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In en Met de Buurt is een tweejarig programma in en
met de groene buitenruimte en de bewoners in Schans
Watergeus in de periode 2017-2018.
Verslag 2018 (als vervolg op het verslag van 2017)

Groen, betrokkenheid en deelname zijn de belangrijkste aspecten in het programma van In en Met de Buurt. Het verbeteren
van bestaande en uitbreiden met nieuwe groene locaties en het
verooorzaken van mede-, en zelfbeheer middels concrete activiteiten
met bewoners zijn de uitgangspunten.
Als experiment worden verschillende tools ingezet en
communicatie-, en participatievormen geïnitieerd.
Vragen die je hierbij kunt stellen
Hoe kun je nieuwe en sociaal diverse netwerken genereren ?
De aard en inrichting van de fysieke ruimte kunnen het
functioneren van die ruimte als sociale (groene)ruimte
zowel vergemakkelijken als bemoeilijken. Hoe is dat in 		
Schans-Watergeus...?
Hoe kun je latent buurtpotentieel versnellen en hoe bepaal
je dat dit potentieel er is...?
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Werkwijze

Inbreng van verbeelding, soms met humor,
ongebruikelijke tools, kleinschalige straatevents, persoonlijke ontmoetingen op straat,
kleurrijke groenplekken

De Westside Zondagmiddag Tuinclub
Boomafval verzamelen en hier groot 		
mee
schrijven en tekenen op straat
De Niet-Schoffelenbordjes op
het Watergeusplein
De Buurtkruiwagen
De twee kweekstoelen

Hoe kan goed verzorgd groen bijdragen aan een goede beleving en aandacht van de buitenruimte ?
En hoe kunnen bewoners (opnieuw) betrokken raken bij de buitenruimte (de straat, het plein) en hieraan
deelnemen....In en Met de Buurt heeft met kleinschalige initatieven geëxperimenteerd om dit te
onderzoeken. Daarvoor heeft ze een grote diversiteit aan tools op het gebied van buurttuinieren en
communicatievormen ontwikkeld en ingezet zoals de Bollenplanter (gereedschap), De Buurtkruiwagen
(buurttuinieren), De Buurtkwekerij (op straat kweken met en voor de buurt), Natuuractiviteit met afval
van bomen, de Weggeefplanten met info, Samen tuinieren, De groene Maandagenda en de Kweekstoelen.
Mijn rol dit jaar was, naast de directe eigen initiatieven (zoals het kweekprogramma), meer ondersteunend
naar de bewonersinitiatieven werken. Ik bood ondersteuning met groenkennis, gereedschap en meetuinieren en bij het doen van een aanvraag of een contact met de gemeente (buitenruimte).
Zo heb ik onder andere bewoners die geveltuinen willen aanleggen in het middengedeelte van de Schans
ondersteund en het zelfbeheer van een aantal plantenbakken weer actueel gemaakt.
Het informele en persoonlijke contact in de eigen omgeving van de bewoners blijkt belangrijk;
van daaruit komen bewoners ook naar de kweekbijeenkomsten die in het voorjaar buiten bij Studio
Delfshaven plaatsvonden. Bewoners deden op de zaterdagochtenden vol enthousiasme mee en al snel ging
het nieuwtje door de buurt dat je planten voor je eigen geveltuin kon kweken; meer bewoners gingen
meedoen. De gekweekte planten, zoals de Amaranthus, zag je dit jaar op meerdere plekken in geveltuinen
en plantenbakken terug; een groen-sociale connectie !
In en Met de Buurt heeft hierbij niet de rol over genomen van dat wat eerst de gemeente deed en nu de
bewoners zelf moeten doen zoals de aanleg van een goede geveltuin.
Samenwerking initiëren op groengebied met bijvoorbeeld Havensteder en WMO Radar is in 2018 gestart
met een voorstel voor meer groen en beheer (Havensteder) en een concrete bloembollenactie (WMO
Radar)
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Eerste Schansstraat-pleintje

Twee groenperken , vier gevel plantenbakken, plantenpotten rondom Studio Delfshaven

Watergeusplein

Bloembollen geplant in vier boomspiegels

Kruispunt Schans-Tweede Schansstraat

Vier Plantenbakken en schalen in zelfbeheer (met ondersteuning)

Schans

Vier geveltuinen (met mogelijke uitbreiding naar 7) , bewonersinitiatief met ondersteuning van In en Met de Buurt

Schans renovatieblok I

Vergroening bij de voorgevel (mede met deelname aan In en Met de Buurt kweekprogramma

Watergeusstraat renovatieblok II

Voorstel i.s.m. Havensteder voor vergroening bij de witte gevel

V
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Uitvoeringsprogramma
Kweekprogramma

Uitvoeringsprogramma
Buurttuinieren

Uitvoeringsprogramma
Overleg/Samenwerking/Initiatieven

Wanneer:		 Maart-april-mei

De WestSide Ttuinclub op de zondagmiddag
met jonge buurkinderen.
Vuil prikken en tuin-, en natuuractiviteiten in de
perken en op het pleintje van de Eerste
Schansstraat vinden met name in het voorjaar
plaats. Bewoners reageren positief op deze activiteiten buiten op straat en ouders komen soms kijken.

Bewonersinitiatief, Radar/buurtcoach en In en Met
de Buurt
Een bewonersinitiatief, de buurtcoach van Radar,
en In en Met de Buurt hebben in het najaar op
het Watergeusplein bloembollen in diverse boomspiegels geplaatst; vervolgens zijn er op meerdere
plekken in de buurt bloembollen geplant. Bewoners
gingen spontaan mee doen met het bollen planten.

Wat:			Workshops met 			
			theorie en praktijk
Locatie: 		
Eerste Schansstraatpleintje
			(rondom Studio 		
		
Delfshaven)groenplekken
			in Schans-Watergeusbuurt
Met wie:		
Buurtbewoners die 		
		
bij hun huis en directe 		
			omgeving planten 		
			bakkengeveltuintjes 		
			
hebben of gaan aanleggen.
Aantal Deelnemers
40
Groene producten:
Eigen gemaakte 			
			zaaigrond / zaaibakjes.
			
Eenjarige bloemzaden, in
			de buurt verzameld.
			Nieuwe eenjarige 		
			
bloemzaden om te kweken.
			
Kweken van jonge plantjes
			in de buurtkas			
			
Gekweekte plantjes voor de
			buurt.				
			
Plantenpotten met jonge
			
planten de buurt in.
			
Jonge planten in de weg		
			geefkast
			
			zie: plattegrond

Tuinieren in de buurt
Het planten/uitdelen van eenjarige planten uit de
buurtkwekerij op bestaande en nieuwe
groenplekken, bloembollen planten in de buurt,
het plaatsen van niet-schoffelen bordjes
bij boomspiegels op het Watergeusplein en advies
geven en meewerken bij groene zelfbeheerplekken
zoals in de Schans -middengedeelte.
Onderhoud & Beheer van Buurtgroen
Het tussenbeheer
Met name de planten in de twee perken op het
Eerste Schanspleintje en het overige groen in de
straat is door In en Met de Buurt geplant/onderhouden. Daarnaast wordt zwerf-dumpvuil hier uit
de perken opgeruimd.
Tuinlessen (schriftelijke instructies met praktijk)
- Leren kweken: hoe maak je zaaigrond, hoe zaai je ,
hoe verzorg je de kweekbakken, het verspenen,
het planten en de verzorging van de jonge plant
en.
- Wat zijn bloembollen, wanneer en hoe plant je ze ,
en met welk tuingereedschap

In en Met de Buurt-Havensteder
Voor de brede stoep bij de Witte Gevel
in de Watergeusstraat (renovatieblok II)
heeft In en Met de Buurt in overleg en samenwerking met Havensteder een voorstel gemaakt om de
stoep te vergroenen. Onderhoud en beheer maken
deel uit van dit voorstel.
In en Met de Buurt-Studio Delfshaven
Uitgenodigd door Madelon Stoele zal In en Met de
Buurt in maart een groene bijdrage leveren aan de
Gezonde Lunch.
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De rol van In en Met de Buurt

Communicatie & Publiciteit

Studio Delfshaven /De Buurtschuur

Goed onderhouden en meer buurtgroen
Gemeentegroen wordt buurtgroen (Tussenbeheer)
Ondersteunen bij bewonersinitiatief voor goed
aangelegde geveltuinen
Leveren van buurtplanten uit buurtkwekerij
Uitbreiding groene zone’s ism o.a. Havensteder

Communicatie ontstaat door op straat te tuinieren, met
geïnteresseerde voorbijgangers een praatje
maken en hen uit te nodigen een keer mee te doen.

Kennis en praktijk over groen inbrengen

Aankondigingen op het raam van Studio Delfshaven
i.c.m. groenproducten, planteninformatie en foto’s

In en met de Buurt heeft Studio Delfshaven voor een
dagdeel per week gehuurd. Deze plek is om verschillende redenen voor In en Met de Buurt belangrijk.
De ligging van de Studio, grenzend aan het Eerste
Schansstraat-pleintje is een ideale uitvalsbasis voor In
en Met de Buurt. Voor veel bewoners is de Studio een
laagdrempelige bekende, vertrouwde plek.
Het is een gastvrije (werk)plek voor overleg en van waar
uit ik de buurt inga. In en Met de Buurt is hier zichtbaar
en de Studio biedt gelegenheid voor de ontmoeting en
uitwisseling van informatie met buurtbewoners en andere gebruikers van de Studio. Vormen van samenwerking/wederzijdse ondersteuning kunnen hier ontstaan.
Het raam en vensterbank aan de pleinzijde is een essentiele communicatieplek voor In en Met de Buurt.

Bij bewoners aanbellen en uitnodigen voor
groenactiviteiten.
Door het uitdelen van uitnodigingen (persoonlijk
overhandigen).

Ondersteunen van bewonersinitatieven op
buitenruimte-groen gebied

Maken van nieuwsbrief en deze digitaal verspreiden

Samen buurttuinieren

Geregeld berichten op Facebook zetten (In en Met de
Buurt)

Vormen van deelname, betrokkenheid en
tussenbeheer ontwikkelen/uitproberen

Tijdens activiteiten een informatiebord bij de activteit
plaatsen.

Initatiefnemer van groenactiviteiten

Verspreiden van plantenkaartjes met informatie en
afbeelding van de buurtplanten (uit de buurtkwekerij).

Uitvoerder van onderhoud en beheer van groene
ruimte Eerste Schansstraat-pleintje

Het december-ontbijt met iedereen die betrokken is
bij Studio Delfshaven, was een goede start voor ieders
betrokkenheid bij Studio Delfshaven.
De Buurtschuur
In 2018 is de Buurtschuur verhuisd naar een opslagruimte van Havensteder (aan het eind van de Eerste
Schansstraat richting Catharina Beersmansstraat). Alle
buurtgereedschappen voor het tuinieren zijn hier opgeslagen. De buurtschuur is tot eind maart beschikbaar
gesteld door Havensteder.
Een nieuwe lokatie zal bij een vervolg van In en Met de
Buurt, gezocht worden.
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Eerste Schansstraat pleintje

Voorstel vergroening stoep bij witte gevel
Watergeusstraat (renovatieblok II)

Het Eerste Schansstraat Pleintje is een voetgangersgebied in het middengedeelte van de Eerste Schansstraat.
De straat heeft een lange zichtlijn, met aan de ene kant de Tovertunnel
en aan de andere kant zicht tot aan de Catharina Beersmansstraat.
De straat is doorgangsroute o.a. voor bewoners die naar de Jumbo
gaan, verblijfsplek (op het bankje), hangplek en ‘s zomers doorgangsroute voor bezoekers van buitenaf.

In en Met de Buurt heeft , in overleg en samenwerking met Havensteder een voorstel gemaakt voor de
vergroening bij de witte gevel van renovatieblok II.
Dit plan is op dit moment nog in ontwikkeling. Aanleg, beheer en onderhoud maken onderdeel uit van dit
plan.
De intentie is om in het voorjaar van 2019 de groenplekken aan te leggen met beheer en onderhoud.

In de straat, met aan weerszijden woonhuizen en diverse ondernemingen, bevindt zich een bankje, diverse vormen van groen waaronder twee perken en vier geveltuintjes, vier Trompetbomen, een
Weggeef-en ruilkast en Studio Delfshaven.

Het voorstel kan op verzoek worden ingezien.

Een aantal van de woningen zijn in beheer van de Ontmoeting met
daarnaast particulier bezit en woningen van Havensteder. Betrokkenheid bij en gebruik van het pleintje door de (vaak tijdelijke) bewoners
is hier niet of nauwelijks.
Op het pleintje zijn twee (gemeente) perken. In de perken staan twee
Trompetbomen met diverse planten en struiken. De perken zijn op
dit moment in tussenbeheer van In en Met de Buurt (uitgezonderd
de bomen). Het is de enige plek in dit gedeelte van de buurt met een
diversiteit aan buurtgroen in de volle grond .

In en Met de Buurt heeft hier in 2018 als inzet een een hogere
kwaliteit van het groen; schoon, diversiteit van het groen en onderhoud en waar mogelijk betrokkenheid en deelname van voorbijgangers/bewoners.
Om deze in gang gezette kwaliteit te behouden is structurele inzet
nodig.
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Samenvatting concrete resultaten in 2018

=

Buurttuinieren op de zondagmiddag met onderhoud en beheer van de twee perken		
in de eerste Schansstraat-pleintje; toevoeging van nieuwe planten uit de 				
buurtkwekerij.

=

Beheer en onderhoud van de vier gevel plantenbakken op het Eerste Schansstraatpleintje.

=

Meer groen rondom Studio Delfshaven middels een groene zone bestaande uit 			
plantenpotten met vnl eenjarige bloemen van de buurtkwekerij.

=

Kweken en planten van eenjarige bloemen met bewoners uit de buurt

=

Meer groen middels plantenpotten en eenjarige gekweekte planten in Schans
(renovatie I)

=

Meer groen middels uitbreiding van geveltuinen (eigen initiatief van bewoners) en 		
het planten van eenjarige bloemen uit de buurtkwekerij.

=

Bloembollen planten op het Watergeusplein en in de buurt ism buurtinitiatief en 			
WMO Radar.

=

Voorstel van In en Met de Buurt voor meer groen voor de witte gevel in de Water			
geusstraat met beheer en onderhoudplan ism Havensteder.

=

Buurttuinieren met de zondagmiddag tuinclub.

10

11

Conclusies/opmerkingen/vragen

Vervolg...

-

Op een aantal plekken draagt het groen in diverse vormen, geïnitieerd of ondersteund door
In en Met de Buurt, bij aan een positieve beleving van de woonomgeving. Het is een uiting van
betrokkenheid van bewoners bij hun eigen buurt.

-

Een betere kwaliteit buitenruimte vraagt structurele inzet en werk, juist op die plekken die snel ver loederen zoals het Eerste Schansstraat-pleintje en een zone in het midden gedeelte van de Schans 		
(met zelfbeheer en eigen geveltuintjes).

In en Met de Buurt wil deze twee jarige periode afsluiten
met het agenderen van de vraag:
Willen we, als collectief besluit, structureel meer kwaliteit
van de buitenruimte of gaan we terug naar een buitenruimte die snel vervuilt en weinig aantrekkelijk is ?

-

Wat doe je met de buitenruimte, die vervuilt waar je bijstaat.....?

-

Betrokkenheid van bewoners heeft, voor zover de tweejarige ervaring van In en Met de Buurt, in 		
dit gebied (nog) geen gezamenlijke of zelfstandige vorm van collectief groenbeheer als resultaat. Wel
zijn bewoners blij met de geboden ondersteuning en zijn ze trots op de nieuwe groen-plekken die ze
goed verzorgd hebben en er dit jaar prachtig uitzagen.

-

(nieuwe) Bewoners die betrokken zijn, zie je vaak overal terugkomen (bij In en Met de Buurt/
de klankbordgroep van Havensteder, De Verbindingskamer en Buurt Bestuurt). Sommigen worden
overvraagd. Te veel verwachten van deelname van de hogere opgeleide jonge nieuwkomers aan de
buurt is niet reëel.

-

In de komende paar jaar zal het beheer en onderhoud en uitbreiding van groen zeer waarschijnlijk niet
vanuit zelforganisatie gedaan worden. De bewoners waarderen wel de resultaten van In en Met de Buurt
en vinden ze het fijn om mee te doen.

-

Individuele groeninitatieven bij eigen voorgevel, al dan niet met ondersteuning van In en Met de 		
Buurt, zijn in de afgelopen 2 jaar toegenomen. Hier zie je persoonlijke uitingen van bewoners
en draagt bij aan een goede sfeer op de stoep.

-

Het beheer vanuit de buurt met kwaliteit van de (groene)buitenruimte kan ontstaan vanuit een netwerk,
breed opgebouwd door organisaties en betrokken bewoners en tal van diverse activiteiten in dit gebied.

Wat zijn de opties:
=Kiezen we voor een (groene) en schone buiten-		
ruimte met kwaliteit ? Dan is hier structureel		
beheer voor nodig met een gezamenlijke aanpak.
Structureel beheer vraagt een grotere, permanente
inzet van betaalde krachten, die naast groenbeheer
sec ook een meer sociale rol vervullen.
=Kiezen we voor een (groene) buitenruimte 		
met kwaliteit en deelname van de bewoners
(bewonersinitiatieven, community beheer) ?
=Gaan we terug naar hoe het was... dit betekent dat
dat de buitenruiimte op een aantal plekken weer
snel achteruit zal gaan en niet uitnodigend is .
Meer kwaliteit van de buitenruimte is structureel nodig
zonder hierbij de komende tijd uit te gaan van een (groene)
bewonersgroep die het beheer in de buitenruimte over
neemt (schoon, heel, groen, sociaal).
Als we de komende jaren een betere kwaliteit buitenruimte
willen op een aantal plekken die snel vervuilen, dan is daar
voor een vorm van sociaal beheer meer budget voor nodig.
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Zelfbeheer/Tussenbeheer/Plantenbakken/Plantenpotten, Perken, Geveltuinen

Locaties (vanaf bovenaan van links naar rechts)
Schans (renovatieblok I, aan de kant van de Schiedamse weg) // Schans (middengedeelte) // Perk Eerste Schansstraat-pleintje //
kruispunt Schans - Tweede Schansstraat // Eerste Schansstraat-pleintje // Watergeusstraat-Studio Delfshaven
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Zelfbeheer/Tussenbeheer/Plantenbakken/Plantenpotten, Perken, Geveltuinen

Locaties (van bovenaan van links naar rechts)
Schans (renovatieblok I, aan de kant van de Schiedamseweg), Schans middengedeelte, Schans midengedeelte ( aanwijzen waar mogelijk een geveltuin
komt // Eerste Schansstraat-pleintje -Groenzone rondom Studio Delfshaven // Perk Eerste Schansstraat-pleintje
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De Buurtkwekerij // De Groenagenda // De Kweekstoelen // Buurttuinieren zondagmiddag tuinclub // Natuuractiviteit zondagmiddag tuinclub
Locaties (van bovenaan van links naar rechts)
Eerste Schanspleintje-buiten bij Studio Delfshaven // Raam Studio Delfshaven, Eerste Schansstraat-pleintje, Eerste Schansstraat -pleintje // Eerste Schansstraatpleintje //
Eerste Schansstraat pleintje
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Weggeef&Ruilplanten // De Buurtkwekerij // De Buurtschuur kruiwagen // Buurttuinieren // Buurttuinieren // De Buurtkwekerij

Locaties (van bovenaan van links naar rechts)
Weggeef-, en Ruilkast Eerste Schansstraat -pleintje // Eerste Schansstraat -pleintje // Mobiel tuiniergereedschap // Eerste Schansstraat-pleintje // Perk Eerste Schansstraat -pleintje
// Eerste Schansstraat pleintje
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De Buurtkwekerij // Lokaal groen product

Locaties (van bovenaan van links naar rechts)
Kruispunt Watergeusstraat-Eerste Schansstraat-pleintje (bij Studio Delfshaven) // planteninformaite door de hele buurt heen // Eerste Schansstraat-pleintje
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Buurttuinieren - bloembollen planten // bordjes bij de gepote bloembollen

Locaties (van bovenaan van links naar rechts)//
HoekWatergeusstraat - Eerste Schansstraat- pleintje // Watergeussplein-boomspiegels // Watergeusplein-boomspiegels // Watergeusplein -boomspiegels
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In en Met de Buurt
een tweejarig sociaal-groen project
in de buitenruimte van Schans Watergeus
Uitvoering maart 2017-maart 2019
In en met de Buurt maakt onderdeel uit van
het uitvoeringsprogramma 2017-2018 in Bospolder Tussendijken.
In 2017 is het project gefinancierd vanuit de Focusaanpak stadsmarinier.
In 2018 is het project gefinancierd door Delfshaven Coöperatie.
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