau (niet specifiek voor 
buurtgroen). Zo wordt de om-
vang geschat van de bijdrage van 
buurtgroen aan sociale cohesie.
2. het meten van ervaringen 
van buurtbewoners aan de hand 
van een vragenlijst toegespitst 
op de relatie tussen buurtgroen 
en sociale cohesie. Zo kan meer 
specifiek worden onderzocht 
of bepaalde veranderingen of 
projecten een effect hebben op 
sociale cohesie, in de beleving 
van de ondervraagde buurtbe-
woners.
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Er bestaan diverse schalen voor 
het meten van sociale cohesie 
die in Nederland succesvol zijn 
toegepast. Relevante bronnen 
in dit verband zijn het Woonon-
derzoek Nederland (WoON) en 
de Lokale en Nationale Monitor 
Gezondheid van de GGD [4]. In 
WoOn zijn negen stellingen 
opgenomen omtrent sociale 
cohesie. De focus van deze stel-

lingen ligt op het zich verbonden 
voelen met de buurt en het zich 
identifi ceren met de buurt. Het 
GGD-onderzoek onderscheidt 
zes stellingen, die tezamen de 
deelindicator ‘inzicht in het 
sociaal kapitaal van de buurt’ 
vormen. De uitkomsten van 
de onderzoeken waarin deze 
schalen worden gemeten kun-
nen gekoppeld worden aan 

gegevensbestanden over buurt-
groen om de statische relatie 
vast te stellen (zie bijvoorbeeld 
Vreke et al., 2010). Deze schalen 
kunnen ook worden gebruikt 
om specifi eke vragenlijsten te 
maken die bedoeld zijn om de 
relatie tussen buurtgroen en 
sociale cohesie te meten (zie 
bijvoorbeeld Luttik et al. 2014).   

websites
Dossier Burgers nemen het over http://www.socialevraagstukken.nl/site/aankondigingen/dossier-burgers-nemen-het-over/

IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies zijn met steun van de Nationale Postcode Loterij in 2012 gestart met 
Groen Dichterbij. Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen die samen aan de slag 
gaan met de aanleg en het beheer van groenvoorzieningen in hun directe leefomgeving. De website geeft onder andere 
informatie over de groene buurtprojecten die GroenDichterbij steunt en een kennisbank met informatie over het opzetten 
van een groen buurtproject.
http://www.groendichterbij.nl/

Lokale en Nationale Monitor Gezondheid van de GGD
https://www.monitorgezondheid.nl/LNMV.xml

Woononderzoek Nederland (WoON)
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningmarkt/woononderzoek/woononderzoek-nederland-won
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tekst Noortje Krikhaar

Groene anarchie? 
Een voorbeeld

ROeiBOOtje vAn de BUURt vALt niet OndeR de RegeLs

In november ontdekken de buurtbewoners 
een offi  cieel briefj e van de gemeente, geplakt 
op het bankje van de boot: de boot over-
treedt de Algemene Plaatselijke Verordening 
en moet verdwijnen. Want een eigenaar 
ontbreekt en een vergunning is er niet. De 
gemeente wil zich aan de regels houden. 

Vreemd, vinden de buurtbewoners. De 
roeiboot ligt niemand in de weg en wordt ook 
nog eens gebruikt voor het schoonhouden 
van de Vest. Geregeld gaan gebruikers van de 
boot met een vuilniszak het water op om alle 
troep op te ruimen. Met elkaar wordt voor 
het onderhoud gezorgd, ook hangjongeren 
doen mee. Nooit is er iets stuk gemaakt, met 
de boot zijn nooit vervelende dingen gedaan. 

De buurtbewoners zijn geschokt door de 
starre houding van de gemeente. De elfj arige 
Sam Pesman en zijn even oude vriend Ys-
brand Staals, twee jongens uit groep 8, varen 
graag met de Wilhelminaboot. Ze beslo-
ten een vergunning voor het bootje aan te 
vragen. Dat de aanvraag wordt gehonoreerd, 
lijkt onwaarschijnlijk. Toch is de brief in 
behandeling genomen. 

Bas Jan van Bochove, de burge-
meester van Weesp, is inmid-
dels met de buurtbewoners in 
gesprek. Hij licht toe: “Toen het 
bootje werd aangetroff en, was 
er niemand op aanspreekbaar. 
Daarop hebben we gezegd dat de 
roeiboot weg moet. Daarna heb-
ben zich toch mensen gemeld en 

nu zijn we met elkaar in gesprek. 
Of de boot daar mag blijven lig-
gen? We zoeken naar een oplos-
sing en ik hoop dat we er samen 
uitkomen.”
De gemeente liet eerder al weten 
het bootje voorlopig te gedogen.

bron: Weespernieuws

’s winters ga je in weesp schaatsen op de vest. en als er geen ijs ligt, kun je over deze 

kleine vestinggracht roeien. het wilhelminabootje wordt dagelijks gebruikt door 

buurtbewoners, jongeren en toevallige passanten. het vaartuigje, een initiatief van de 

bewoners van de naastgelegen wilhelminastraat, is vorige zomer grondig gerenoveerd 

en ligt sindsdien klaar voor gebruik. iedereen mag ermee roeien, als de gebruiker maar 

wel het water uit de boot haalt. maar hoe lang kan dat nog?

In november ontdekken de buurtbewoners 
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tekst Eveliene Steingröver, Sabine van Rooij - Alterra Wageningen UR

Ons antwoord op deze vragen is gebaseerd 
op wat wij waarnemen in de samenleving, 
bij de overheid, en op de meest recente 
inzichten uit de wetenschap. De methoden 
die we gebruiken om te komen tot imple-
mentatie, ontwikkelen we in de praktijk, en 
die praktijk is volop in ontwikkeling.

Landschapsdiensten en  
Groene Infrastructuur
De voorkeur gaat uit naar de term land-
schapsdiensten in plaats van ecosysteem-
diensten. Het verschil tussen beide termen 
is vooral het perspectief waaruit wordt 

hoe kunnen we verschillende partijen met uiteenlopende belangen 

betrekken in een participatief gebiedsproces? denk daarbij aan gebieds

processen waarbij een nieuwe visie op hoe we met natuur omgaan 

centraal staat. hoe kunnen we natuur voor ons kunnen laten werken en 

hoe komen we van idee tot uitvoering?

Ondernemen 
met landschaps
diensten

een mARkt vAn vRAAg en AAnBOd

natuur is goed in multitasking. de groene infrastructuur 
levert meerdere landschapsdiensten tegelijk.
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gekeken. Bij ‘ecosysteemdiensten’ staan 
ecosystemen centraal. Mensen denken dan 
vaak aan grote ecosystemen ver weg, zoals 
oerwouden en savannen. We denken bij 
dit type systemen niet meteen aan plan-
ning. Bij ‘landschapsdiensten’ staat het 
landschap centraal, de leefomgeving van 
mensen, het landschap dichterbij. Het is 

gebruikelijker om landschappen te plannen. 
Door het gebruik van deze term kunnen 
actoren makkelijker de link met handelen 
leggen: aanpassen van je leefomgeving zoals 
jij dat wilt hebben.

De natuur kan meerdere landschapsdien-
sten tegelijk leveren, de natuur is daarmee 
goed in multitasking. De Groene Infrastruc-
tuur is het netwerk van natuurlijke groene 
en blauwe elementen in het landschap, die 
een hoge kwaliteit of een brede range aan 
landschapsdiensten kunnen leveren. 

Landschapsdiensten leveren verschillende 
waarden aan de mens. We onderscheiden 
daarbij  culturele, productie- en regule-
rende landschapsdiensten. De mate waarin 
het landschap deze diensten levert en het 
type diensten hangt samen met de intensi-
teit van het landgebruik. Bij geen  of weinig 
beheer levert het landschap een grotere 
diversiteit aan diensten. Bij een intensief 
beheerd landschap worden de geleverde 
diensten eenzijdiger. Het gaat dan vooral 
om productielandschapsdiensten, die ten 
koste gaan van regulerende en culturele 

diensten, zoals bijvoorbeeld 
verlies van watervasthoudend 
vermogen van de bodem, 
minder natuurlijke plaagonder-
drukking en van landschappe-
lijke identiteit. 

Sleutelrol voor 
biodiversiteit
Bij veel landschapsdiensten 
speelt biodiversiteit een sleu-
telrol: naast de waarde die bio-
diversiteit als culturele dienst 
heeft, is biodiversiteit een 
belangrijke ondersteunende 
dienst of zelfs een voorwaarde 
voor vele regulerende en 

productielandschapsdiensten. 
Ook de ruimtelijke samenhang 
van de biodiversiteit speelt een 
sleutelrol. Dat kan zijn omdat 
biodiversiteit een bepaalde 
ruimtelijke samenhang in 
het landschap nodig heeft. Of 
omdat de levering van dien-
sten die te maken hebben met 
water, recreatie of bijvoorbeeld 
landschappelijke kwaliteit 
nauw samen hangen met de 
ruimtelijke samenhang van de 
landschappelijke elementen die 
de dienst leveren. 

samenwerking in het sociaalecologisch netwerk

samenwerking in drie fasen 
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slagvaardiger afspraken met 
een waterschap maken dan 
wanneer het waterschap met 
alle boeren apart in gesprek 
moet. En ook kunnen aanbie-
ders en vragers samen hun 
krachten bundelen en in coali-
ties de opgave snel en direct aan 
pakken. 

GIFT-T! en Groene 
Cirkels
In het Europese Interreg pro-
ject GIFT-T! (Green Infrastruc-
ture for Tomorrow Together) 
werkt Alterra samen met vijf 
partners aan het participatief 
plannen met landschapsdien-

sten. GIFT-T! ontwikkelt een 
planningsmethode gericht op 
groene infrastructuur en de 
landschapsdiensten in drie 
stappen: gezamenlijke visie 
vorming (wat willen we ?), 
diagnose en ontwerp (waar en 
hoe moeten we GI aanpassen?); 
en het GIBP (hoe realiseren en 
organiseren we de benodigde 
acties?).
Een ander voorbeeld is het 
project Groene Cirkels
 (www.groenecirkels.nl). In dit 
project experimenteert een 
consortium van een multinati-
onal (Heineken), een provincie 

Participatieve planning 
in gebiedsprocessen
Er is een tendens van het verschuiven 
van planning door de rijksoverheid naar 
provincies, gemeenten of zelfs burgers en 
bedrijven. Met krimpende overheidsbud-
getten zijn burgers en bedrijven steeds 
meer zelf aan zet. Dit heeft voordelen: 
lokale kennis kan worden benut en er is een 
kleinere afstand tot degenen die profi jt heb-
ben, waardoor een grotere betrokkenheid 
ontstaat. Daardoor kan er beter maatwerk 
worden geleverd: een betere aansluiting op 
wat mensen willen en een grotere kans op 
eff ectieve oplossingen door meer en lokale 
kennis. Door die ontwikkelingen wordt de 
kans groter dat actoren er misschien ook 
aan willen meebetalen. 

Sociaal netwerk
We kunnen het landschap als een sociaal 
ecologisch systeem zien: een combinatie 
van een sociaal netwerk (van vragers en 
aanbieders van landschapsdiensten) en een 
ecologisch netwerk (de groene infrastruc-
tuur) die elkaar beïnvloeden. 

We benaderen het ondernemen met 
landschapsdiensten dus als een markt met 
een vraag en een aanbod. De kunst is om 
vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en 
hierover tussen vragers en aanbieders een 
overeenstemming te krijgen. Hiervoor is 
samenwerking tussen actoren nodig. 
Individuele en ongecoördineerde acties zijn 
vaak niet voldoende om een landschap zo 
aan te passen dat het de diensten levert, die 
we ervan verwachten. Daarom is collectief 
handelen nodig. Samenwerking begint bij 
het onderzoeken wat de gedeelde belangen 
zijn. Daarna is het van belang om gemeen-
schappelijke besluiten te nemen. Op basis 
daarvan wordt collectief handelen mogelijk. 

Er zijn verschillende typen samenwerking: 
vragers bundelen hun vraag naar land-
schapsdiensten. Bijvoorbeeld burgers die 
een burgerinitiatief beginnen om het land-
schap recreatief interessanter te krijgen. 
Of bedrijven en waterbeheerders die samen 
hun krachten bundelen om veiligheid tegen 
overstroming of waterzuivering te realise-
ren. Aanbieders kunnen zich organiseren 
om aanbod van diensten mogelijk te maken. 
Zo kan een agrarische natuurvereniging 

de giftt! methode: focus op groene infrastructuur, de 
diensten die het op kan leveren en bottomup planning
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(Zuid-Holland) en een kennisinstituut 
(Alterra) met een aanpak om via het 
concept landschapsdiensten tegelijkertijd 
groene, fi nancieel haalbare duurzaamheid 
in de productielijn en een impuls voor de 
leefb aarheid en economie van de regio te 
realiseren. We zetten het sociaalecologisch 

systeem bewust in om een 
gebiedstransitie te realiseren. 
We doen dit door uit te gaan 
van een concept van vraag en 
aanbod van diensten, waardoor 
marktmechanismen worden 
geïntroduceerd in ruimtelijke 
ontwikkeling. Daarbij wordt 
een grote rol toegedicht (en 
ook geactiveerd) aan agrariërs 
en andere grondeigenaren als 
aanbieders van diensten, en aan 
burgers, bedrijven, regionale 
overheden, en NGO’s als vragers 
naar diensten.
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tekst Rosalie van Dam

stuur en burgers door hun bijdrage aan meer dialoog en 
binding. Andere belangrijke argumenten zijn de kwaliteit 
en het maatwerk en de efficiëntie en kostenbesparing 
die burgerinitiatieven kunnen opleveren. Op dit laatste 
wordt momenteel bestuurlijk zwaar ingezet, gezien de 
omarming van burgerinitiatieven als instrument voor 
bezuiniging. (Zie voor meer informatie de essaybundel 
Experimenteren met Burgerinitiatief; Van Doe-het-zelf 
naar doe-het-samen-democratie Heijden, J. van der; 
Dam, R.I. van; Noortwijk, R. van; Salverda, I.E.; Zanten, I. 
van (2011). De essays in deze bundel adresseren verschil-
lende aspecten van de betekenis die burgerinitiatieven 
kunnen hebben.) 

Een aantal Nederlandse voorbeelden
Een voorbeeld van een groen burgerinitiatief zijn de 
burgers van de Grasweg in Hellevoetsluis. Zij hebben het 
initiatief genomen om een ecologische verbindingszone 
te ontwikkelen en te beheren. Ze waren het niet eens 
met de plannen van de gemeente voor het gebied. De ge-
meente wilde namelijk de ecologische verbindingszone 
(het betreffende gebied is min of meer de ‘achtertuin’ van 
de bewoners) bekostigen met het bouwen van huizen in 
het gebied. De burgers hebben hun eigen ideeën ontwik-
keld voor de ecologische verbindingszone, waarbij de 
nadruk is komen te liggen op water en natte natuur (van-
uit het idee om de ecologische waarde te verhogen en een 
mogelijkheid te bieden voor wateropslag). In hun aanpak 
hebben ze samenwerking gezocht met de gemeente, wa-
terschap en Zuid Hollands landschap, hetgeen ook heeft 
geresulteerd in een contract (elke partner zorgde voor 
bepaalde condities voor het realiseren van de ecologische 
verbindingszone. (Zie voor meer informatie Burgers 
en Landschap deel 3 (Van Dam, R.I., I.E. Salverda en R. 
During, 2010)).

In beleid en onderzoek is er de laatste jaren veel aan-
dacht voor maatschappelijke betrokkenheid bij burgers 
en voor actief burgerschap. Burgerparticipatie en burge-
rinitiatief zijn de laatste jaren actueel doordat overheden 
een terugtrekkende beweging maken op meerdere pu-
blieke terreinen. Zij zien hun beleid steeds meer als een 
coproductie met andere betrokken partijen, waaronder 
ook burgers en bedrijven. Bij burgerparticipatie ligt het 
initiatief bij de overheid, grote organisaties en instituties. 
Bij burgerinitiatief ligt het initiatief bij burgers, onder-
nemers, lokale clubs, boeren, kleine maatschappelijke 
organisaties of kleine zelfstandige professionals

Er zijn ook heel veel voorbeelden te vinden van maat-
schappelijke betrokkenheid bij burgers, in allerlei 
vormen en op allerlei terreinen, de zorg, onderwijs, ener-
gievoorziening, leefbaarheid etc. Ook binnen het groene 
domein is de diversiteit aan burgerinitiatieven groot: 
sommige vinden plaats in de stad, andere op het plat-
teland; sommige zijn gericht op ‘donkergroene’ natuur, 
andere op ‘lichtgroene’ natuur; het ene initiatief organi-
seert zich meer formeel, de ander met name informeel; 
het ene initiatief is kleinschalig, de ander grootschalig, 
etc. Geconcludeerd kan worden dat actief burgerschap 
zowel een normatief ideaal is als een empirische realiteit.

Kracht en meerwaarde burgerinitiatieven
Sommige mensen dichten burgerinitiatieven de belang-
rijke functie toe van vertolker van maatschappelijke 
signalen. Ook worden ze gezien als een aanvulling c.q. 
correctie van bestaande bestuurlijke en politieke syste-
men en van de markt. Anderen roemen het potentieel 
aan maatschappelijke creativiteit en tijd dat vrijkomt 
voor de aanpak van ingewikkelde maatschappelijke 
vraagstukken en de overbruggingsfunctie die burgerini-
tiatieven vervullen in de kloof tussen lokaal openbaar be-

Burgerkracht 
is ‘hot’

Rosalie van Dam is onderzoeker bij 
Alterra en deskundig op het vlak 
van burgers en hun landschap.
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Oost-Groningen
Een ander voorbeeld: de bewoners van drie buurtschap-
pen (Höfte, Veele en Wessinghuizen) in Oost-Groningen 
hebben zich georganiseerd in de Boermarke Essen en 
Aa’s. De trekkers van dit bewonersinitiatief hebben 
een groot deel van de lokale gemeenschap (zo’n veertig 
gezinnen) gemobiliseerd om gezamenlijk de cultuurhis-
torische waarden van het landschap te herstellen, beter 
zichtbaar te maken en samen te beleven. Zij hebben een 
Markeplan ontwikkeld voor het herstellen en ontwik-
kelen van deze cultuurhistorische elementen, zoals Oude 
lanen, Heubrugge, Geselberg, Marketeken. Daarnaast 
herstellen en beheren ze het landschap zelf. (Zie voor 
meer informatie Burgers en Landschap deel 3 (Van Dam, 
R.I., I.E. Salverda en R. During, 2010)).

Lingewaard Natuurlijk 
De Stichting Lingewaard Natuurlijk bestaat vanaf  april 
1994. Zij is voortgekomen uit het werk van de Natuur - en 
Vogelwerkgroep Bemmel. Vandaag de dag zet de stichting 

zich in op drie gebieden: educatie, landschapsbeheer en 
natuurbescherming en ze voert op die drie vlakken al-
lerlei activiteiten uit. Bij landschapsbeheer gaat het dan 
bijvoorbeeld om het planten en knotten van wilgen en 
het planten en onderhouden van hagen en struweel. Ook 
brengen ze elk jaar minimaal één kilometer haag terug. 
(Zie voor meer informatie Burgers en Landschap deel 3 
(Van Dam, R.I., I.E. Salverda en R. During, 2010)).

Horstermeerpolder 
De bewonersvereniging en het actiecomité Horstermeer-
polder zijn het oneens met de plannen die de provincie 
Noord-Holland heeft om het waterpeil te verhogen en 
grote delen van de polder plas-dras te maken. De leden 
van de actiegroepen geloven niet dat plannen haalbaar 
zijn. Het midden van de polder, waar de meeste bewo-
ning is, is immers het laagste punt van de polder, die 
ook wordt gekenmerkt door grote kweldruk. Bovendien 
vinden ze natte natuur onaanvaardbaar vanuit het idee 
dat het niet bij het gebied past: niet bij de mensen, niet 

Boermarke essen en Aa’s
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voorheen niet kenden, vinden elkaar rond een burgerini-
tiatief. Er ontstaat nieuwe sociale binding. Daarmee zijn 
burgerinitiatieven persoonlijk én collectief van aard.
Naast het bieden van maatwerk zijn initiatiefnemers 
vaak ‘actie- en oplossingsgericht’. Niet eerst allerlei 
vergaderingen en raadplegingen, maar ‘aan de slag’ (Mi-
nisterie van BZK, 2013). Dat heeft ook te maken met het 
schaalniveau. Alhoewel het zeker niet altijd opgaat (men 
kan ook verbonden zijn rondom een onderwerp of thema 
dat niet aan een specifieke locatie gelieerd is), toch kan 
gezegd worden dat veel burgerinitiatieven op het lokale 
gericht zijn. Verbondenheid aan een plek of gebied is in 
dat geval dan belangrijk. Het lokale of kleinschalige, be-
trokkenheid en vertrouwdheid zijn daarbij kenmerkend.
Via het aangaan van verbindingen met anderen ontwik-
kelen burgerinitiatieven zich en verankeren zij zich in 
de samenleving. Ze interacteren met anderen vanuit en 
gericht op sociaal kapitaal. Deze ‘anderen’ kunnen bij-
voorbeeld de buren zijn, maar ook een boer die een ander 
belang heeft, of bijvoorbeeld een gemeente. Ze gaan dus 
verbindingen aan, in verschillende intensiteit en vari-
erend in de tijd met verschillende actoren, zowel meer 
institutionele actoren als niet-institutionele actoren. 
Doordat burgerinitiatieven zich ontwikkelen in interac-
tie met anderen, kunnen oorspronkelijke doelstellingen 
verschuiven, verbreden of veranderen (Van Dam e.a., 
2010, 2013). (Zie voor meer informatie de publicatie 
‘Meervoudige Democratie’ (Salverda, I.E. , Pleijte, M.  en 
R.I. Van Dam, 2014)). 

bij het landschap, niet bij de gebouwen en ook niet bij 
de gewenste recreatie. Vanuit de historie van het gebied 
zien ze het als een verplichting om het gebied goed te 
onderhouden, en vinden het moreel onjuist om het 
gebied waar hun voorouders in sommige gevallen zelfs 
hun leven voor hebben gelaten – in hun ogen – te laten 
verloederen. Enerzijds hebben zij een alternatief ontwik-
keld en anderzijds zijn zij een protestbeweging begonnen 
en hebben bijvoorbeeld de Republiek Horstermeerpol-
der uitgeroepen. (Zie voor meer informatie de publicatie 
‘Argumenten, drijfveren en collectieve identiteit van 
burgeracties tegen grote landschappelijke ingrepen’ (De 
Groot, M., Salverda, I., Donders, J., & Van Dam, R., 2012)). 

Kenmerken groene burgerinitiatieven
Zoals beschreven staat in de publicatie ‘Meervoudige 
Democratie’ (Salverda, Pleijte en Van Dam, 2014: 11) 
streven burgerinitiatieven vaak een ideaal na of iets wat 
ze belangrijk vinden. Zij richten zich meestal op onder-
werpen die ‘dichtbij het dagelijks leven staan’. Veelal is 
dat een combinatie van eigenbelang en publiek belang. 
Daarnaast zijn burgerinitiatieven vaak integraal van 
aard, ze combineren meerdere doelen.
Burgerinitiatieven leunen zwaar op de passie en het 
doorzettingsvermogen van initiatiefnemers (Van Dam 
e.a., 2010, 2013; Van der Heijden e.a., 2011). De relaties 
van mensen tot hun initiatief zijn vaak duurzaam en 
stabiel. Hoewel het niet per se het primaire doel is van 
burgerinitiatieven, zien we dat ze vaak leiden tot nieuwe 
informele samenwerkingsstructuren. Mensen die elkaar 

natuurlijk grasweggebied 
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• Life politics  Anthony Giddens, 1991
 Giddens signaleert bij burgers een afname van afh an-

kelijkheid van overheden en een toenemende behoefte 
aan controle over het eigen leven en aan zelfverwerke-
lijking. In dat proces van  zelfverwerkelijking merk je 
dat mensen aanhaken bij ethische doelen, morele is-
sues en wereldwijde thema’s . De politiek-maatschap-
pelijke betrokkenheid krijgt niet enkel meer gestalte 
in het lidmaatschap van grote politieke emancipatie-
bewegingen, maar in betrokkenheid bij morele issues 
en ethische doelen en dit resulteert in een bepaalde 
levenshouding en leefstijl. Het gaat bij life politics dus 
om de koppeling van politieke en maatschappelijke 
doelen aan persoonlijke keuzes en bijbehorende leef-
stijlen die tevens sterk gericht zijn op zelfverwerkelij-
king

• Subpolitics  Ulrich Beck, 1994
 De besluitvorming over maatschappelijke ontwikke-

lingen ligt niet hoofdzakelijk meer in handen van het 
verkozen parlement, regering en verzuilde belangen-
groepen, maar van bedrijven, wetenschappers, media, 
nieuwe sociale beweging èn burgers. Het zijn ontwik-
kelingen die door maatschappelijke invloed politiek 
van belang zijn. Het betreft dus de maatschappelijke 
acties die plaatsvinden buiten de representatieve insti-
tuties van het nationale politieke systeem en die door 
hun maatschappelijke invloed politiek van belang zijn.

• Principes zelforganisatie – Herman van 
Gunsteren, 2006 

 In zijn boek ‘Vertrouwen in democratie. Over de prin-
cipes van zelfsturing’ laat van Gunsteren (2006) een 
visie zien die diversiteit, confrontatie en indirecte 
sturing prevaleert boven ‘topdown beslissingen’. Hij 
baseert zich daarbij op het principe van ‘de wijsheid 
van de menigten’, wat kort gezegd inhoudt dat een col-
lectief van domme delen verstandige besluiten kan 
nemen en hij verdedigt daarmee de democratie. Hij 
geeft aan dat mensen samen heel goed zelf kunnen be-
slissen, mits er wel sprake is van een aantal principes. 
Deze principes hebben dan te maken met dat er diver-

siteit moet zijn, dat verschillende perspectieven en 
meningen bij elkaar moeten worden gebracht en met 
elkaar geconfronteerd worden. Ook moet er bepaalde 
mate van onafh ankelijkheid zijn. In zijn ogen is dus 
niet onenigheid het grootste gevaar voor democratie, 
maar consensus. 

• Waarde van het verschil – Paul Frissen, 2007
 Frissen legt in zijn publicatie ‘De staat van verschil’ 

de nadruk op diversiteit. Mensen zijn verschillend en 
hebben verschillende wensen, ook met betrekking tot 
landschap. 

• Strategie – practice based theory  Jarzabkowski, 
1994; Jarzabkowski & Seidl, 2008

 Strategie wordt in de practice based theory van onder 
anderen Jareabkowski en Seidl (2008) gezien als iets 
wat mensen doen, in plaats van iets wat organisaties en 
bedrijven hebben. Verder wordt benadrukt strategieën 
en handelingen moeten worden gezien in de sociale 
context. 

• Selftransformation  Luhmann, 1995; Seidl, 
2005

 Luhmann en Seidl beschrijven hoe beelden (interpre-
taties daarvan) vanuit de sociale context geïnternali-
seerd worden in een systeem, waardoor de identiteit 
en de strategieën aangepast worden aan de assumpties 
die de groep heeft over wat de sociale context relevant 
vindt

 In het algemeen kan worden gezegd dat interactie en 
verbondenheid van burgerinitiatieven met hun con-
text  zeer belangrijk zijn. Door het aangaan van ver-
bindingen realiseren burgerinitiatieven hun doelen. 
(Zie voor meer informatie over de toepassing van deze 
concepten op de casuïstiek van groene burgerinitiatie-
ven de publicaties ‘Strategies of citizens’ initiatives in 
the Netherlands: connecting people and institutions’ 
(Van Dam, R.I., R. During & I.E. Salverda; 2014) en 
‘Delineating Active Citizenship: The Subjectifi cation 
of Citizens’ Initiatives’ (Van Dam, R.I., M. Duineveld 
& R. During;  2014)). 

Theorieen en concepten burgerinitiatieven
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• Algemeen belang – individueel belang
 Voor overheden is het van belang dat initiatieven wen-

sen en ideeën representeren van de hele gemeenschap 
of dat ze in elk geval groot draagvlak hebben onder de 
gemeenschap. Dit dilemma heeft ook te maken met dat 
overheden willen dat initiatieven bijdragen aan het al-
gemeen belang en niet alleen gericht zijn op individuele 
belangen van een kleine groep mensen. Burgerinitia-
tieven richten zich vaak op een mix van (lokale) maat-
schappelijke belangen en individuele belangen. Soms 
gaat het om het belang van een relatief kleine groep 
burgers. Vaak zoeken ze expliciet draagvlak onder de 
(lokale) bevolking. 

• Hoog schaalniveau – laag schaalniveau
 Een ander dilemma heeft te maken met dat er verschil-

lende belangen op verschillende schaalniveaus worden 
nagestreefd. Wat nader onderzocht zou moeten worden, 
is hoe burgerinitiatieven op lokaal en regionaal schaal-
niveau zich verhouden tot een maatschappelijk belang 
(bijvoorbeeld groen) dat op een hoger schaalniveau 
door de overheid wordt voorgestaan.    

• Continuïteit – Tijdelijkheid
 Voor overheden is het vaak belangrijk dat burgerini-

tiatieven continuïteit laten zien. Bij het faciliteren van 
initiatieven bestaat vaak de wens dat de initiatieven 
voor langere tijd blijven bestaan. Er is vaak angst dat 
burgerinitiatieven kortdurend zijn. Maar eigenlijk is 
er nog weinig zicht op hoe het is met de continuïteit 
van groene burgerinitiatieven. Wellicht dat het voor 
hen ophoudt als het doel min of meer is bereikt of als 
de energie eruit is of de trekker ermee stopt. Maar het 
zou ook kunnen zijn dat juist vanwege de persoonlijke 
gedrevenheid initiatiefnemers niet zo gauw zullen los-
laten. En ook al stopt het initiatief, de betrokkenheid en 
bijdragen vanuit burgers kunnen in bepaalde mate en 
vorm blijven bestaan. Het zou zich bijvoorbeeld kun-
nen uiten in andere initiatieven of juist in immateriële 
bagage zoals empowerment die in andere situaties weer 
kan worden ingezet.

• Emotie – Ratio
 Vanuit waarden als algemeen belang, representativiteit 

en gelijkheid heeft de overheid het primaat gelegd bij 
‘rationeel’  en ‘objectief ’ afwegen en handelen. Ver-
schillende bestuurskundigen zien echter als belangrijk-
ste uitdaging dat de menselijker wordt (Vigoda-Gadot 
and Meisler, 2010; Newman et al, 2009). Die lijn wordt 
ook gevolgd door de VNG (2013) die aangeeft dat deze 
menselijker overheid voortkomt uit een communica-
tievere en informelere opstelling. Oplossingsgericht in 
plaats van proceduregericht, informeel het gesprek aan 
gaan om erachter te komen wat nu daadwerkelijk aan 
de hand is.

• Formeel – Informeel
 Als gevolg van verschillende waarden en uitgangspunten 

werken burgerinitiatieven en overheden in verschillende 
‘systemen’. Zwart wit gezegd werken overheden vanuit 
formaliteit: verwachtingen, afspraken en resultaten 
voor de lange termijn worden van te voren bepaald en 
(op papier) vastgelegd, keuzes moeten via bureaucratie 
worden verantwoord, onderlinge relaties zijn zakelijk 
en organisaties zijn verantwoordelijk. Burgerinitiatie-
ven werken veel meer vanuit informaliteit: afspraken 
en omgangsvormen zijn impliciet, acties spontaan, er 
wordt pragmatisch gehandeld, kansen worden gepakt 
die het moment aandient, onderlinge relaties zijn per-
soonlijk en mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
handelen. Veel succesvolle burgerinitiatieven werken 
zelf vaak op zo’n informele wijze, maar naar buiten toe 
wordt vaak de formele organisatievorm gepresenteerd. 
Dit onderscheid tussen een informele en formele werk-
wijze geldt voor het brede maatschappelijke terrein 
waar burgerinitiatieven en overheden elkaar tegenko-
men. Voor zover inzichtelijk zitten daar geen aspecten 
aan die specifi ek voor het groene domein gelden.  

 Dilemma’s worden niet alleen ervaren in het omgaan 
met burgerinitiatieven. De grootste moeilijkheid die 
ambtenaren ervaren is binnen hun eigen organisatie. 
Dat heeft te maken met zaken als: ‘Ze worden op andere 
zaken afgerekend; Het leidt af van wat als ‘kerntaak’ 
gezien wordt; Dit er ook nog eens bij; ...’ (Van Dam en 
Salverda, 2009). 

Dilemma’s voor overheden in het omgaan met burgerinitiatieven
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tekst Marcel Pleijte

Juridische 
aspecten bij groene 
maatschappelijke 
initiatieven
Er is sprake van vermaatschap-
pelijking van het publieke domein: 
de productie van publieke waarde 
komt steeds meer bij de markt 
en de civil society te liggen, 
waarbij de overheid de centrale 
positie in het publieke domein 
verlaat of deelt met anderen 
(Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties & 
Vereniging van Griffi  ers, 2013; 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties & 
de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, 2013; Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties & Kracht 
in NL, 2013). 

Dat is waar de netwerksamen-
leving de kern van de overheid 
raakt: pogingen om publieke 
waarde te genereren worden 
steeds meer een zaak van 
interactie met een veelheid aan 
partijen – markt of gemeen-
schap; individuele burgers en 
grote bedrijven – die eveneens 
actief zijn. Er is sprake van min-
der overheid (bezuinigingen, 
deregulering) en meer burger- 
en ondernemersinitiatieven. We 
zien een toename aan groene 
maatschappelijke initiatieven 

waarbij zowel praktijkvoor-
beelden uit steden als landelijk 
gebied. Hierbij kan worden 
gedacht aan: groenbeheer (van 
plantsoenen tot natuurgebied), 
energie, voedsel (stadsland-
bouw), hergebruik ruimte en/of 
ruilen of hergebruik van materi-

alen (repair café’s). In dit artikel 
gaan we na welke juridische 
aspecten zich voordoen bij deze 
maatschappelijke initiatieven.

Eerst is er aandacht voor het 
maatschappelijk initiatief, ook 
wel ondernemerschap of burger-

Marcel Pleijte is senior bestuurskundige en houdt 
zich bezig met gebiedsontwikkeling, governance 
vraagstukken en sociale innovatie bij bedrijven, 
burgers en overheden.
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schap genoemd. De overheid 
kan bij meer initiatief vanuit 
de maatschappij meer partner 
worden in plaats van toetser of 
regelgever. Om initiatief te kun-
nen nemen zijn er twee typen 
juridische aspecten: ‘Right to 
challenge’ (het recht om vanuit 
de maatschappij aan te tonen 
dat op een effi  ciëntere manier 
en met meer maatschappelijke 
impact kan worden gewerkt 
dan de overheid voorstaat) en 
‘Wet openbaarheid van be-
stuur (Wob)’ (door deze wet 
komt overheidsinformatie 
beschikbaar die kan leiden tot 
initiatieven vanuit de maat-
schappij). Vervolgens kunnen 
initiatiefnemers besluiten om 
zich te formaliseren tot een 
rechtspersoon. Het rechtsperso-
nenrecht en het fi nancieel recht 
zijn daarbij juridische aspecten. 
Wanneer een rechtspersoon 
is opgericht, kan deze relaties 
aangaan met andere partijen 
en hiertoe geformaliseerde 
afspraken aangaan. Denk aan 
contractrecht en aansprake-
lijkheidsrecht. Tot slot kan een 
overheidsorganisatie ertoe over-
gaan om middelen beschikbaar 
te stellen aan maatschappelijke 
initiatieven, bijvoorbeeld geld, 
kennis, ruimte in regelgeving. 
Juridische aspecten die hierbij 
om de hoek komen kijken zijn 
het aanbestedingsrecht, het 
subsidierecht, gelijkheidsbegin-
sel, zorgvuldigheidsbeginsel, 
motiveringsbeginsel etc.

Burger en -ondernemer-
schap
Het kabinet zet met de parti-
cipatieve samenleving meer in 
op maatschappelijk initiatief 
(Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, 2013; Ministerie van 
Economische Zaken, 2014). 
Participatie vergt deelname en 
verantwoordelijkheid voor de 
leefomgeving. Overheden zullen 
burgers actief moeten uitnodi-
gen en aanmoedigen, burgers 
op hun beurt zullen weer op 

bewoners zelfverantwoordelijk-
heid ontwend zijn en er zeer veel 
regels zijn. Wat kan de overheid 
dan doen? De overheid heeft 
immers geen zeggenschap over 
burgerschap en ondernemer-
schap. Maar de overheid kan 
ruimte bieden. Het vergt een 
andere houding van de over-
heid: vraaggericht in plaats van 
aanbodgericht. De overheid 
moet dus niet meer alles in 
regels willen vangen, maar de 
dialoog aangaan en soms ook 
niets doen. De nieuwe situatie 
vergt een overheid die partner is 

grotere schaal moeten leren om 
zelfredzaam te zijn. Het is nodig 
dat burgers spelregels van de sa-
menleving kennen en gebruiken. 
Zij zullen zich (mede-) eigenaar 
van problemen en oplossingen 
moeten voelen. Burgers krijgen 
daarmee collectieve in plaats 
van private verantwoordelijk-
heden. Burgers worden sociale 
ondernemers en ondernemende 
gemeenschappen. 

Het klinkt allemaal mooi. Maar 
de praktijk is dat de overheid 
moeite heeft met loslaten, de 

overheid

gemeenschap

burgerparticipatie en
zelfredzaamheid

privatisering en
marktwerking

sociaal
ondernemerschap

actief burgerschap
en eigen kracht

markt
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in plaats van louter regelgever. 
Welke mogelijkheden zijn er 
nu voor burgers om publieke 
taken of publiek eigendom 
over te nemen? Hierbij zijn 
juridische aspecten rond Open 
Government en Wet openbaar-
heid van bestuur (Wob) van 
belang (Zie Plantinga, 2012). 
Met open government wordt 
gedoeld op de verbetering van de 
toegankelijkheid en hergebruik 
van overheidsinformatie wat 
burgerschap kan bevorderen: 
meedenken met de overheid en 
controleren. Andersom kunnen 
burgers ook databases ontwik-
kelen waar overheden gebruik 
van kunnen maken. Met de Wet 
openbaarheid van bestuur kun-
nen overheden gedaagd worden 
om openheid te bieden over 
informatie. Wat is het recht om 
mee te dingen in aanbesteding 
van publieke taken? Dit komt tot 
uitdrukking in Right to chal-
lenge, ofwel het recht van een 
groep burgers om de overheid 
uit te dagen dat ze het zelf beter 
kunnen uitvoeren dan de over-
heid. Het moet leiden tot lagere 
kosten en betere dienstverle-
ning. 

Er is ook een spanningsveld 
rond Right to challenge (Jeuring 
en Van Voorn, 2013).
1. De buurt dient feedback te 
geven in een afh ankelijkheids-
relatie. De buurt vertelt de 
gemeente eigenlijk dat die er 
een potje van maakt. Een goede 

diplomatieke 
verha-

len-

verteller is nodig voor het 
overbrengen van de boodschap 
en een goede relatie om met de 
gemeente nog te kunnen on-
derhandelen. De gemeente kan 
veel weigergronden aanvoeren 
en uiteindelijk formuleert de 
gemeente ook de inkoopproce-
dure.
2. Uitbesteding vindt tot nu toe 
plaats op een veel grotere schaal 
dan de buurt voorstaat. Groter 
is goedkoper, effi  ciënter en met 
minder risico denkt men. Maar 
vaak is het andersom: hoe hoger 
de schaal, des te minder de 
dienstverlening wordt verkre-
gen die echt nodig is. Vaak kost 
het meer.
3. Een vergelijking wordt vaak 
gemaakt op prijs, maar maat-
schappelijke waarde is vaak niet 
in prijs uit te drukken. Dat be-
moeilijkt vergelijking in off ertes.
4. Er is tijd nodig voor groei van 
utopie naar ultieme kans: vaak 
dient eerst aan community buil-
ding te worden gedaan, denk aan 
opbouwwerkers en het opzetten 
van wijkinfrastructuur.

Rechtspersonen
Burgers ondernemen steeds 
meer samen. Vaak proberen 
zij zich allereerst informeel te 
organiseren. Er komt een mo-
ment dat het wenselijk of zelfs 
noodzakelijk is dat burgers een 
formele organisatie oprichten, 
bijvoorbeeld bij vorming van ei-
gen vermogen, beschikken over 
vreemd vermogen, bij risico’s en 
aansprakelijkheden. Er is geen 
wet voor een aparte rechtsvorm 
van burgercollectieven. Er moet 
worden gekozen uit een van de 
rechtsvormen uit het Burgerlijk 
Wetboek. Daarbij zijn de opties: 
vereniging, stichting, VOF, CV/
NV of BV, wijkondernemingen, 
coöperaties (zie: Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties & Aedes vereniging 
van wooncorporaties, 2012; 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties & 
Netwerk Platteland, 2013).

Geformaliseerde 
afspraken
Als een rechtspersoon eenmaal 
is opgericht, dan is die rechts-
persoon geformaliseerd en 
verhoudt die zich ook tot andere 
publieke en private partijen. 
Het publiek en privaat recht 
zijn daarom beide van belang. 
Privaat recht regelt de verhou-
dingen tussen particulieren 
onderling en publiek recht regelt 
het functioneren van de staat 
en verhoudingen tussen staat 
en particulieren (exclusieve be-
voegdheden). Bij verschuivingen 
in taak- en risicoverdeling tus-
sen publieke en private sector 
komen ook juridische aspecten 
om de hoek kijken. Daarnaast is 
sprake van samenwerking tus-
sen publieke en private partijen. 
Zij kunnen ertoe overgaan om 
gezamenlijk één rechtspersoon 
op te richten (bijvoorbeeld een 
Gezamenlijke Grond Exploita-
tie maatschappij). De overheid 
en de markt raken vermengd 
en daarmee ook de logica’s en 
mechanismen van de verschil-
lende domeinen: beginselen van 
behoorlijk bestuur/good gover-
nance, maar evengoed markt-
consultatie (aanbestedingsrecht, 
staatsteun etc). Er ontstaan veel 
publiek-private overeenkomsten 
ofwel contracten, zowel tussen 
overheden en marktpartijen als 
ook met burgerinitiatieven. 

Aansprakelijkheidsrecht
Hoe zit het met de risico’s, 
schade en aansprakelijkheid? 
Wat is aanvaardbaar? Wat moet 
worden geregeld? Hoe zit het 
met helderheid over zorgplicht 
en veiligheid? Hoe zit het met 
zelfb eheer in de open ruimte? 
Met voedselveiligheid bij open-
bare moestuinen? Met spelen in 
het groen? Met tijdelijk gebruik 
van ruimte? Volgens Mark 
Verhijde en Maarten Bosman 
(2013a, 2013b en 2014) gaat het 
er om of de schade betaalbaar 
is. Anders is verzekeren een 
optie. Van aansprakelijkheid is 

diplomatieke 
verha-
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volgens hen sprake bij schade 
dat uit eigen handelen voort-
komt. Aansprakelijk stellen kan 
contractueel of wettelijk. Het 
gaat om inschatten van risico’s 
en risicobeheersing. Overhe-
den kunnen burgerinitiatieven 
mogelijk maken voor burgers 
of eenvoudiger realiseerbaar 
maken, bijvoorbeeld door regels 
op te rekken en een zone van 
onderzoek en innovatie in te 
stellen (pilots, experimenten). 
De overheid kan maatwerk bie-
den en helpen professionalise-

eerlijke concurrentie? Wanneer 
bedreigen burgerinitiatieven 
ondernemers op de markt?  
Wanneer is sprake van juridi-
sche willekeur? Met de theorie 
van de Duitse socioloog Claus 
Offe (1981) worden vier typen 
status onderscheiden die over-
heden kunnen verstrekken. 
1. Erkenningsstatus (in- en 
uitsluiting): gelijke toedeling 
op basis van algemene regels 
verdwijnt. Divers aanbod van 
burgerinitiatieven: verschil 
inhoud, toegang, omvang en 

ren. Eigen instrumenten hierbij 
zijn contracten, vergunningen, 
procedures en protocollen. 

Overheidsmiddelen
Een overheidsinstantie kan 
ertoe overgaan om middelen te 
verlenen aan maatschappelijke 
initiatieven. Vaak komen hierbij 
juridische aspecten om de hoek 
kijken. Is financiële steun of een 
aparte juridische status (bepaal-
de regels buiten werking stellen) 
te rechtvaardigen? Wanneer is 
er sprake van staatssteun/on-



jaargang 71 • maart 2015 • nummer 03 33

Dynamiek in samenleving, 
sturing en organisatie
Verschuivingen in de samenle-
ving, verschuivingen in sturing 
en verschuivingen in de organi-
satie leiden tot andere juridische 
aspecten omtrent initiatief, 
rechtspersonen, formalisering 
van afspraken met partijen in de 
omgeving en omtrent het ver-
strekken van overheidsstatus. 
(Van de Steen, 2013).

3. Middelenstatus (verstrekken 
van geld en kennis). Juridische 
aspecten hierbij zijn of het leidt 
tot staatssteun en oneerlijke 
concurrentie.
4. Disciplineringsstatus (voor 
burgers die niet meedoen aan 
burgerinitiatieven gelden 
andere, vaak onaantrekkelijke, 
regels: bijvoorbeeld fiscale 
vrijstellingen voor burgeriniti-
atief en voor anderen belasting 
betalen of burgerinitiatieven 
worden beloond met bekostiging 
van buurtfeesten, etc.).
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kwaliteit. Leidt dit tot rechts-
ongelijkheid? Gelijke gevallen 
gelijk behandelen; ongelijke 
gevallen ongelijk behandelen? 
Er is altijd nog motiveringsbe-
ginsel, zorgvuldigheidsbeginsel 
en gelijkheidsbeginsel.
2. Juridische status (pilot of ex-
perimentstatus, gedogen versus 
generieke regels). Niet generiek, 
maar maatwerk. Regelgeving is 
nu eenmaal ook niet allemaal 
generiek, denk maar aan indi-
viduele vergunningverlening, 
ontheffingen en dergelijke.
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De bewoners van EVA-Lanxmeer helpen op 
vrijwillige basis mee aan het onderhoud van 
het openbaar groen in hun duurzame wijk. 
Veel privétuinen hebben geen afrastering 
en lopen door in het openbaar groen. Al-
leen de appelboomgaard, onderdeel van 
het waterwingebied midden in de wijk, is 
geen openbare ruimte. Wel onderhouden de 
bewoners naast het openbare groen ook die 
oude boomgaard. Ze plukken daar letterlijk 
en figuurlijk de vruchten van. Tijdens het 
oogstfeest worden zelf geperst appelsap en 
zelf gebakken appeltaarten uitgedeeld. 
Om alles goed te regelen tekende Stichting 
Terra Bella een beheercontract met de 
gemeente Culemborg en waterwinbedrijf 
Vitens, de twee eigenaren van de openbare 
groene ruimte in de wijk. De stichting stelt 
elk jaar een plan op waarin staat hoe het 

groen beheerd wordt door bewoners en 
welke taken door de gemeente of derden 
zullen worden gedaan. Terra Bella besteedt 
het gedeelte van het beheerbudget van de 
gemeente dat door de vrijwillige inzet van 
bewoners wordt bespaard, in de openbare 
ruimte. Zo zijn er tuinbanken geplaatst, 
speciale speelplekken voor de jeugd aange-
legd en krijgen bewoners snoeiles. 

Voordelen 
Het groen wordt op een ecologische manier 
onderhouden. De natuur wordt gespaard 
omdat veel met de hand wordt gedaan en er 
geen chemische middelen worden gebruikt. 
Het beheer is bovendien sociaal duurzaam: 
de bewoners krijgen op een vanzelfspre-
kende manier contact met elkaar.

tekst Jeroen Kruit & Noortje Krikhaar

Bewoners  
zorgen voor het  
beheer van het  
ecologisch groen

in opdracht van stichting terra Bella, één van de 

werkgroepen van de BeL (Bewonersvereniging 

evaLanxmeer) uit Culemborg, is onderzocht 

wat de effecten van ecologisch zelfbeheer van 

de openbare ruimte zijn.

Jeroen Kruit is landschapsarchitect en 
onderzoeker bij Alterra, deskundig op 
het vlak van burgers en hun landschap.
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Alle partijen (Terra Bella, de gemeente 
Culemborg en Vitens) zijn enorm tevreden 
over de samenwerking. Het beheercontract 
werd dan ook na de eerste vijf jaar verlengd. 
Deze samenwerking wilde Terra Bella graag 
evalueren.

Dit onderzoek leverde vier belangrijke 
uitkomsten op: de bewoners en de overheid 
zijn tevreden, biodiversiteitswinst meten 
vraagt om een veel meer gestructureerde 
monitoring en de werkwijze is moeilijk te 
kopiëren. 

ECO3
Het ‘theoretisch kader’ ECO3 van fi losoof 
Henk Oosterling, actief in het vakgebied 
van de sociale ecologie, biedt handvatten 
om de fysieke leefwereld in de stad aan de 
belevingswereld van bewoners te koppelen. 
De ECO3-opdeling in een fysieke, een 
sociale en een mentale ecologie is gebruikt 
om de evaluatie van het zelfb eheer over 
het voetlicht te brengen. Hierbij gaat de 
fysieke ecologie in op planten en dieren en 
hun inbedding in hun omgeving. De sociale 

ecologie gaat vooral over netwerken, eigen-
lijk over de verbindingen tussen mensen. 
De mentale ecologie gaat vooral over het 
individu en hoe die reageert op zijn sociale 
en fysieke omgeving.  

Draag enthousiasme over (mentaal)
Voor een goed samenwerking is het cruciaal als 
overheid en de burgers elkaar als gelijk-
waardige partners behandelen. Zorg voor 
alle mogelijke ruimte voor diversiteit in 
motivatie om bewoners de kans te geven te 
participeren. Daar hoort bij dat je accep-
teert dat niet iedereen in dezelfde mate 
participeert. Betrek ook nieuwkomers, or-
ganiseer bijvoorbeeld een schouw. Monitor 
op gestructureerde wijze hoe mensen de 
wijk beleven. 

Behoud aansluiting (sociaal)
Cruciaal voor een goede communicatie 
en verstandhouding tussen bewoners 
en gemeente is de intermediaire rol van 
hovenier Rob Vleming. Om aansluiting bij 
de veranderende wensen en verlangens 
van bewoners te houden is het belangrijk 

sociaalnetwerkendoorknopenlineair

mentaal

paradoxen

samenspannen

punctueel

fysiek
ecosystem

en
inbedden

cyclisch

eco3
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voorzieningen in het openbare groen te eva-
lueren en te zorgen voor voldoende variatie 
in aanbod voor iedereen in de wijk. Gebruik 
de schouw voor overdracht van kennis en 
ervaring aan bewoners, een intermediair, 
professionals en de gemeente. En vooral: 
vier je successen! 

Monitoring, kwestie van  
structuur (fysiek)
Om biodiversiteitsontwikkeling weten-
schappelijk vast te kunnen stellen is het 
verstandig gestructureerd te monitoren 
op structuur en soortenniveau. Leg als je 
dat wilt natuurdoelen vast. Gebruik ten 
behoeve van benchmarking in elk geval ook 
soorten waarop in andere wijken wordt 
gemonitord. Verlies niet uit het oog dat de 
noodzakelijk basis onder alle activiteiten 
het enthousiasme van de bewoners is. Zorg 
voor cursussen en opleidingen als daar 
vraag naar is.

Conclusie
Zelfbeheer, ecologisch of niet, zorgt voor 
kwalitatief hoogwaardig openbaar groen en 
draagt onder andere bij aan leefbaarheid, 
sociale cohesie, verantwoordelijkheid en 
veiligheid in de wijk. Daarom is het interes-
sant te onderzoeken of deze werkwijze die 
zoveel zaken integreert, ook impact heeft 
op andere gemeentelijke portefeuilles dan 
groenbeheer.
Om een initiatief als dit te laten slagen is 
het nodig het gedachtegoed te verankeren. 
Leg vast wat het kan opleveren (leererva-
ringen) voor bewoners en gemeente. Maak 
serieus werk van monitoring en evaluatie 
(mentaal, sociaal, fysiek). 
Ecologisch zelfbeheer in een bestaande 
wijk, vormgegeven als in EVA Lanxmeer, 
vraagt een kritische blik op de stedenbouw-
kundige structuur van de wijk. Echter, 
het belangrijkste wat je nodig hebt is een 
gedeeld idee over hoe je als wijk (groep) met 
je leefomgeving om wilt gaan. In de wijk 
EVA Lanxmeer is aan dit verhaal vanaf het 
allereerst begin gebouwd. Het is in andere 
wijken in Culemborg niet gelukt dit van de 
grond te krijgen. 

evA
In 1994 is Stichting 
E.V.A. - Ecologisch Cen-
trum voor Educatie, 
Voorlichting en Advies- 
opgericht met het doel 
om een bijdrage te  
leveren aan de ontwik-
keling van een duurza-
me en milieubewuste 
samenleving. 
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Het beheer van het openbaar 
groen in de wijk Lanxmeer in 
Culemborg is onderzocht vanaf 
vijf theoretische invalshoeken.

1. Theorie over leefstijlen 
of burgerschapsstijlen
Allereerst is nagegaan in hoe-
verre bij Eva-Lanxmeer sprake 
is van één leefstijl ofwel burger-
schapsstijl. Motivaction inter-
national stelde een theorie op 
over acht verschillende leefstij-
len (http://www.motivaction.
nl/mentality/de-acht-menta-
lity-milieus). De bewoners van 
Eva-Lanxmeer blijken vooral 
te kunnen worden geplaatst 
bij de leefstijl van de postma-
terialisten, maatschappelijke 
idealisten die zichzelf willen 
ontplooien, opkomen tegen 
sociaal onrecht en voor milieu, 
natuur en landschap. De kracht 
is derhalve dat de bewoners er 
een uniforme levensstijl op na-
houden. Nederland of Friesland 
geven in percentages ongeveer 
dezelfde verdeling te zien 
omtrent de levensstijlen. Op 
lokaal schaalniveau van wijken 
en buurten kan dit verschuiven 

rate actors bedoeld ofwel com-
municatie en samenwerking 
tussen professionele partijen. 
Het gaat om de institutionele 
context (organisatiestructu-
ren, wetten, regels), organi-
satiecultuur, houding, etc. Bij 
verticale cohesie gaat het om 
wisselwerking tussen burgers 
en organisaties. Het gaat om 
communicatie, vertrouwen, 
wederzijdse verwachtingen, 
geboden ruimte aan burgers. 
Horizontale cohesie tenslotte 
verwijst naar wisselwerking 
tussen burgers onderling. Het 
gaat om verbondenheid, zelfde 
normen en waarden, solidair 
gedragen naar elkaar en me-
debewoners, sociale interac-
tie met de buurt. Daarnaast 
besteedt Fleur aandacht aan 
(de perceptie van) de sociale op-
bouw van de wijk en de fysieke 
kenmerken van de wijk. Bij de 
sociale structuur van een wijk 
of buurt gaat het erom of de 
openbare ruimte een kruispunt 
voor de gemeenschap, een ont-
moetingsplek voor de bevolking 
is. De perceptie van elkaar 
kan daarbij positief, negatief 

en kunnen bepaalde leefstijlen 
domineren. Wat betekenen de 
levensstijlen nu voor burgerini-
tiatieven? Eigenlijk komen de 
burgerinitiatieven vooral van 
verantwoordelijke en actieve 
burgers en niet van plichts-
getrouwe, volgzame mensen, 
buitenstaanders, overvraagden 
en pragmatici, niet uitgedaag-
den (Spangenberg & Lambert, 
2009). Binnen de groep verant-
woordelijken/actieve burgers is 
een verdere opdeling in typen 
burgers mogelijk. Ted van de 
Wijdeven onderscheidde in zijn 
proefschrift in 2012 vier typen 
van actieve burgers: wijkex-
perts, buurtbouwers, casusex-
perts en projectentrekkers.

2. Theorie over sociale  
en fysieke variabelen
Rick Fleur (2014) onderscheidt 
in zijn masterscriptie in een 
conceptueel model fysieke en 
sociale variabelen. Bij de sociale 
variabelen gaat het daarbij niet 
om leefstijlen van burgers maar 
om drie typen cohesie. Met 
institutionele cohesie wordt de 
wisselwerking tussen de corpo-

tekst Marcel Pleijte

nU vAnUit meeRvOUdige demOCRAtie

Nog eens: 
de casus 
Eva Lanxmeer

Marcel Pleijte is senior bestuurs-
kundige en houdt zich bezig met 
gebiedsontwikkeling, governance 
vraagstukken en sociale innovatie 
bij bedrijven, burgers en overheden.
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of neutraal zijn. Bij de fysieke 
structuur van een wijk of buurt 
gaat het om de aanwezigheid van 
de hoeveelheid groen, areaal-
verharding, schoon- en veilig 
houden en leefbaarheidsvraag-
stukken. We kunnen conclude-
ren dat burgers vaak niet alleen 
verschillen qua leefstijl, maar 
ook de fysieke en sociale varia-
belen verschillen (wel of geen 
sterke institutionele, verticale 
of horizontale cohesie; wel of 
geen sterke sociale of fysieke 
structuur). Dit leidt uiteindelijk 
wel of niet tot burgerinitiatief 
en vervolgens tot het wel of niet 
slagen van een burgerinitiatief.

3. Theorie over  
meervoudige democratie
Voor het slagen van een burger-
initiatief is ook de opstelling 
vanuit de politiek en ambtena-
rij heel belangrijk zoals blijkt 
uit de publicatie Meervoudige 
democratie (Salverda et al., 
2014). Burgerinitiatieven en 
overheidsbeleid geven elk op 
een eigen manier invulling aan 
de democratische waarden 
vrijheid, gelijkheid en broeder-

schap en aan good governance. 
Zo zijn recht op eigen initiatief 
en ruimte voor direct zeggen-
schap bij burgerinitiatieven 
een belangrijke invulling van 
vrijheid. Overheidsbeleid 
bood voor dergelijke vrijheid 
tot voor kort weinig ruimte. 
Gelijkheid speelt bij burger-
initiatieven niet per se een 
belangrijke rol. Daar zijn vooral 
eigenheid en de kracht van het 
verschil belangrijke drivers. 
Het gelijkheidsdenken van de 
overheid is er juist op gericht 
om willekeur en ongelijkheid 
te voorkomen door middel van 
uniformiteit en gelijke behan-
deling, waardoor mooie kansen 
vanuit burgerinitiatieven lang 
niet altijd worden benut. Door 
deze verschillende invulling 
van democratische waarden 
kunnen overheidsbeleid en 
burgerinitiatieven elkaar in 
de praktijk goed aanvullen en 
elkaars tekortkomingen deels 
wegnemen. In het natuurdo-
mein betekent dat bijvoorbeeld 
dat overheden ruimte geven aan 
‘pop up’ natuur die burgerini-
tiatieven spontaan op bepaalde 

plekken realiseren vanuit lokale 
gebiedsidentiteit. Als zij dit no-
dig vinden, kunnen overheden 
zelf natuur realiseren op plek-
ken waar de samenleving dat 
zelf niet organiseert. Een ander 
voorbeeld is dat overheden 
ruimte bieden aan kleinschalige 
natuur die burgerinitiatieven 
willen realiseren. Overheden 
kunnen aansluiten bij de 
realisatie van grootschalige 
samenhangende natuur vanuit 
biodiversiteitsdoelen. Door 
aanvulling en samenspel kun-
nen overheden ruimte geven 
aan natuurdoelen van burger-
initiatieven en tegelijk ook 
eigen beleidsdoelen realiseren. 
Dit samenspel tussen overhe-
den en burgerinitiatieven is 
nodig om allerlei soorten na-
tuurwaarden en natuurdoelen 
te realiseren die de samenleving 
belangrijk vindt. De uitdaging 
daarbij is dat overheden op 
verschillende schaalniveaus 
en beleidsterreinen meerdere 
rollen tegelijk spelen, die goed 
op elkaar worden afgestemd. 
Naast het faciliteren van bur-
gerinitiatieven, en co-creatie 
met burgerinitiatieven, hebben 
overheden ook meer traditio-
nele rollen, zoals burgerpartici-
patie en sturing met wetgeving. 
Juist met de integratie van deze 
meervoudige overheidsrollen 
heeft het ministerie van EZ 
(2014) met de Rijksnatuurvisie 
een eerste stap gezet.

4. Theorie over dilemma’s 
van ambtenaren bij meer-
voudige democratie
Wanneer vanuit de participatieve 
democratie ook een beroep 
wordt gedaan op de represen-
tatieve democratie kunnen zich 
dilemma’s voordoen. Onder-
staande dilemma’s zijn tijdens 
een werkconferentie van de 
gemeente Groningen gesigna-
leerd (Bron: Gemeente Gronin-
gen, 21 maart 2013. Conferentie 
Participatieve democratie):
- Zeggenschap: hoeveel ruimte 
krijgt/heeft een ambtenaar om 
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met burgers bij burgerinitiatie-
ven een ontwikkelproces in te 
gaan?
- Responsief en snelheid van 
handelen: hoe snel kan een 
ambtenaar handelen? Hoe be-
houd je momentum en enthou-
siasme van burgers als proce-
dures en zorgvuldigheid binnen 
de representatieve democratie 
tijd kosten? Kunnen politiek en 
ambtenaren de snelle interac-
tie op snelle sociale media wel 
bijhouden?
- Beleid, plannen en regels: 
kan een bestuursorgaan uit de 
representatieve democratie van 
haar eigen plannen en regels 
afstappen en andere afwegingen 
maken?
- Geld of ondersteuning: welke 
initiatieven worden onder-
steund? Hoe zit het met wil-
lekeur en precedentwerking?
- Veiligheid/juridisch: kunnen, 
ondanks alle gangbare regels 
omtrent veiligheid en aanspra-
kelijkheid, risico’s toenemen 
wanneer (groepen) burgers 
maatschappelijke taken gaan 
uitvoeren? In hoeverre is de 
overheid verantwoordelijk bij 
tekortkoming?
- Representativiteit: het 
wegingsproces van de re-
presentatieve democratie is 
democratisch gelegitimeerd en 
kan worden afgerekend bij ver-
kiezingen, burgerinitiatieven 
niet of nauwelijks. Hoe zwaar 
moeten we hier aan tillen? 
Mag/wil de raad dit ‘loslaten’ en 
overlaten aan ‘de maatschappe-
lijke krachten’?
- Ongelijkheid: accepteren we 
dat er verschillen zijn/groeien 
tussen wijken, buurten, dorpen 
en steden met veel en met wei-
nig burgerkracht? In hoeverre 
mag/moet de rol van de over-
heid –en de inzet van middelen 
– daarbij selectief zijn?
- Continuïteit: Kun je op burger-
initiatieven vertrouwen voor 
essentiële voorzieningen als 
energie, drinkwater, infrastruc-
tuur? Hoe passen burgerinitia-
tieven hierin?

regels kan participatieve demo-
cratie toenemen. Dat betaalt 
zich ook uit door meer spin 
off (Inge Crul, Mobiliseer de 
kracht buiten de overheid, VNG 
Magazine nr. 2, 20 januari 2012, 
pagina 14).
- Naar een cultuuromslag. De 
gemeente werkt aan meer re-
flecterend en lerend vermogen 
om eigen rol steeds opnieuw 
te duiden en waar nodig te 
her ijken. Dat betekent een con-
stante verkenning, verbinding 
en dialoog met partijen in de  
samenleving. Vaak is hiervoor 
een andere soort organisatie 
nodig en meervoudige compe-
tenties van medewerkers.

Wanneer we bovenstaande 
theoretische invalshoeken toe-
passen op het groenbeheer in de 
wijk Eva Lanxmeer kunnen we 
het volgende concluderen:

- Leefstijlen: De bewoners van 
Eva Lanxmeer blijken vooral te 
kunnen worden geplaatst bij de 
leefstijl van de postmaterialis-
ten. De kracht is derhalve dat 
de bewoners er een uniforme 
levensstijl op nahouden, wat 
redelijk uniek is en in de meeste 
wijken niet het geval zal zijn. Zij 
zijn ook tot de verantwoordelij-
ken/actieven te rekenen, terwijl 
driekwart van de leefstijlen in 
Nederland hier niet toe beho-
ren.   Daarnaast zijn alle vier 
typen van actief burgerschap in 
Eva Lanxmeer aan te treffen, te 
weten wijkexperts, buurtbou-
wers, casusexperts en projec-
tentrekkers.
- Sociale variabelen: in Eva 
Lanxmeer is sprake van een 
sterke institutionele, verticale 
en sociale cohesie en sterke 
fysieke variabelen: zeer sterke 
verbondenheid met openbare 
ruimte. Ook dit is vrij uniek op 
Nederlandse schaal in vergelij-
king met andere wijken.
- Meervoudige democratie: 
In Eva Lanxmeer is sprake 
van meervoudige democratie. 
De gemeente heeft voor het 

- Verantwoordelijkheid: wat 
als ambtenaren of bestuurders 
ter verantwoording worden 
geroepen door de raad als zij 
meer overlaten aan burgeriniti-
atieven en er wat fout gaat? Wat 
als volgens de politiek met bur-
gerinitiatieven naar maatstaven 
van de raad niets is bereikt?

Kansen voor ambtenaren 
bij meervoudige 
democratie
De representatieve en partici-
patieve democratie bieden ook 
kansen voor synergie. 
- Van passieve interne organi-
satie naar proactief netwerken. 
Niet meer alleen verantwoor-
den richting representatieve 
democratie, maar samen met 
maatschappelijke organisaties 
en burgers vraagstukken inven-
tariseren en samen oplossingen 
bedenken. Er ontstaat een 
verschuiving van autoritaire en 
toetsende overheden naar com-
municatieve en faciliterende 
overheden.
- Politiek structureel committe-
ren voor burgerinvloed. De raad 
kan zich in een collegeprogram-
ma uitspreken over structurele 
burgerinvloed of accenten bij 
beleidsterreinen leggen. (Bron: 
www.oldebroek.nl/college 
informatie raad 14 maart 2013).
- Van verzorgen naar zelfstu-
ring. Door ruimte te bieden 
en los te laten kan participa-
tieve democratie groeien (Zie: 
http://elsdorssers.wordpress.
com/2013/04/02/proeftuin-
zelfsturing-zelfsturing-door-
burgers-in-de-gemeente-peel-
en-maas/).
- Van overheidsgeld naar geza-
menlijk geld of zelffinanciering. 
Hierbij kan worden gedacht 
aan een gezamenlijke streekre-
kening (www.hetgroenewoud.
com) of crowdfunding.
- Van kracht binnen overheid 
naar kracht buiten overheid. 
Gemeenten passen regels 
en arbeidscapaciteit aan op 
praktijken. Als gemeenten een 
stap terug doen als het gaat om 
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goedkeuren van het bestem-
mingsplan afgesproken dat de 
Stichting Terra Bella met de 
bewoners individuele over-
eenkomsten afsluit waarin 
bijvoorbeeld gedragsbepalingen 
zijn opgenomen (vanwege lig-
ging in waterwingebied mogen 
bewoners bijvoorbeeld bepaal-
de schoonmaakmiddelen niet 
gebruiken). Ook heeft de Stich-
ting Terra Bella  een convenant 
met de gemeente afgesloten 
over realisatie groenwijk, eigen 
groenbeheer en dergelijke. De 
casus Eva Lanxmeer maakt dui-
delijk dat een gemeente, die niet 
denkt in termen van verboden 
en geboden maar naar maatwerk 
met een burgerinitiatief zoekt 
wat wel en niet kan, tot mooie 
resultaten kan komen. 

- Dilemma’s: buitenstaanders 
eisen dezelfde rechten of de 
gemeente wil hetzelfde bij 
andere wijken; houden buiten-
staanders zich aan wijkregels?! 
De  gemeente Culemborg wilde 
ook in andere wijken graag 
hetzelfde groenbeheer als in 
Eva Lanxmeer. Maar die andere 
wijken zien er anders uit. In Eva 
Lanxmeer hebben de huizen 
geen percelen en bijna geen 
privétuinen. Ook hebben die 
andere wijken een ander ‘DNA’ 
als het gaat om leefstijlen en 
sociale variabelen. Zelfbeheer 
in die andere wijken zou in 
theorie dus kunnen, maar de 
groene structuur en de bewo-
nersopbouw van Eva Lanxmeer 
zijn niet één op één te kopiëren. 
De bewoners uit omliggende 

wijken komen overigens naar de 
scholen. Er lopen en fietsen zo’n 
2000 tot 3000 mensen door de 
wijk. Bij de open opzet van de 
wijk (geen schuttingen en inkijk 
na bladval in bepaalde seizoe-
nen) was met deze grote aantal-
len geen rekening gehouden. 
Het zandstrandje in de wijk 
Eva Lanxmeer trekt ook veel 
bewoners uit andere wijken. 
Eva Lanxmeer wordt ook wel de 
‘sociale vluchtheuvel’ genoemd: 
Molukkers en turken die elkaar 
niet mogen ontmoeten in hun 
eigen wijk, doen dit wel in Eva 
Lanxmeer. 
- Kansen: met hetzelfde budget 
meer voor elkaar krijgen. De 
bewoners van Eva Lanxmeer 
hebben laten zien dat zij door 
het groenbeheer zelf te ver-
richten geld overhouden. Dit 
geld is vervolgens onder andere 
geïnvesteerd in materialen in de 
groene ruimte: een waterspeel-
tuin, een zandstrandje, extra 
bankjes en een jeu de boules 
baan.

De casus Eva Lanxmeer leert 
ons dat de relatie tussen over-
heid en burgers op een specifie-
ke manier invulling heeft gekre-
gen. Dat deze relatie tussen het 
burgerinitiatief  en de overheid 
niet zomaar overal toepasbaar 
is, maken de toegepaste theore-
tische invalshoeken meer dan 
duidelijk.  

Referenties
Fleur, R., 2014. Het participatieproces doorgrond. Een onderzoek naar de werking van het participatieproces. 
Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen. (Masterscriptie)
Gemeente Groningen, 21 maart 2013. Conferentie Participatieve Democratie.
Salverda, I, M. Pleijte en R.A. van Dam, 2014. Meervoudige democratie. Meer ruimte voor burgerinitiatieven 
in het natuurdomein. Wageningen: Alterra Wageningen UR.
Spangenberg, F. en M. Lampert, 2009. De grenzeloze generatie; en de eeuwige jeugd van hun opvoeders. 
Amsterdam: Uitgeverij Nieuw Amsterdam.
Van de Wijdeven, T.M.F., 2012. Doe democratie: Over actief burgerschap in stadswijken. Delft: Eburon. (Thesis).
http://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus. Geraadpleegd op 7/11/2014
http://www.webserv.nhl.nl Geraadpleegd op 7/11/2014
www.youtube.com/results?search_query=burgerinitiatieven+alterra, Laten zien op 19/11/2014
http://elsdorssers.wordpress.com/2013/04/02/proeftuin-zelfsturing-zelfsturing-door-burgers-in-de-
gemeente-peel-en-maas/ Geraadpleegd op 7/11/2014
www.oldebroek.nl/ college informatie raad 14 maart 2013
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Burgers werken 
snel en informeel 

een waardevol theoretisch concept voor het bestuderen van de interactie tussen praktijkpartners 

in de groene ruimte is de benadering van het beleidsarrangement. deze benadering is alweer 

meer dan jaar tien oud en was aanvankelijk nogal statisch geformuleerd, door tatenhove en 

Arts (2000). maar het begrip geeft heel goed weer welke middelen of instrumenten partijen 

hebben om hun sociale omgeving en het groen te beïnvloeden. de benadering helpt om initia

tieven snel te doorzien en de zwakke en sterke punten te bepalen. daarbij wordt gekeken naar 

vier dimensies: discours, coalitie, (hulp)bronnen en wetten en regels.

tekst Carmen Aalbers, senior onderzoeker 
sociale en beleidsaspecten groene metropolen bij Alterra
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Dimensies van het beleid
Het aangaan van een coalitie met andere partijen, het formuleren en 
uitdragen van een sterk verhaal (discours) over wat je doelen zijn en 
hoe je die wilt bereiken, zijn belangrijk om mensen of organisaties 
mee te krijgen bij het ontwikkelen en beheren van groene ruimte. 
Maar ook hulpbronnen als kennis, grondbezit en geld - verkregen 
via bijvoorbeeld crowdfunding - geven een partij of coalitie invloed 
op groenontwikkeling en beheer. En als laatste onderdeel van de 
beleidsarrangementenbenadering is er de wet- en regelgeving. Daar-
bij moet je niet alleen denken aan formele regels die door de overheid 
zijn vastgelegd. Ook informele regels spelen mee, zoals culturele 
waarden en normen over wat we betamelijk vinden, hoe je met elkaar 
en de omgeving omgaat. Deze vier invloedmiddelen samen worden 
door de beleidsarrangementen benadering de ‘dimensies’ van beleid 
genoemd. Samen vormen ze het beleidsarrangement.

Wanneer je naar maatschappelijke initiatieven kijkt, zie je dat burgers 
of bedrijven heel goed weten hoe ze die middelen moeten gebruiken 
om hun initiatief van de grond te krijgen. Soms ontbreekt er een 
dimensie, en die zou meteen ook kunnen verklaren waarom een 
initiatief minder goed van de grond komt. Het is de moeite waard om 
de checklist van de vier dimensies naast een initiatief te leggen. Dan 

zie je dat de nationale overheid en de lagere overheden allemaal met 
deze dimensies aan het werk zijn. Daar zijn maatschappelijke initia-
tieven aan onderhevig. Soms krijgt een initiatief de wind in de rug als 
de overheid het subsidieert of de teugels laat vieren en wat minder  
strak aan haar eigen regels vasthoudt. Een andere keer hebben ze de 
wind tegen en moeten ze hun eigen verhaal, hun discours, aanpassen 
aan dat van de overheid. Maar soms slagen ze er ook in om zelf een al-
ternatief discours of verhaal zo uit te dragen dat de overheid overstag 
gaat. Een goed voorbeeld is Highport Eefde. 

Als je op maatschappelijke initiatieven de beleidsarrangemen-
tenbenadering toepast, zie je de verschillen tussen de aanpak van 
maatschappelijke actoren aan de ene kant en die van de overheid aan 
de andere kant. Burgers en kleine sociale ondernemingen hanteren 
meestal meer integrale discoursen. Ze willen mensen bij elkaar bren-
gen, jong en oud, van verschillende culturen. Tegelijk willen ze duur-
zaam groen, groenten produceren, gehandicapten of mensen met een 
burn-out of met andere problemen betrekken. Maar ook de regels die 
burgers en kleine organisaties hanteren, zijn anders. Ze kunnen veel 
flexibeler werken, sneller reageren dan gemeenten in het algemeen 
doen. En ze vormen coalities waarin verschillende vaardigheden en 
expertises samenkomen. Dus bijvoorbeeld een communicatieman of 
-vrouw, die van beroep journalist is, iemand die verstand van groen 
heeft, iemand die kan managen, iemand die groepen kinderen kan 

Burgers en kleine organisaties kunnen  
veel flexibeler werken, sneller reageren  

dan gemeenten in het algemeen doen
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begeleiden, etc. Wanneer een persoon een initiatief opzet, heeft hij 
of zij daar vaak een zware dobber aan. Maar wanneer hij of zij weet 
dat je verschillende deskundigheden nodig hebt om een groen gebied 
te ontwikkelen en beheren, dan betrekt hij of zij die anderen ook. De 
netwerken van die mensen in de kerngroep van het initiatief helpen 
ook weer bij het vormen van coalities met andere organisaties: lokale 
pers, groen organisaties, bedrijven, scholen, etc. Overheden worden 
zich er steeds meer bewust van dat het lastig is met de verzuilde afde-
lingen samen te werken.
 
De laatste dimensie: de hulpbronnen. Door het betrekken van 
verschillende deskundigen komt de diversiteit aan kennis die nodig 
is vrij. Voor grond moeten burgers vaak toch bij de overheid zijn. En 
die staat er vaak ook wel voor open om burgers een stukje publieke 
grond te laten beheren. Soms gaat het om grotere gebieden waarover 
burgers zeggenschap krijgen wat betreft inrichting en beheer. Voor 
het geld organiseren burgers of bedrijfjes soms crowdfunding en 

zelfs roulerende fondsen. Daarmee worden ze minder afhankelijk 
van de overheid. De overheid geeft echter ook regelmatig financiële 
steun of materialen voor (her)gebruik. Overigens zijn er maatschap-
pelijke initiatieven waar wordt geprobeerd geld zo min mogelijk 
belangrijk te maken. Denk aan Tuinindestad in Groningen of Motuin 
in de Amsterdamse Transvaalbuurt. Burgers zetten zich pro deo in, 
bedrijfjes vragen net genoeg geld om mee rond te kunnen komen. 
Dat is een heel andere werkpraktijk dan wanneer een overheid met 
aannemers en projectontwikkelaars het groen ontwikkelt en er veel 
bakstenen worden weggezet en dure wipkippen uit folders. Het groen 
dat de burgers en bedrijfjes realiseren, ziet er dan ook heel anders 
uit, vaak veel groener. Maar soms ook wel wat rommelig. Je moet er 
van houden. Burgers, bedrijfjes en de vaak betrokken kunstenaars of 
ontwerpers innoveren op hun eigen manier het groen.
 
Gemeenten kunnen maatschappelijke initiatieven ondersteunen 
door de steun aan kansrijke initiatieven van burgers en bedrijfjes in 
hun beleid op te nemen. Daarbij kunnen ze grond, kennis en mid-
delen beschikbaar stellen aan de initiatieven. Er moeten ambtenaren 
zijn om waar nodig (!) initiatieven te begeleiden en adviseren. Maar 
ambtenaren en raadsleden (!) kunnen evenzo leren van de werkwijze 
van deze initiatieven. 

Als een overheid met aannemers en  
projectontwikkelaars het groen ontwikkelt, 

worden er veel bakstenen weggezet en  
dure wipkippen uit folders
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Literatuur
Er is veel literatuur over maatschappelijke initiatieven in het groen. 
De titels hieronder zijn via internet te benaderen en vermelden op hun 
beurt ook weer interessante literatuurbronnen. Het is een selectie van 
literatuur die maatschappelijke initiatieven beschrijft, analyseert en 
adviseert. Ook is een boekje toegevoegd dat de beleidsarrangementen-
benadering eenvoudig uitwerkt voor regionale overheden. De Engelsta-
lige artikelen analyseren een aantal maatschappelijke initiatieven en 
sturing op behoud en ontwikkeling van groene ruimte door regionale 
overheden met behulp van de actiegerichte vorm van de beleidsar-
rangementen benadering. Het oudste artikel geeft de oorspronkelijke 
beleidsarrangementenbenadering. Deze benadering gebruik ik voor 
advies.

Groen Dichterbij. Wat maakt groene buurtprojecten tot een succes? 
Alterra-rapport 2571. Door : J. Luttik, Carmen Aalbers, Josine Donders 
en Fransje Langers. Alterra Wageningen. November 2014.
Burgers en hun landschap. Burgerparticipatie en maatschappelijk 
initiatief. Alterra-rapport. Door Rosalie van Dam, Irini Salverda, Roel 
During en Martijn Duineveld. Alterra Wageningen. Januari 2015.
Policy innovation by and for non-state initiatives in green open space 
in the Netherlands. onder review SJRD. Door C.B.E.M. Aalbers, J. Lut-
tik. W.de Haas, H. Pijls. Alterra Wageningen. Stichting De Wending, 
Netwerk Buitenruimte voor Contact. November 2014.
Powerful and large regional authorities are needed to preserve green 
open space for urban agglomerations. Door Carmen B.E.M Aalbers en 
Stephan Pauleit. Alterra Wageningen en Leerstoelgroep landschap-
splanning en beheer van de Technische Universiteit München. 2013.
Sturen op duurzame ontwikkeling van stadsranden. Lessen uit 7 regio’s 
in Europa en China. Door Carmen Aalbers. December 2010.
Van eerste overheid naar eerst de burger. Door Denktank VNG. 2013.
Political modernisation and the environment: the renewal of environ-
mental policy arrangements.  Springer Netherlands. Door J. Tatenhove, 
B. Arts en P. Leroy, 2000.
Highport Eefde http://www.youtube.com/watch?v=AFOqRS33Ly8.
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BOUWSTENEN 
VOOR EEN  

GEORGANISEERDE 
ANARCHIE

Slotsymposium van het lectoraat 
Groene Leefomgeving van Steden.
Datum: Dinsdag 24 maart vanaf 13.00 uur.
Lokatie: de kapel van de Hogeschool Van Hall Larenstein 
 Larensteinselaan 26a, Velp
Aanmelden: tulay.yilmaz@wur.nl

Bottom up! Verhalen uit de praktijk, 
de opleiding en de wetenschap.

advertentie Symposium 170215.indd   1 17-02-15   17:23
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NATIONALE BOMENBANK
B o o m v e r p l a n t i n g  •  V e r z o r g i n g  •  O n d e r z o e k

www.nationalebomenbank.nl  -  Tel.: 0184-69 89 89

www.btladvies.nl

landschappartners.nl

Trefpunt voor groene vingers
Branche: Informeren.
Uitproberen. Verder opleiden.

20152015

demopark + 
demogolf

Onderhoud van grasperken
Tuin- en landschapsaanleg
Plein- en wegenaanleg
Gemeentelijk onderhoud
Aanleg en onderhoud van 
sportterreinenwww.demopark.de

Vliegveld
Eisenach-Kindel
21 – 23 juni 2015

Internationale tentoonstelling

scan of ga naar www.parklaan.nl/stoplijn
Stoplijn



De Stad 
als merk

Mobiliteit

De Nieuwe
Overheid

Gezond
en Slim

De Nieuwe
Stadsmakers

Catering
Plein

Vastgoed
Plein

De Vakdagen Stad & Ruimte zijn dé plek waar kennis, innovatie en 
netwerk samenkomen. Twee dagen treffen vraag en aanbod elkaar 
rondom 5 actuele thema’s. Bezoekers kunnen samenwerken aan 
bepaalde thema’s en er zijn interactieve workshops en masterclasses. 
Twee keer per dag vindt op het hoofdpodium bovendien een 
presentatie van een (buitenlandse) topspreker plaats. Hij of zij zal 
interessante nieuwe items over de toekomstige stad presenteren. 

Ga naar www.stadenruimte.nl voor een overzicht van 
de deelnemers en het inhoudelijke programma.

Facts en fi gures: Stad & Ruimte
  18 en 19 maart
  Taets Zaanstad (Hembrugterrein)
  Openingstijden 10.00 – 17.00 uur

Organisatie: Elba–Rec
  Paulus Borstraat 41
  3812 TA Amersfoort
  033 – 8700 100
  info@elba-rec.nl
  www.elba-rec.nlU
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Registreer u zelf nu op

www.stadenruimte.nl 
voor een GRATIS 

entreekaart (inclusief 

consumpties en lunch).
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Stad&Ruimte is een product van
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Wilt u meewerken en denken aan de Stad 

en de (openbare) Ruimte van morgen? 

Dit is uw kans, kom naar Stad&Ruimte!
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