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Integrale duurzame
wijkontwikkeling
Op 17 mei vond het kennisatelier met als thema Integrale Duurzame Wijkontwikkeling plaats. Hier
deelden Jacco Rodenburg, clustercoordinator transitie gebouwde omgeving, Petra Hofman,
programma manager Wijk van de Toekomst en Kim Verschuren, procesbegeleider en
communicatiestrateeg bij Wijk van de Toekomst informatie en inzichten over het thema.
Er waren 34 mensen aangeschoven.
Meerwaarde, uitdagingen en kansen van integrale duurzame wijkontwikkeling
Een toekomstbestendige wijk behelst meer dan ‘van het gas af’. Het gaat ook over groen, sociale
samenhang, werkgelegenheid, infrastructuur, veiligheid en gezondheid. Er zijn raakvlakken tussen
ruimtelijke kwaliteit, leefomgeving, sociale ontwikkeling en bij sommige van de wijken uit het
programma zien we mooie voorbeelden. Een groenere wijk levert biodiversiteit op, winst voor
klimaatadaptatie, koelte, wateropvang.
Vanuit het standpunt van een gemeente kan het slim zijn om opgaven te koppelen en bundelen. Zo
kan je budgetten slim combineren en beter inzetten, kan het efficient zijn om qua timing
verschillende opgaven af te stemmen en worden plannen kwalitatief beter.
Er zijn ook risico’s: het kan vertragen en de zaken extra complex maken. Er zijn soms problemen
met verschillende potjes en bestuurders die elkaar soms voor de voeten lopen. Samenwerken kan
lastig zijn.
Binnen een wijk zijn er vaak zaken die je laagdrempelig al op kan pakken. Hiermee kan je
buurtgenoten activeren en een begin maken met een duurzaam contact. Denk bijvoorbeeld aan
gezamenlijke vergroeningsacties, het loskoppelen van regenpijpen of samen intekenen op
energiebespaar pakketten.
Tips:
•

•

•
•

Begin met samen helder maken wat je onder “integrale duurzame ontwikkeling” verstaat. Ook
als je integraal wil werken, kunnen er vele verschillende perspectieven een rol spelen. Maak
expliciet wat je eronder verstaat.
Als je bestuurders en hun budgetten wil koppelen: kijk waar de meerwaarde zit. Wat is de
samenhang en hoe werkt het samenspel? Denk met een open mind en spoor de kansen op die
je misschien over het hoofd ziet.
Gemeente en eventueel woningcorporatie hebben ook een belangrijke rol.
Betrek bewoners, zij weten wat er speelt.

Zelf aan de slag?
Als jij ook in je wijk met verduurzaming aan de slag gaat, buig je dan voor jezelf én met je buren en
andere actieve betrokkenen (gemeentemedewerker, woningcorporatie, energiebedrijf) over de
volgende vragen:

1: Wat versta jij onder integrale duurzame ontwikkeling?
2: Wat zijn in jouw wijk de kansen, uitdagingen en taaie vragen?
3: Hoe vlieg jij het aan vanuit jouw rol?
4: Welke tips heb je voor anderen?
Onderzoek samen jullie verschillende invalshoeken en perspectieven en probeer een gezamenlijk
beeld te vormen.
Meer inspiratie vind je o.a. op
https://www.hetkanwel.nl/
https://steenbreek.nl/
https://www.verbeterjehuis.nl/
https://www.duurzaamthuis.nl/
https://www.mijnbuurtje.nl/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/
https://www.thepollinators.org/nationale-zaaidag
https://nudge.nl/
https://www.buurkracht.nl/
En op de websites van verschillende deelnemende wijken aan Wijk van de Toekomst! (Een
willekeurige greep)
https://duurzaamhengstdal.nl/
https://mijnspijkerkwartier.nl/pagina/spijkerenergie
https://www.benedenbuurtwageningen.nl/
https://groenwestarnhem.nl/
https://www.duurzaamcraneveer.nl/
https://www.hoogkampenergie.nl/
https://www.energiekapeldoorn.nl/
https://www.kerschotenenergieneutraal.nl/
https://loenenopdeveluwe.info/

