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Na een korte inleiding door Hans Dekker (NVTL, Ha) vertelt Catherine Visser (DaF-archtitecten) over 
de kansen en knelpunten van de Groene Connectie in Rotterdam en licht Harold van den Broek 
(landschapsarchitect gemeente Breda) toe hoe de gemeente Breda inspeelt op burgerinitiatieven.  
  
Catherine Visser is als één van de trekkers van de Spoortuin samen met de GGD aanjager van de 
Groene Connectie, een collectief (stichting) van lokale initiatieven Rotterdam-west met onder meer: 
Essenburgpark, Pluktuin, Dakpark, Landgoed van Cool. De Groene Connectie creëert in ruimtelijke en 
sociale zin een verbinding. De verschillende initiatieven vormen de kralen in een ketting en trekken 
een diverse groep mensen aan, waaronder mensen met ondersteuningsbehoefte. 
 
Catherine benoemt een aantal thema’s binnen de Groene Connectie: 

• Cultuurhistorie: een plek voor traagheid, waar de persoonlijke geschiedenis, herinnering en 
de langzame ontwikkeling van (rest)gebieden samenkomen.  

• Gezamenlijk beheer, beheer als manier om mensen te betrekken om sociaal bezig te zijn en 
om de traagheid en de natuurlijkheid van het gebied te behouden. 

• Verbinding en samenwerking, met mensen uit zorg (GGD, huisartsen, buurtzorg). Er loopt 
momenteel een proef met 2 huisartsen die een ‘groene verwijzing’ geven bij bijvoorbeeld 
eenzaamheid of burnout. De initiatieven zelf hebben contact met hulpverleners voor 
doorverwijzing. 

• maatschappelijke ontwikkeling en scholing, bv de Topacademie, een initiatief van de 
gemeente Rotterdam, waarbij jonge mensen met een beperking 2x per week 
groenonderhoud verzorgen onder leiding van een professioneel hovenier 

• maar vooral ook kennisuitwisseling en gezamenlijke ontwikkeling tussen de verschillende 
initiatieven onderling.  

• Stedelijke coming out: Op zoek naar sterkere fysieke verbindingen en coalities met 
ontwikkelende en commerciële partijen zoals de van Nelle, Little C, Merve  

 
Naast de kansen legt Catherine de vragen voor die spelen binnen de Groene Connectie : 

• Hoe kwantificeer je de waarde die je creëert? 
• Hoe maak je het groter/bestendiger?  
• Hoe behoud je betrokkenheid?  

 
Harold van den Broek is betrokken bij het Masterplan Spoorzone en de ontwikkeling van het Oude 
Havenkwartier. Hij constateert ook in Breda een verschuiving van masterplan naar burgerinitiatief. 
Hij ziet het als een gemeentelijke opgave om nieuwe ontwikkelingskansen te zoeken en daarbij in te 
haken op lopende initiatieven. Daar is een zekere traagheid voor nodig. Dan gedijen de initiatieven 
goed en kan je daar als gemeente op inspelen.  
 
In de levendige discussie die volgt aan de hand van de vragen die in de Groene Connectie spelen, 
dragen de workshopdeelnemers interessante zienswijzen en adviezen aan.  

• Positie ten opzichte van stad: een kralensnoer die door zijn kleinschaligheid 
en afgezonderdheid herbergzaam is en sense of place biedt. De cultuurhistorie is drager voor 
de ontwikkelingen in het gebied. De identiteiten van de plekken zijn onderscheidend. Het is 
acupunctuur, waarbij het juist gaat om de kleinere schaal.  

• Sociaal: een netwerk van mensen en plekken er ontstaat een soort gemeenschap, samen 
sterker dan alleen. Door de verbinding van de plekken kan iedereen zijn eigen plek vinden 
waar hij zich het beste thuis voelt. 
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• Ruimtelijk: een ruimtelijke structuur dat potentie heeft als publieke verbinding. Het is een 
cultuur historisch groen raamwerk.  

• Verhaal: het gaat om de verhalen, de narratieven van mensen en plekken.  
• politiek: bewoners lopen vooruit op overheid en geven het voorbeeld van een mogelijke en 

noodzakelijke beleidsverandering. 
• Institutioneel: breng de verschillende domeinen in de gemeente op 1 lijn (GGD, 

Stadsontwikkeling, WMO, etc.) 
• Het is een ketting met een dun snoer en grote kralen met verschillende identiteiten. De 

plekken zijn verbonden, maar dat hoeft niet perse een fysieke verbinding te zijn. De 
verbinding naar de buurt is belangrijker dan de verbinding tussen de kralen onderling.  

Er wordt een potentieel conflict gezien tussen het kleinschalige en de schaal van de stad,bijvoorbeeld 
wanneer de verbindingen (routes) tussen de kralen zouden leiden tot grootschalige infrastructuur, 
zoals een renbaan. Daarmee schrik je timide bezoekers af, terwijl dat nu juist een van je doelgroepen 
is.  
 
Zien de workshop deelnemers kansen en invalshoeken om de Groene Connectie te versterken? 

• Je zou het kunnen bestendigen door het te verbinden aan partijen die de stad maken. Wat 
zijn de condities en consequenties van het betrekken van bijvoorbeeld de van Nelle, en de 
ontwikkelaars van Little C en Schieoevers? Hier zou je een raamwerk voor moeten opstellen. 
Je wil immers niet dat het zodanig verandert dat de early adopters in de verdrukking komen.  

• Je moet het dus duidelijk smoel geven en een krachtig verhaal vertellen. Dit zou kunnen door 
het in een evenement te presenteren aan de wereld. Emscherpark is een voorbeeld (koste 
wel miljoenen en hoe ingebed is dat?). Manifesta? Bienale?  

• Verbinding met ambitie van de stad; dit gebeurt al bij de wateropvang Essenburgpark en bij 
GGZ pilot, maar het kan grootschaliger. Hang het verhaal op aan hoe de stad Rotterdam zich 
wil ontwikkelen, verbindt de initiatieven aan het stadsbeleid.  

• Je moet het opschalen en daarvoor heb je ambassadeurs nodig. Zoek verbinding met 
medestanders/ gelijkgestemde partijen.  

 
 
We zijn tijdens de workshop veel bezig geweest met de ‘hoe’ vraag. Belangrijker is echter de 
‘waarom’ vraag.  
Hans Dekker plaatst het in een groter perspectief. Hij schetst een trechter: welke grote 
maatschappelijke vragen komen op ons af? Hoe pakken we die op door mensen in hun kracht te 
zetten en mee te laten beschikken over hun omgeving?  
Denk aan: energie opwekking, zorg, wateropvang, klimaat adaptatie, inclusiviteit.  
De Groene Connectie is een sleutelproject dat een aantal van deze thema’s aanspreekt. In die zin is 
de Groene Connectie een aansprekend voorbeeld voor initiatieven in andere gemeenten en een 
interessant project om te blijven volgen.  
 
 
 
 
 
 
 
Verslag door: 
Catherine Visser (DaF-archtitecten) 
Audrey Coert (NVTL, Land-made) 


