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Hoe kan Rotterdam het groenonderhoud in de toekomst beter en slimmer uitvoeren?
Deze vraag stond centraal bij de conferentie ‘Groen van de toekomst’ zaterdagmiddag
op 29 september 2018. Ruim 100 betrokkenen dachten hierover na. Het gezelschap was
zeer gevarieerd van betrokken Rotterdammers, groenaannemers, stadslandbouwer,
stichtingen en ambtenaren. Dit was tevens de slotconferentie van de Rotterdamse
Parkenmaand 2018.
De conferentie werd geopend door Bert Wijbenga, wethouder Buitenruimte. Hij gaf een
toelichting op de groende ambities van het College. De komende vier jaar wil het college de
stad vergroenen met 200.000 m2 (coalitieakkoord)., terwijl er ook een bouwopgave ligt. Er
wordt onder meer ingezet op de aanleg van rivierparken, het realiseren van ecologische
verbindingen, meer groene daken en het verruilen van verharding voor groen. De gemeente
kan dit niet alleen: er is samenwerking nodig met alle groene partners in de stad.
Voor aanvang van de workshops inspireerde Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch
Museum Rotterdam de deelnemers. Hij stond stil bij de ‘de mens’ in het Rotterdamse groen en
stadsnatuur. Wat doen ze er, waar komen ze en waarom? De televisieserie ‘Rotterdammers in
het Groen‘ van RTV-Rijnmond geeft antwoord op deze vragen: Kees fietst door de stad en
praat met Rotterdammers in het groen. Na vijf afleveringen is duidelijk, dat bestaande parken
en andere groenvoorzieningen steeds intensiever gebruikt worden. Het Rotterdamse groen en
de stadsnatuur worden omarmd door Rotterdammers. Maar waar ligt de grens van wat wel en
wat niet kan? Hoe zijn mens en natuur in evenwicht in de stad? Deze conferentie heet ‘Groen
van de toekomst’. Kees zegt in zijn column: ‘Groen heeft de toekomst’.
Tijdens de conferentie zijn vijf workshops gehouden. Hieronder staan in het kort de
belangrijkste onderwerpen van gesprek per workshop:
Aanbesteden van de toekomst
Er is veel te winnen en mogelijk in de samenwerking tussen initiatieven uit de buurt (in het
kader van educatie, betrekken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of het bouwen
aan een sociaal netwerk in de buurt) en groenaannemers. Wederzijds vertrouwen is daarbij
belangrijk.
Ruimte voor het leveren van kwaliteit moet behouden blijven (meer ruimte gewenst) en ook het
toezicht daarop kan verbeterd worden (“waarom de buurt geen toezicht laten houden”).
Resilience in het groenonderhoud
Belangrijkste leerpunt bij de workshop resilience is dat je van groen goud kunt maken. Dit
betekent dat groenafval van de een, grondstof is voor de ander. Zo zou je vraag en aanbod
van planten via social media kunnen koppelen, een soort GroenisGoud marktplaats.
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Het vergroenen van de stad is ook belangrijk bij de wateropgave van de stad. Dat draagt bij
aan een weerbare, veerkrachtige stad. Als er meer gebouwd wordt, is ook aandacht nodig
voor groen in de buurt.
Participatie
Bij participatie werd duidelijk dat in een volgende aanbesteding van het groenonderhoud
aandacht moet zijn voor maatwerk per gebied. Zodat er beter wordt aangesloten met de
onderhoudsactiviteiten bij de vragen uit de wijken. Momenteel wordt er veel gestuurd op
resultaten zoals hoe vaak er wordt gemaaid en hoe vaak er wordt geschoffeld. Met participatie
worden andere waarden belangrijker zoals samenwerken, gezondheid en
buurtverantwoordelijkheid. Meet juist die inspanning en niet alleen het resultaat.
Samenwerken
Bij deze workshop is stil gestaan welke partijen allemaal betrokken zijn bij het
groenonderhoud. De partijen zijn in beeld gebracht en hoe deze zich verhouden tot elkaar en
het groenonderhoud.

Insectenvriendelijk beheer
De deelnemers aan de workshop hebben in totaal 23 maatregelen op een rij gezet, die kunnen
bijdragen aan een insectenbewust beheer. Daarnaast 8 belemmeringen.
De top 2 aanbevelingen waren:
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-Zorg voor bewustwording en draagvlak bij alle betrokken partijen en geef uitleg over beheer
en resultaten hiervan.
-Kennis & Maatwerk bij Opdrachtgever & Opdrachtnemer.
Spoken word artist YMP sloot de middag af met een gedicht. Fijne Dag Producties
presenteerde een beeldverslag van de conferentie.

De opbrengst van deze conferentie is waardevol in de voorbereiding van de aanbesteding van
het groenonderhoud in Rotterdam in 2019. Deze aanbesteding leidt tot nieuwe contracten in
2020.

