
23 november2021 



Programma

• Ontvangst (Jan Wijn) 13:00 - 13:05

• Noodzaak en aanleiding (Inge Zuurbier) 13:05 - 13:10

• Samenwerking gemeente/woningcorporatie (Inge Zuurbier) 13:10 - 13:30

o Doelen

o Kansen samenwerking

• Met bewoners aan de slag (Muriel Hopman) 13:30 – 13:50

• Vragen/afsluiting? (Jan Wijn) 13:50 – 14:00 
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Noodzaak

Bron: Noord Hollands Dagblad

Bron: NH nieuws
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Woningeigenaren
Inrichting particulier terrein
• Vergroenen;
• Afkoppelen regenpijp;
• Waterberging op dak/in tuin;
• Afvoer/aanvoer grondwater;
• Bouwkundige aanpassingen;
• …

Samen grootste deel 
leefomgeving

Gemeente
Inrichting openbare ruimte
• Waterberging openbaar 

terrein;
• Gescheiden rioolstelsels;
• Afvoer/aanvoer grondwater;
• Vergroenen;
• ….

Aanleiding



Samenwerking - doelen 

Woningcorporaties

Woonwaard - Woonstichting Langedijk – Kennemer Wonen

• Verminderen van klachten over wateroverlast;

• Verbinding in de wijk;

• Verbeteren van de uitstraling.

Gemeenten

• Gebieden met onacceptabele klimaatrisico’s voor 2050 
klimaatbestendig maken; 

• Hemelwater vasthouden en vertraagd afvoeren;

• Bewoners betrekken;

• Biodiversiteit vergroten.
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Wat verder naar voren komt

Woningcorporaties

• Beleid zit nog in de pen, of verderop in de planning;

• Energietransitie is al enorme opgave. Kosten!;

• Aan tuinen wordt in praktijk niks veranderd bij 
wisseling van huurders (mutatie);

• Bewoners zijn veelal niet geneigd aanpassingen te 
doen;

• Wens dat gemeenten regierol op zich nemen;

• Aanpak samen met bewoners.

• Hoge parkeernormen.
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Samenwerking - Kansen 

Toekomst:

• Prestatieafspraken;

• Beleid.

Voorbeeld prestatieafspraken

“…Waar mogelijk wordt een reductie van de verharding 
gerealiseerd, rekening houdend met de wensen en de 
servicekosten van de bewoners. De gemeente pakt de 
aanpalende openbare ruimte aan.” 

“Bij herindeling van binnentuinen is een goed evenwicht 
tussen vergroening en leefbaarheid van belang.”

“De woningcorporatie hanteert groen als bijdrage aan 
de voorkeursvolgorde voor het afvoeren van 
hemelwater…”
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Samenwerking - Kansen 

Periodiek afstemmen planningen – aanpak bij 
herinrichting

• Meekoppelkansen herinrichting: 

• Berging eigen terrein stimuleren (actieplan 
en/of subsidie. Zet het Sociale domein in 
werking)

• Geveltuinen;

• Tegel ophaalservice;

• Plant voor een tegel actie;

• Afkoppelen daken.

Opstellen kansenkaarten

• Investeer in gebieden met grootste risico’s 
of kansen.
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Nu! Kansen met regierol bij gemeenten:



Samenwerking - Kansen 
Opzetten pilottuinen 
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Samenwerking - Kansen 

• Bij renovaties aan daken regenpijp afkoppelen 
en hoeveelheid groene daken uitbreiden;

• Steenbreek actie / tuinwedstrijd organiseren;

• Actief benaderen bewoners / ambassadeurs 
zoeken;

• Informatieverstrekking bij mutaties (o.a. 
Steenbreek)

www.menti.com
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Bron: Informatiepagina Kennemer Wonen

Nu! Initiatief woningcorporaties:
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Subsidies en regelingen 

Provincie Noord-Holland: 

Verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties Noord-Holland

Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2021 (nu gesloten, begin ’22 weer open)

Onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020

Klimaatadaptatie fysieke uitvoeringsprojecten (nu gesloten)

Woonakkoorden Noord-Holland 

Rijk:

Impulsregeling klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: 

Belastingvoordeel voor aanleg groen dak of groene gevel in stedelijk gebied. 

www.samenblauwgroen.nl

Impulsregeling klimaatadaptatie

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR645532/1
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/D/Duurzaamheidsinitiatieven_burgercollectieven_Noord_Holland_subsidie
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/O/Onderzoek_fysieke_uitvoeringsprojecten_klimaatadaptatie_Noord_Holland_2020_subsidie
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/K/Klimaatadaptatie_fysieke_uitvoeringsprojecten_subsidie
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR646654/1
https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/sra/impulsregeling-klimaatadaptatie/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/regeling-groenprojecten/voorwaarden/projectcategorieen/klimaatadaptie/vegetatiedaken-en-verticale-tuinen
http://www.samenblauwgroen.nl/


Met bewoners aan de slag

Dagelijkse praktijk en 
dilemma’s 

€





BI kaarten waarmee we onze ambities vanuit 
ons duurzaamheidsbeleid kunnen volgen

Klimaateffectatlas
verhardingskaart

Beheerintensiteitskaart
leefbaarheid



Sociaal beheer, leefbaarheid, 
zorg -en overlast

Veerkracht onder druk
Kwetsbare bewoners

Verloedering & uitstraling

Prettige leefomgeving

De uitstraling van een wijk, of 
dat nu het vastgoed is, de 
openbare ruimte of de 
zichtbare privé ruimte, heeft 
ook effect op hoe mensen hun 
leefomgeving waarderen. 



Besluit kleine herstellingen: regelmatig maaien van 
het gras, regelmatig verwijderen van onkruid in de 
tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en 
terrassen, vervangen van gebroken tegels, regelmatig 
snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen, 
vervangen van beplanting die is doodgegaan, 
vervangen van kapotte planken of segmenten van 
houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht 
houden van houten erfafscheidingen, indien de 
erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: 
erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen

met elkaar !

Wet zegt dit over tuinen:  

Maar we doen het liever:



Tuinen vol met troep

Wat komen we tegen in de wijk of:
waar ‘klagen de buren over’?



Groene tuinen maar 
… verzorgd?



Versteende tuinen…



Allemaal voorbeelden waarmee je op verschillende manieren en 

om verschillende redenen als corporatie mee aan de slag gaat. 

Het liefst wil je dat er een ‘intrinsieke motivatie’ is. Maar er zijn 

vaak allerlei belemmeringen die spelen waardoor de tuin 

(bijvoorbeeld) versteend blijft.



‘Greenteam 
Woonwaard’

Groene daken, vertikale- en geveltuinen

Steenbreek (‘Onttegelen’)

Stadstuinieren

Klimaatadaptatie 

Bewustwording huurders   energieverbruik 



‘Nu wij vaker in de wijk wandelen valt het mij op dat er m.n. bij 
huurwoningen erg veel verharde voortuinen zijn. Niet fraai en met 
de klimaatverandering niet gewenst. Daarom rees bij mij het idee 
dat u als verhuurder misschien vast zou kunnen leggen dat slechts 
een deel van voor-en achtertuin bestraat mag worden en huurders 

enthousiasmeren om meer met hun tuin te doen. Je zou kunnen 
denken aan centrale inkoop beplanting en misschien een tuincoach 

om mensen op weg te helpen. Misschien krijgen huurders er dan 
plezier in en vangen we 2 vliegen in een klap beter voor de 

waterregulatie en fraaier. Dit wilde ik graag aan u kwijt en hoor 
graag hoe u hier tegenover staat’.

Een voorbeeld

Bewonersonderzoek 2020



‘Uurtje voor mijn buurtje’
kwam hieruit voort

met de hele buurt : tegels eruit en plantjes erin!





Sociaal tuinieren



Nieuwbouw

Gemeenschappelijke tuinen

Moestuinen

Regentonnen, gieters

Tuinwedstrijden

Samenwerking in de 
openbare ruimte



Op verzoek van de bewoner

Projectmatig ‘met de hele straat’

Bij mutatie ?

Een regenbestendige tuin.
Wanneer en hoe?

Beleid 

Samenwerking!! 
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