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VERBINDING MET DE STAD
De stad verandert voortdurend. Tot voor kort gaven planners en beleidsmakers
richting aan deze veranderingen, gestoeld op regionale ontwikkelingen en
economische groei. Maar de laatste jaren neemt het besef toe dat steden
zelf adaptiever moeten zijn. Dat wil zeggen: steden moeten kunnen omgaan
met ingrijpende – vaak mondiale – processen zoals klimaatverandering,
macro-economische trends of geopolitieke bewegingen die bijvoorbeeld tot
vluchtelingenstromen kunnen leiden.
Adaptiviteit of aanpassingsvermogen wordt ook wel omschreven met het
begrip resilience, ofwel veerkracht. Resilience kent zijn oorsprong in de exacte
wetenschappen en de ecologie, waarbij veerkracht wordt afgelezen aan de duur
dat materie of een systeem na een schok of verstoring terugkeert naar zijn oude
staat. Anders dan materie zijn mensen en (lokale) gemeenschappen in staat
om vooruit te denken, hun gedrag aan te passen en zich te organiseren. In deze
vorm van sociale veerkracht of gemeenschapsveerkracht ligt de nadruk meer
op preventie en verandering.
SLUIJSJESDIJK Studenten en medewerkers van Veldacademie
op het plein voor ons werkatelier. Hier kruisen haven en wijk
elkaar. Studenten ontwierpen het meubel, ondernemers op de
Sluisjesdijkpier bouwden het.

Een veerkrachtige stad heeft daarom veerkrachtige burgers nodig. Stedelijke
ontwikkeling verschuift hiermee meer naar het sociaal-ruimtelijke werkveld,
waarbij fysieke en sociale investeringen in nauwe samenhang met elkaar
moeten plaatsvinden, met een belangrijke rol voor de burger. Een bijzonder
aandachtspunt hierbij is hoe het individueel belang van de burger zich verhoudt
tot het belang van de gemeenschap en het algemeen maatschappelijk belang.
Partners
Het partnernetwerk rondom Veldacademie
groeit sinds 2007 gestaag. Het begon met een
coalitie tussen de gemeente Rotterdam en de
TU-Delft (Bouwkunde). Nu werken we samen
met academische instellingen zoals de Erasmus
Universiteit Rotterdam, de Universiteit van
Leiden, de Universiteit Utrecht, de Technische
Universiteit Berlin en Harvard University,
met instellingen voor hoger onderwijs zoals
de Hogeschool Rotterdam (EMI, IGO) en met
middelbaar beroepsonderwijsinstellingen
zoals Albeda en Zadkine (Techniek College
Rotterdam).
We werken met lokale overheden zoals
de gemeente Delft, Amsterdam en Eindhoven
en ook met provincies en ministeries. Met
culturele instellingen waaronder Architectuur
Instituut Rotterdam (AIR), Museum Rotterdam
en Stichting Lokaal organiseren we het
maatschappelijk debat en bevorderen we
participatie van wijkbewoners en professionals.
En met woningcorporaties als Havensteder
en Woonbron, zorgaanbieders zoals Laurens
en Middin, en met projectontwikkelaars als
Heijmans en Amvest, verkennen we diverse
stedelijke opgaves. Daarbij is een essentiële rol
weggelegd voor belangenorganisaties zoals
de Rotterdamse Seniorenraad, die helpen de
wensen, behoeften en waardering van bewoners
in te brengen.

De stad is een complex gelaagd systeem met onderdelen die soms wel en
soms ook niet met elkaar verbonden zijn. Ook kent de stad veel verschillende
schaalniveaus en percepties. Vanaf onze oprichting proberen we op de
Veldacademie deze gelaagdheid en de beleving van de stad te ontrafelen door
allereerst goed te kijken wat er is: hoe heeft zich een wijk gevormd, wat speelt
er nu en hoe ervaren bewoners hun woonomgeving? Dit brengen we in verband
met ontwikkelingen op stedelijk, landelijk en mondiaal niveau. Al doende willen
we ontdekken wat integrale stadsontwikkeling behelst.
De frisse blik van jonge mensen is van onschatbare waarde om het dagelijks
leven in wijken te kunnen bestuderen. Meer dan 3000 studenten vanuit
verschillende disciplines zoals bouwkunde, stedenbouw, bestuurskunde,
gezondheidswetenschappen en sociologie hebben ondertussen meegewerkt
aan onderzoek op de Veldacademie. De studenten volgen meestal regulier
onderwijs aan instellingen als de Technische Universiteit Delft, de Erasmus
Universiteit Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam. We verbinden dat
onderwijs aan maatschappelijk relevante vraagstukken van de stad. Samen met
partners als AIR, Stichting Lokaal en Museum Rotterdam delen we inzichten
uit het onderzoek met en over de stad. Daarmee is een van onze doelstellingen,
het organiseren van de ‘lerende stad’, steeds meer een feit. In dit magazine
bieden we een doorkijkje in onze dagelijkse praktijk, waarbij de thematiek van
verandering en verbinding centraal staat.
Namens de Veldacademie,
Otto Trienekens en Ruth Höppner
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WERKATELIER Studenten en medewerkers aan
het werk Magazine
in ons atelier.

7

RECENTE PROJECTEN
onderzoek

DUURZAME BINNENTUINEN
oktober 2018 – heden
Opdrachtgever Gemeente Rotterdam,
Cluster Stadsbeheer
Locatie Rotterdam: Reyeroord IJsselmonde
Onderwerpen vergroening, verduurzaming,
sociale samenhang, openbare ruimte
Met verschillende experimenten onderzoekt
Veldacademie hoe de wijk Reyeroord samen
met bewoners en ondernemers duurzamer
en veerkrachtiger gemaakt kan worden.
Een van de experimenten is het ontwikkelen
van gemeenschappelijke binnentuinen,
bijvoorbeeld op het gebied van waterberging,
biodiversiteit, energieopwekking en
voedselproductie. Zie ook het artikel over
Reyeroord verderop in dit magazine.

publiek programma

onderzoek

HART VAN ZUID
april 2011 – heden
Opdrachtgever Ontwikkelconsortium Hart van Zuid
Partners Techniek College Rotterdam, TU Delft
Locatie Rotterdam: Charlois
Onderwerpen herontwikkeling, openbare ruimte
Hoe gebruiken en waarderen bezoekers van het
te vernieuwen Zuidplein de openbare ruimte?
Deze vraag onderzoeken we onder andere
samen met studenten van het Techniek College
Rotterdam en studenten bouwkunde van de
TU Delft. In 2011 deden we een nulmeting en
sindsdien regelmatig vervolgmetingen, zoals in
2017 en 2018.

onderzoek

verkenning

workshop

MARKTVERKENNING WONEN, ZORG
EN ONTMOETING
september – december 2018
Opdrachtgever Havensteder
Locaties Rotterdam: Prins Alexander,
Het Lage Land, Ommoord, Prinsenland
Onderwerp gezondheid en leefomgeving
Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen,
waardoor de behoefte aan toegankelijke
woonomgevingen toeneemt. Sluiten vraag
en aanbod van wonen, zorg en ontmoeting
nog wel op elkaar aan? Veldacademie voerde
een marktverkenning uit in wijken waar veel
ouderen wonen.

verkenning

HOME NOT SHELTER! DELFT
oktober 2017 – april 2018
Opdrachtgever SHS Delft
Partners Home not Shelter!, TU Berlin,
K2A2 Architecten, Stichting PerspeKtief,
Hans Sauer Stiftung
Locatie Delft
Onderwerpen herontwikkeling, woningvoorraad,
sociale netwerken
Huisvesting is meer dan alleen accommodatie,
het is fundamenteel voor sociale integratie.
Veldacademie ontwikkelde in 2018 samen met
SHS Delft een buurthuiskamer in Delft. Het
ontwerp werd gemaakt tijdens een workshop op
het Stadmakerscongres 2017 en was een vervolg
op een samenwerking met de TU Berlin en de
Hans Sauer Stiftung in Wenen. De huiskamer
biedt onderdak aan ouderen, studenten en
tijdelijk daklozen.

training

onderzoek

GESPREK MET DE STAD DELFT
juni 2018 – april 2019
Opdrachtgever Gemeente Delft
Locatie Delft
Onderwerpen wonen, werken, openbare ruimte,
voorzieningen, samen leven, duurzaamheid,
gezondheid en veiligheid
Met behulp van een online enquête,
straatinterviews en focusgroepen hebben
gebruikers van de stad Delft meegedacht over
de fysieke inrichting van hun stad, wijk en buurt.
De resultaten van dit onderzoek vormen een
belangrijke bouwsteen van de Omgevingsvisie
die de Gemeente Delft opstelt.

workshop

onderzoek

GEZOND IN BEVERWAARD
PAGINA 12

onderzoek

REYEROORD
PAGINA 24

onderzoek
STADMAKERSCONGRES 2018
november 2018
Partners AIR, Stichting LOKAAL, TU Delft, EMI,
Hogeschool Rotterdam, Albeda College,
Willem de Kooning Academie, Museum Rotterdam
Locaties Rotterdam: Feijenoord, Hillesluis,
Vreewijk, Bospolder-Tussendijken
Onderwerpen gezondheid en leefomgeving,
participatie, sociale netwerken,
talentontwikkeling, openbare ruimte
Sinds 2016 organiseert Veldacademie elk jaar een
programmaonderdeel op het Stadmakerscongres.
Op het vijfde Stadmakerscongres organiseerde
de Veldacademie de werkplaats Veerkrachtige
Woonmilieus met als centraal thema ‘Kansen
voor jongeren’.
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VOORKOMEN VAN GEHOORSCHADE
oktober – december 2018
Opdrachtgever Gemeente Rotterdam,
Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
Locatie Rotterdam
Onderwerp gezondheid en leefomgeving
Eenmaal opgelopen gehoorschade is niet
te repareren, voorkomen is dus belangrijk.
Veldacademie ging in gesprek met jongeren
over uitgaan en geluidsbeleving in Rotterdamse
clubs om te achterhalen hoe deze doelgroep
het best te bereiken is. De campagne van de
gemeente is afgestemd op de resultaten van
dit gedragsonderzoek.

BROOKLYN AAN DE MAAS
februari – juni 2018
Opdrachtgever Het Industriegebouw
Locaties Rotterdam: Charlois, Feijenoord
Onderwerpen leegstand, herontwikkeling
Rotterdam-Zuid is rijk aan karakteristieke
panden en het gebied wordt steeds
aantrekkelijker als betaalbaar woonmilieu.
Studenten verkenden welke niet-woongebouwen
op Zuid geschikt zijn voor transformatie en op
welke manier de gemeente kan sturen op een
wenselijke herbestemming.

Veldacademie Magazine

TRAINING STEDELIJKE ONTWIKKELING
2019
Partner IHS (Institute for Housing and Urban
Development Studies) / EUR
Onderwerpen wijkanalyse, ideevorming,
strategievorming
De wereld van stedelijke ontwikkeling wordt
steeds complexer. Eerder was het gebruikelijk om
alleen met collega’s uit het eigen vakgebied te
werken aan beleid en plannen. De gebiedssessies
van nu zijn steeds vaker interdisciplinair.
Veldacademie ontwikkelt samen met het IHS
een zevendaagse training Integrale Ruimtelijke
Strategievorming.

Maak kennis met Veldacademie

WORKSHOP LIVING LAB IN A DAY
februari – september 2018
Opdrachtgever Gemeente Rotterdam, Clusters
Stadsontwikkeling en Maatschappelijke
Ontwikkeling
Locatie Rotterdam: Reyeroord IJsselmonde
Onderwerpen living lab, veerkrachtige wijken
Een urban living lab is een experimenteeren leeromgeving waar kennisinstellingen,
overheidsinstanties, bedrijven en bewoners
samenwerken om een gebied te verbeteren.
Om alle partijen op één lijn te krijgen ontwikkelde
het Urb@exp-project van Maastricht University
de LAB kit ‘Urban Lab in a Day’. Veldacademie test
deze LAB kit in de praktijk.

GESPREK MET DE STAD
PAGINA 36
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onderzoeker

VEERKRACHT
DE VELDACADEMIE VOLGENS... SABRINA HUIZENGA
Sabrina Huizenga doet onderzoek naar urban living labs. In 2018 sprak zij voor
haar onderzoek uitgebreid met oprichters Ruth Höppner en Otto Trienekens
over de aanpak van de Veldacademie. Hoe kijken zij aan tegen experimenten in
de stad en waarom speelt het begrip ‘veerkracht’ hier zo’n sterke rol in?

OMMOORD Bewoners van de Gerard Goosenflat in
Ommoord onderhouden de gemeenschappelijke tuin.

PARK 16HOVEN Bewoners van Park Zestienhoven wekken
met zonnepanelen zelf energie op voor hun woning.

“ Vrijwel alles kan onder de noemer veerkracht worden weggezet,
van sociale cohesie tot aan het aanbrengen van zonnepanelen.”
Sabrina Huizenga

Veerkracht is de capaciteit om met ingrijpende gebeurtenissen om te
kunnen gaan. Eigenlijk niet enkel zulke schokken en stressoren doorstaan,
maar er zelfs sterker uit te komen. Het gaat om diverse en onvoorspelbare
gebeurtenissen. Denk aan problemen met water door klimaatverandering,
een economische crisis of maatschappelijke onrust.
Veldacademie geeft op diverse manieren aandacht en vorm aan sociale
veerkracht. In 2016 publiceerde de gemeente Rotterdam de Resilience
Strategie Rotterdam en dat was voor de Veldacademie aanleiding om na
te denken over het begrip resilience, ofwel: veerkracht. De Resilience
Strategie is onderdeel van het 100 Resilient Cities programma van de
Rockefeller Foundation.

Sabrina Huizenga werkt als
promovendus bij de Erasmus
School of Health Policy and
Management aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. In het kader
van haar promotieonderzoek doet
zij onder andere onderzoek naar
zogenaamde urban living labs,
als nieuwe vormen van besturen.
Daarbij legt ze accent op de invloed
van verschillende discoursen,
zoals het huidige ‘resiliencediscourse’, op deze nieuwe vormen
van besturen en wat dit betekent
voor de relatie tussen overheid
en burgers. Huizenga is opgeleid
als sociologe en is lid van de
Netherlands Graduate Research
School of Science, Technology
and Modern Culture.
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Het omarmen van veerkracht stelt de Veldacademie dus voor een
uitdaging. Op dit moment gebruikt ze het concept om zijn overbruggende
en verbindende kwaliteiten – kwaliteiten waarmee de Veldacademie zich
al sterk onderscheidt. Je zou kunnen zeggen dat de Veldacademie het
experiment inzet als techniek om samen te werken aan een veerkrachtige
samenleving. Want als de toekomst onkenbaar is en crises niet te
voorspellen, dan biedt het experiment een uitkomst.

Het concept veerkracht werkt verbindend. Het is een manier van denken
waar veel mensen zich in kunnen vinden. Ruth Höppner zegt over
veerkracht: “Veerkracht, daar kun je het met iedereen over hebben, het
breekt open. Dat is denk ik de grote toegevoegde waarde van dat concept.”
Het zorgt voor discussie tussen verschillende partijen, zoals beleidsmakers,
ondernemers en burgers en over verschillende domeinen heen, zoals
het klimaat, de economie en de maatschappij. Op die manier biedt het
openingen om integraal aan toekomstige vraagstukken te werken.

Het urban living lab biedt daarbij de mogelijkheid om gezamenlijk te
experimenteren en exploreren. Het is een plek waar professionals,
bewoners, gemeente en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling
van een gebied proberen te werken. Het is bij uitstek een manier om de
verbinding te leggen tussen ruimtelijke en sociaal-wetenschappelijke
disciplines en tussen verschillende gemeentelijke programma’s, zodat
actoren vanuit verschillende werelden in het lab samenkomen om te
werken aan een veerkrachtige maatschappij. Het is een soort ‘vrijplaats’,
los van de bekende structuren, waar actoren kunnen experimenteren,
met nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe interventies, en bovenal
waar men leert door te doen. Zo vormt het urban living lab een plaats
waar nieuwe dingen mogelijk zijn. Experimenteren betekent dan ook dat
het mag mislukken, maar dat daarvan leren wel een voorwaarde is.

Deze verbindende werking is een belangrijke toegevoegde waarde van
het begrip veerkracht. Maar er is ook een keerzijde. In de praktijk blijkt dat
het moeilijk is om veerkracht tastbaar te maken, want hoe operationaliseer
en meet je veerkracht? Het begrip biedt weinig concrete handvatten
om te handelen. Vrijwel alles kan onder de noemer veerkracht worden
weggezet, van sociale cohesie tot het aanbrengen van zonnepanelen.
Hoewel het daarmee verschillende partijen enthousiasmeert, is het risico
dat het een leeg begrip wordt en dat men blijft hangen in vrij algemene
probleemanalyses en plannen zonder dat daar concreet uitwerking aan
wordt gegeven.

De overbruggende kwaliteit van veerkracht benut de Veldacademie
concreet om de verbinding tussen het fysieke en het sociale domein te
leggen. Zoals in het urban living lab Reyeroord, waar de rioolvernieuwing
als aanleiding gebruikt wordt om sociale processen aan te pakken.
En in Bospolder-Tussendijken, waar de energietransitie als hefboom
ingezet wordt om de sociale index van het gebied te verbeteren.
De Veldacademie monitort daar de voortgang van. En zo probeert de
Veldacademie met het urban living lab als speciale techniek, samen
met verschillende actoren in het veld, in de echte wereld, vorm te
geven aan een veerkrachtige samenleving.

Veldacademie Magazine

Maak kennis met Veldacademie
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PARK 1943 Een zomerse dag in wijkpark Park 1943, Tussendijken.
Het park ontstond na de Tweede Wereldoorlog op de plek waar
in 1943 het hart van de wijk bij vergissing werd gebombardeerd
door de geallieerden. Een parkraad van bewoners uit de wijk komt
12maandelijks bij elkaar om het park nog beter en levendiger te maken.

Veldacademie Magazine

Maak kennis met Veldacademie
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GEZOND IN
BEVERWAARD
EEN MEERJARIG ONDERZOEK NAAR DE LEEFSTIJL VAN
BASISSCHOOLKINDEREN EN HUN GEZIN

Beverwaard is een groene wijk in Rotterdam IJsselmonde. De wijk is gebouwd
in de jaren tachtig en negentig en ruim opgezet met veel rijtjeswoningen en kleine
flats. De inwoners zijn relatief jong, er wonen veel eenoudergezinnen. De helft
van de inwoners leeft van een laag inkomen.
Ondanks de ruime en groene opzet bewegen kinderen in Beverwaard weinig.
Minder dan de helft is lid van een sportvereniging. Steeds meer kinderen
hebben overgewicht en dat neemt toe als ze overgaan naar de middelbare
school. Dit is opvallend, want er is een keur aan projecten en programma’s in
de wijk die gericht zijn op beter voedings- en beweeggedrag. Dat roept de vraag
op hoe de woonomgeving en de gezinssituatie de gezondheid van kinderen
beïnvloeden en hoe bestaande programma’s daarop inwerken. Het onderzoek
‘Gezond in Beverwaard’ stelt de vraag naar de invloed van leefstijl op gezondheid
centraal. Fonds NutsOhra financiert dit project vanuit het programma Gezonde
Toekomst Dichtbij dat met ruim veertig projecten in heel Nederland sociaaleconomisch gerelateerde gezondheidsverschillen wil verkleinen.
Het is een bijzonder project waarbij onderzoek en onderwijs samen optrekken
en kinderen met hun gezinnen drie jaar lang gevolgd en begeleid worden.
Twee coaches vormen de spil van de aanpak. Zij observeren thuis en op school
en helpen met problemen. Bijna wekelijks zijn er lesprogramma’s in de klas,
bedacht en uitgevoerd samen met theatermakers van Stichting Building Arts en
studenten. Bijzonder is dat gezondheid heel breed wordt bekeken: het omvat
voeding, thuissituatie, beweging, schoolprestaties of sociale omgeving. De basis
hiervoor vormt het model voor Positieve Gezondheid.
Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel: BMI en
beweeggedrag worden gemeten, maar er is ook een inventarisatie en analyse
van factoren die de ervaren gezondheid beïnvloeden. Want ervaren gezondheid
en objectieve gezondheid komen niet altijd overeen. Kinderen houden daarom
dagboeken bij over hoe zij gezondheid ervaren.

GEZONDHEIDSLES Kinderen uit Beverwaard trainen op de velden
van Feyenoord. De training wordt georganiseerd door de Feyenoord
Foundation. Naast sportactiviteiten krijgen de kinderen ook tips voor
een gezonde voeding en is er aandacht voor persoonlijke en sociale
ontwikkeling. Zo helpen private partijen een gezonde leefstijl van
14kinderen en jongeren te bevorderen.

Type project Actieonderzoek
januari 2017 – heden
Partners Basisschool Beverwaard, Fonds NutsOhra,
Stichting Building Arts, Rebel Group, ErasmusMC
Locatie Rotterdam: Beverwaard, IJsselmonde
Onderwerpen gezondheid en leefomgeving,
veerkracht

Veldacademie Magazine

Maak kennis met Veldacademie

Door de meerjarige opzet van het onderzoek is er veel ruimte voor studenten om
mee te werken. Pedagogiek studenten begeleiden de lessen op school, studenten
bouwkunde hebben met de kinderen ontwerpen gemaakt voor een uitdagende
buitenspeelruimte en studenten criminologie deden onderzoek naar een veilige
buitenruimte. Studenten Gamification testten met de leerlingen een spel en
afstudeerders van de master Governing Healthy Cities helpen bij de analyse
van de verzamelde data. Het is een actieonderzoek waarbij onderzoekers en
deelnemers van het onderzoek samen optrekken. Dit heeft natuurlijk ook invloed
op de dataverzameling: kinderen en ouders kunnen zich gaandeweg bewuster
worden van hun leefstijl en zich anders gedragen. De gedetailleerde data die we
ophalen, geven inzicht in de complexe samenhang op microniveau.
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actieonderzoek

DE INVLOED VAN DE
LEEFOMGEVING OP DE
GEZONDHEID

onderzoeker

DATAVERZAMELING IN BEVERWAARD

Wanneer voel jij je veilig op school? Mag je zelf keuzes maken over wat je eet en hoe laat
je naar bed gaat? En bij wie klop je aan als je een probleem hebt? Tijdens het project
Gezond in Beverwaard werd heel wat kwalitatieve data verzameld. Is dat de moeite?

GAMIFICATION Kinderen leren spelenderwijs wat gezond is en wat niet.
Bijvoorbeeld het spel ‘Frietje Calorietje’ waar je boodschappen die je tegenkomt
in de supermarkt op volgorde van gezond naar ongezond moet leggen.

“ Een groep kinderen
jarenlang zo zorgvuldig
volgen en op gezette tijden
vastleggen hoe het gaat, is
heel waardevol. Maar de
interactie is nog interessanter.
De onderzoekers van de
Veldacademie leren de
kinderen echt kennen en
zien zo steeds beter hoe die
invloed op individueel niveau
werkt. Ik verwacht van dat
laatste vooral veel inzicht.”
Lex Burdorf, hoogleraar Erasmus MC Rotterdam.

Drie jaar lang volgen onderzoekers van de Veldacademie de
kinderen van groep 6 van een basisschool in Beverwaard,
tot ze in groep 8 zitten. Onderzoekers en coaches trekken
intensief met de kinderen op. Ze geven gezondheidslessen
aan de kinderen, volgen en begeleiden ouders en kinderen,
spreken met begeleiders. Alles wordt vastgelegd: een
goudmijn aan kwalitatieve data.
ZELFVERDEDIGINGSLES Je veilig voelen draagt bij aan je gezondheid, net
als gezond eten en bewegen. Want als je je veilig voelt zit je lekkerder in je
vel. Daarom kregen de kinderen een gastles zelfverdediging waarin stevig en
zelfverzekerd staan en een paar verdedigingstechnieken werden geoefend.

Kaj van den Ent studeerde
gezondheidswetenschappen
aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Hij werkt nu als
trainee bij Philips.
Wenda Doff is socioloog en
zelfstandig onderzoeker.
Voor de Veldacademie, de
Erasmus Universiteit Rotterdam
en de kenniswerkplaats Leefbare
Wijken houdt ze zich bezig
met het concept veerkracht.
Daarnaast is ze betrokken bij het
onderzoek Gesprek met de Stad,
eerst in Rotterdam, nu in Delft.
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“Studenten kunnen nog jarenlang op deze data afstuderen”,
vindt socioloog Wenda Doff. Zij begeleidde in 2018 vier
studenten van de master Health Economics, Policy and Law
van de Erasmus Universiteit die voor hun afstudeerscriptie
dieper de data indoken om meer te weten te komen over
de gezondheid van kinderen in Beverwaard.

“Stel dat een kind veel zelf mag bepalen,
is dat dan uit te leggen als autonomie of
krijgt dit kind niet zo veel aandacht thuis?”

Maak kennis met Veldacademie

Rijke data
Doff beschrijft de rijkdom van de data van het actieonderzoek in Beverwaard. Het onderzoek ging over
de vraag hoe gezond de leefstijl is van de kinderen
in Beverwaard, vanuit de beleving van de kinderen
en hun ouders. Daarbij gingen de onderzoekers van
de Veldacademie uit van het model voor positieve
gezondheid van Machteld Huber. Bij positieve gezondheid
gaat het om gezondheid in brede zin, dus meer om
algeheel welbevinden. Niet alleen kinderen werden
bevraagd, maar ook de ouders. Doff: “De onderzoekers
hadden kinderen ter plekke tekeningen laten maken:
wanneer voel je je veilig, welke plekken vind je fijn, welke
minder fijn, wat zou je eraan veranderen? Dat is natuurlijk
ontzettend interessant. En ze stelden vragen als: wat wil
je worden, wat doe je aan beweging, wat eet je en mag
je zelf bepalen hoe laat je naar bed gaat? Omdat je heel
veel informatie krijgt van de kinderen kun je ook nagaan
wat er achter de antwoorden schuilgaat. Stel dat een
kind veel zelf mag bepalen, is dat dan uit te leggen als
autonomie of krijgt dit kind niet zo veel aandacht thuis?”
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onderzoeker

“ Leren om gezond te
leven, is waar het
de komende jaren
om gaat. Je kunt
ongezond gedrag zien
als infectieziekte: de
sociale en fysieke
omgeving is heel
bepalend voor hoe
gezond kinderen leven.”

REGIE Filmproject
waarbij de leerlingen
niet alleen zelf filmden,
maar ook de kostuums
en het decor maakten.
Zo krijgen ze letterlijk en
figuurlijk de regie over
hun eigen gezondheid.

Lex Burdorf, hoogleraar Erasmus MC Rotterdam.
BEZOEK AAN DE KUIP De leerlingen trainden op het veld, bezochten het stadion
en speelden een persconferentie. Bij de training leerden zo vooral sociale
vaardigheden en bij de persconferentie stond het bereiken van doelen centraal.

De vier studenten onderzochten op basis van die data
verschillende aspecten van die leefwereld van de kinderen.
Govind Mahadew tekende portretten op van kinderen
en schetste met welke stressoren ze te maken hebben
en hoe flexibel ze daarmee om kunnen gaan. Victoria
Zwemstra keek naar het emotioneel welzijn van kinderen
en hoe dat hun prestaties op school beïnvloedt. Jasper
Klasen onderzocht de gezondheid van kinderen met
overgewicht. Niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook:
heb je vriendjes, wat is je zelfbeeld? En Kaj van den Ent
onderzocht op welke manier de participatie van kinderen
– en daarmee hun veerkracht – versterkt kan worden.
Doff: “Ik vond het wel heel mooi om te kunnen lezen wat
kinderen allemaal meemaken in het gezinsleven. Je kunt
echt de verhalen van de kinderen beschrijven. En je kan
zien dat er van alles door elkaar speelt in het leven van
kinderen. Die complexiteit is betekenisvol en kun je met
meer oppervlakkig onderzoek niet achterhalen. Je kunt
met dit soort onderzoek heel goed in kaart brengen hoe
verschillende dimensies ingrijpen op het welzijn van
kinderen. Niet alleen thuis, maar ook op het vlak van
persoonlijke autonomie, veerkracht, dat soort dingen.”
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Actieonderzoek in de woonkamer
Kaj van den Ent, een van haar studenten, schrok wel
hoe moeilijk sommige kinderen in Nederland het
hebben. “Om daar zo dichtbij te komen, in een klas
zitten, in een woonkamer van iemand terecht komen,
dat zorgt wel dat je weet waarover het gaat. Dat haal
je niet uit een dataset.”
Van den Ent: “De universiteit blijft toch een beetje de
ivoren toren waar het liefst met kwantitatieve datasets
mooie en ingewikkelde analyses worden gedaan op
macroniveau. Het lijkt me goed als studenten ook
bijdragen aan inzicht op microniveau en voor hun
onderzoek echt met de voeten de modder in moeten,
zich waardevol maken in de uitvoering.”

“Opdrachtgevers zijn zo gefocust op
die aantallen, ze schrikken nog wel
eens hoe lang het duurt om alle data
te analyseren.”

Veldacademie Magazine

Hij deed “als hij heel eerlijk is”, zelf geen actie-onderzoek,
maar vindt het wel een hele mooie manier van onderzoek
doen. “Voor mij ligt de kracht in de intensiteit van het
contact dat je hebt met je respondenten. Daardoor zie
je elkaar vaker en ook op momenten dat je respondent
niet doorheeft dat hij of zij onderzocht wordt. Dan krijg
je de meest authentieke observaties. Ik denk dat je als
actieonderzoeker ook iets makkelijker kunt doorvragen,
dat je meer non-verbale en impliciete informatie kunt
ophalen dan in een interview, laat staan een survey.”
Toch is kwalitatief onderzoek in de academische wereld
vaak een ondergeschoven kindje. Omdat het onderzoek
beperkt blijft tot een klein aantal mensen, zijn resultaten
niet te generaliseren. De studenten merkten ook dat er
gaten zaten in de data, waardoor ze soms lastig konden
vergelijken en over een centraal onderwerp als positieve
gezondheid of veerkracht niet alle informatie hadden.
En het is verschrikkelijk veel werk. Doff: “Opdrachtgevers
zijn zo gefocust op die aantallen, ze schrikken nog wel
eens hoe lang het duurt om alle data te analyseren.
Alles staat in het analyseprogramma ATLAS.ti, alles
wordt gecodeerd, dat kost ontzettend veel tijd. En het
Maak kennis met Veldacademie

is zonde als er dan vervolgens weinig ruimte voor
is om data te analyseren. Dus ik hoop dat ze nog een
vervolg kunnen doen, met de GGD Rotterdam ofzo.”
Businessmodellen voor de zorg
Van den Ent werkt inmiddels bij Philips, een heel
andere kant van de gezondheidszorg. Hij houdt zich
bezig met businessmodellen voor de zorg. Dat kan
over shavers gaan en tandenborstels maar ook over
MRI-scans in ziekenhuizen. “Voor mij gaat het nog
steeds over zo veel mogelijk mensen bereiken en
zorgen dat ze gezonder zijn. Alleen werk ik nu voor
een commerciële organisatie waarin de impact over
drie miljard mensen gaat in plaats van over een wijk
in Rotterdam. Dat is een groot verschil.”
Maar er is ook een grote overeenkomst: “Het mooie aan
het onderzoek dat ik heb gedaan is dat je diep in zo’n
moeilijk bereikbare groep duikt. Uiteindelijk is dit de
groep die iedereen wil bereiken, ook de groep die
we bij Philips willen bereiken. Die parallel is er zeker.
Hoe ga je de mensen die het het hardst nodig hebben
in contact brengen met je product of service.”
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alumnus

Lisa ten Brug studeerde
Stedenbouw en Wetenschapscommunicatie aan de TU Delft.
Ze studeerde af bij de
Veldacademie. Ze heeft haar
eigen bedrijf Obecity en werkt
bij AIR, Architectuur Instituut
Rotterdam.

opdrachtgever

“ Nederlanders met een lager
opleidingsniveau zijn minder
gezond en leven gemiddeld zes
jaar korter dan hoogopgeleiden.
In aantallen jaren ervaren
gezondheid is dit verschil nog groter:
laagopgeleiden leven gemiddeld
19 jaar minder in goed ervaren
gezondheid dan hoogopgeleiden.
Het opleidingsniveau is dus niet
alleen gerelateerd aan de kansen
op werk en inkomen, maar ook
aan de kansen op gezondheid
en welzijn.”

“KINDEREN STEKEN
ELKAAR AAN MET
ONGEZOND GEDRAG”
Ze ontwierp met vijftig basisschoolkinderen een gigantische meeuw, alsof die na een
vlucht was neergestort in de wijk Beverwaard. Haar visie: laat kinderen meedenken over
de buitenruimte en benut het ontwerpproces ook om kinderen te leren eigen keuzes te
maken. Dat geeft ze de beste weerstand tegen obesitas-besmetting, denkt Lisa ten Brug.

Lisa ten Brug wist een paar jaar geleden al dat ze bij
de Veldacademie wilde studeren. Ze deed een studie
Bouwkunde, maar miste het contact met het veld.
Omdat ze niet direct aan de slag kon bij de Veldacademie,
deed ze een minor Sociale Geografie in Amsterdam.
Het was een heel contrast: “Bij excursies met Bouwkunde
gingen we gebouwen bekijken en dan draaide het om
de naam van de architect, de stijl en de detaillering van
het gebouw, bijvoorbeeld hoe het metselwerk in elkaar
zit. Als je met sociaal geografen de wijk intrekt, kijk je
veel meer naar het gebruik: wat voor een was hangt er
aan de lijn, wat voor een gordijntjes hangen er achter
de ramen? Ik merkte dat ik daar heel enthousiast over
werd. Hoe schaamteloos mensen naar de gebouwde
omgeving kijken en hoe mensen zich die gebouwde
omgeving eigen maken.”
Na de minor deed ze de masters Stedenbouw en
Wetenschapscommunicatie. Toen kreeg ze bij
de Veldacademie de gelegenheid om met haar
afstudeeropgave aan te haken bij het project Gezond
in Beverwaard. “Ik heb met vijftig kinderen in de
Rotterdamse wijk Beverwaard een ontwerp gemaakt
voor een gezondere wijk. Dat was hectisch maar ook
heel erg interessant! De kinderen hadden zo veel
mooie ideeën. Ze vertelden dat ze behoefte hadden
aan een fantasierijke wijk, om mee te kunnen gaan
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in een avontuur, een personage te zijn. Ze kwamen
met ideeën als een griezelbos met grote spinnen of een
racebaan met auto’s. Maar het klapstuk was voor mij
‘de Heilige Meeuw’. Helemaal in het begin had ik ergens
een meeuwtje getekend en die hebben we in de rest van
de lessenserie doorontworpen. Hij werd steeds groter
en groter, zo groot dat de hele buurt erop kon vliegen.
In de laatste fase hebben we een maquette gemaakt
waarbij de meeuw was neergestort in de buurt. Het was
echt een fantastisch concept, superfantasierijk, ik was
er zelf nooit opgekomen.”
Het ontwerpproces met de kinderen leidde niet alleen
tot een origineel ontwerp, maar Ten Brug gelooft ook
sterk dat co-creatie ervoor kan zorgen dat mensen
zelfredzamer en gezonder worden. “Ik ga ervanuit dat
obesitas een besmettelijke ziekte is. Dat mensen in de
wijk elkaar aansteken met ongezond gedrag. Als je
vier keer per week naar de snackbar gaat, dan is het
als kind moeilijk om te leren dat je een andere keuze
mag maken. En om andere keuzes te maken dan
anderen is het natuurlijk belangrijk om zelfvertrouwen
te ontwikkelen en te durven staan voor jouw eigen
beslissingen. Het ontwerpproces is daar een hele
mooie parallel voor. Dus leerde ik de kinderen om
elkaar complimenten te geven, nieuwe ideeën te
bedenken en die aan elkaar te presenteren.”
Veldacademie Magazine

Fonds NutsOhra (Programma Gezonde Toekomst Dichterbij)

MAQUETTELES Buitenspelen is gezond. Maar zijn er in Beverwaard wel
genoeg fijne plekken om buiten te spelen? Hoe zouden de kinderen zelf de
wijk ontwerpen zodat er leuker en meer buiten gespeeld kan worden?

Denk niet dat je als ontwerper achterover kunt gaan
zitten en de kinderen het werk kunt laten doen. “Ik heb er
zeker twee jaar aan gewerkt! Het was een complex proces
om alle belangen bij elkaar te krijgen. De Veldacademie
gaf me veel vrijheid om daarin de lead te nemen en ik kon
gelukkig gebruik maken van hun netwerk en middelen
om daar voor de klas te gaan staan. Dit project heeft bij
mij enorm het ondernemerschap getriggerd.”
En misschien is dat mede de reden waarom de Heilige
Meeuw nu niet meer alleen een fantasie is in het hoofd
van een kind. Ten Brug heeft haar eigen bedrijf Obecity
opgericht dat de Heilige Meeuw gaat proberen te
realiseren. Ze heeft daar ook subsidie voor gekregen.
Met haar bedrijf zou ze in de toekomst ook wel meer
willen samenwerken met zorgverzekeraars. “Co-creatieve
stedenbouw is een kostbare manier van stadmaken,
maar het heeft zo veel meerwaarde voor bewoners.
Als zorgverzekeraars en ontwerpers intensiever
samenwerken, kunnen we veel meer met preventie
bezig zijn en leefstijlgerelateerde ziektes voorkomen.
Ik denk dat dat de toekomst is.”
Maak kennis met Veldacademie

HEILIGE MEEUW Ontwerp van de Heilige Meeuw, ‘neergestort’
in Beverwaard. Hij wordt in de zomer van 2019 gerealiseerd.
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BEVERWAARD CENTRUM Speelplein aan het winkelcentrum van
Beverwaard, ontwikkeld door de gemeente in samenspraak met de
winkeliers en bewoners. Kinderen uit de wijk mochten stemmen
22over de kleuren.
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ONDERWIJS BIJ DE VELDACADEMIE
Bij de Veldacademie werken studenten van allerlei disciplines samen aan “echte”
projecten in de stad. Dit kan binnen een studio zijn, een scriptiewerkplaats,
een korte opdracht of stage, of een masterclass. De ene keer werken studenten
relatief zelfstandig aan een eigen onderzoek. De andere keer werken ze mee
aan een van onze projecten om praktijkervaring op te doen, zoals bij een stage.
Het is altijd maatwerk: afhankelijk van de opgave bekijken we of, hoe en welke
studenten een bijdrage kunnen leveren aan een project. Bijvoorbeeld voor
veldwerk, data-analyses en organisatie. De Erasmus Universiteit Rotterdam, de
TU Delft en de Hogeschool Rotterdam zijn onze vaste partners, maar we werken
met veel meer kennisinstellingen samen.

Governing Healthy Cities

Verhalen voor Museum Rotterdam

De collectie ‘Echt Rotterdams Erfgoed’ bevat objecten en
verhalen over Rotterdammers in de stad van nu. Studenten
Social Works van de Hogeschool Rotterdam maakten een
inventarisatie van interessante verhalen en personen op
basis van het veldwerk van de studenten van de minor
Cities, Migration and Socio-spatial inequality. De komende
vier jaar gaan het Museum Rotterdam en Veldacademie
ook in Bospolder-Tussendijken samenwerken in de vorm
van ‘verhalencafés’.

Veldacademie biedt acht stageplekken per jaar waarbij
studenten aan lopende projecten meewerken. Zo werken
studenten Pedagogische Wetenschappen ook dit jaar mee
aan het project Gezond in Beverwaard. Woningcorporatie
Havensteder vroeg om een inventarisatie van het aanbod
van woningen en voorzieningen in Prins Alexander.
En in Reyeroord deden studenten onderzoek naar de
gemeenschappelijke binnentuinen, het buurtpark en
een materiaaldepot.

Minor Cities, Migration & Socio-Spatial Inequality
Studenten van deze minor doen in de Tarwewijk, Hillesluis
en Vreewijk onderzoek naar sociaal-ruimtelijke ongelijkheid.
Ze kijken ook naar de impact die gebiedsontwikkelingen
zoals Feyenoord City hebben op de omliggende wijken.
De Veldacademie leert de studenten een integrale wijkanalyse
te maken. Dit is een gecombineerde minor van de TU Delft,
de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden.

Afstudeerstudio Bouwkunde
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De mate waarin gemeenschappen kunnen omgaan met ingrijpende
veranderingen wordt sociale veerkracht genoemd. Veel wordt daarbij
verwacht van zelforganisatie van bewoners, maar het vermogen tot
zelforganisatie is ongelijk verdeeld tussen buurten. Binnen de scriptiewerkplaats(Erasmus Universiteit Rotterdam) onderzoeken studenten
de sociale veerkracht van lokale gemeenschappen. Hoe pakken zij samen
met lokale organisaties, zoals de gemeente, stedelijke vraagstukken op?

Stages in IJsselmonde en Prins Alexander

Afstudeerders van de master Governing Healthy Cities
(Erasmus Universiteit Rotterdam) werken mee aan de
analyse van data die verzameld is in het project Gezond
in Beverwaard. Zij onderzoeken hoe stedelijk beleid
de gezondheid van bewoners kan verbeteren en doen
aanbevelingen op basis van de verzamelde data.
Studenten van een kortere mastercourse doen onderzoek
door ongezonde leefstijl in de stad te observeren en
daarvoor oplossingen te bedenken.

Masterstudenten Architectuur en Stedenbouw (TU Delft)
kunnen bij de Veldacademie afstuderen op een actueel
sociaal-ruimtelijk vraagstuk. Ze maken een ontwerp in
de praktijk van de Rotterdamse wijken, doen veldwerk
en onderhouden contact met stakeholders. Zo maakte
een student een ontwerp voor een Marokkaanse moskee
in Bloemhof, een ander bedacht een woon-werkgebouw
in een van de expeditiehoven in het Hoogkwartier als
antwoord op het verdichtingsvraagstuk.

Scriptiewerkplaats sociologie over sociale veerkracht

Masterclass Just City

Kunnen we samen aan een betere, rechtvaardige stad werken? Tony L. Griffin
is Professor in Practice of Urban Planning aan de Harvard Graduate School
of Design en bedenker van de Just City Index. Zij organiseerde in 2018
een masterclass met de Veldacademie. Deelnemers dachten na over een
alternatieve toekomst voor vier Rotterdamse gebiedsontwikkelingen:
Hart van Zuid, Feyenoord City, Crooswijk en Cool-Zuid. Er deden studenten
mee van over heel de wereld en met allerlei expertises, waaronder architectuur,
sociologie, filosofie, politicologie, culturele wetenschappen, planologie en
bedrijfskunde. De samenwerking met de Just City Design Studio wordt ook
in 2019 voortgezet.

Samenwerking met het Expertisecentrum
Maatschappelijke Innovatie (EMI)

Veldacademie Magazine

In samenwerking met studenten en docenten van
EMI/Hogeschool Rotterdam werkt Veldacademie aan
een monitor voor veerkrachtige wijkontwikkeling.
Met casestudies onderzoeken we of en hoe concrete
projecten in de stad bijdragen aan veerkrachtige
wijken en ontwikkelen we scenario’s als reactie op
toekomstige uitdagingen.
Maak kennis met Veldacademie

25

REYEROORD
WERKEN AAN EEN URBAN LIVING LAB OP ZUID

Rotterdam staat, net als veel andere steden, voor een aantal grote transitieopgaven, zoals de overstap naar duurzame energie en circulaire afvalsystemen en
klimaatadaptatie. De gemeente grijpt investeringen in de stedelijke infrastructuur
aan om te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerken vanuit de
opgave, met bewoners en innovatieve ondernemers.
Reyeroord in Rotterdam-Zuid diende zich aan als een mooie casus om ervaring
op te doen met deze nieuwe manier van samenwerken. Het doel is om in dit
gebied verschillende experimenten te doen, zoals een circulair materiaaldepot,
duurzame gemeenschappelijke tuinen, nieuwe vormen van waterberging en
circulaire afvalsystemen. Samen met Stadsbeheer hebben we daarom het idee
opgevat om de beoogde experimenten in Reyeroord op te zetten binnen een
living lab. De experimenten richten zich niet alleen op technische of ruimtelijke
aspecten, maar ook op maatschappelijke.
De opzet van een living lab heeft meer voeten in de aarde dan de meeste
mensen denken. Zo is het uitgangspunt van een living lab dat overheid,
ondernemers, kennisinstellingen en bewoners op gelijkwaardige manier
samenwerken. Dat moet iemand ook organiseren. En als je een living lab wilt
inrichten als leeromgeving waarbinnen je proefopstellingen ontwerpt en test,
betekent dat dat je alle activiteiten en de doelen van het experiment goed zult
moeten beschrijven. Daarnaast zul je moeten beslissen hoe je het leren wilt
organiseren: met wie, op welke schaal en met welke frequentie.
Aan ideeën voor experimenten is er in Rotterdam geen gebrek. De uitdaging
is om het living lab als werkmethode te concretiseren en implementeren.
De Veldacademie is in 2018 aangesloten bij het onderzoek Urb@Ex dat zich
richt op nieuwe vormen van governance, zoals bij living labs of stadslabs.
Urb@Ex ontwikkelt onder andere de evidence based toolkit Urban Living
Lab in a Day. Die moet het opzetten en uitvoeren van living labs makkelijker
maken voor overheden. Deze toolkit hebben we met onderzoekers van de
Universiteit Maastricht in Reyeroord getest en verder ontwikkeld. De toolkit
maakte verschillende ambtenaren vertrouwd met de uitgangspunten van
een living lab. Omdat er in de toolkit veel nadruk ligt op stakeholders,
beschikbare middelen en het leerproces is er nu meer draagvlak voor
procesontwerp, onderzoek en co-creatie. Ook wordt er beter nagedacht
over de inrichting van een organisatiestructuur in een netwerkomgeving
en de gerichte inzet van communicatie.

BINNENTUIN Reyeroord is een typische naoorlogse
wijk, met zich herhalende stempels van portiek- en
26eengezinswoningen, omringd door groen.
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Type project Actieonderzoek
februari 2018 – heden
Opdrachtgever Gemeente Rotterdam,
Cluster Stadsbeheer
Partners Floor Hofman
Locatie Rotterdam: Reyeroord, IJsselmonde
Onderwerpen burgerparticipatie,
duurzaamheid, openbare ruimte, veerkracht

Reyeroord is geselecteerd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve
Industrie voor de leer-werklijn ‘Anders Werken aan de Stad’. Het living lab krijgt
daarmee meer concrete ondersteuning. De Veldacademie wil zich in de verdere
samenwerking vooral richten op de inrichting van Reyeroord als ‘leeromgeving’.
Dat betekent: het proces en de experimenten documenteren, begeleiden en
evalueren, de verbinding leggen met onderwijs en kennisuitwisseling organiseren
rond deze experimenten met de wijk en de gemeente.

Maak kennis met Veldacademie
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actieonderzoek

TUSSENOPNAME
URBAN LIVING
LAB REYEROORD
Reyeroord is bestempeld als ‘Wijk van de Toekomst’. De gemeente heeft er grote ambities
op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkeling. Maar de werkwijze,
samen met bewoners bouwen aan een betere wijk, ligt ver buiten de comfortzone van
zowel bewoners als de gemeente. Hoe verloopt dit proces in Reyeroord?

Rotterdam staat voor een aantal grote transities.
De uitstoot van koolstofdioxide moet drastisch omlaag,
de stad wil zo veel mogelijk circulair worden en veel
beter bestand tegen grote hoosbuien en hitte in de
zomer. Maar er zijn niet alleen fysieke uitdagingen:
ook op het gebied van participatie en welzijn heeft
de gemeente grote ambities.
Maar hoe breng je zulke enorme transformaties tot
stand? “We staan als stad bekend om onze bijzondere
architectuur en heel veel daarvan speelt zich af in en
rond het centrum van de stad, op de Kop van Zuid en
Katendrecht. Het leek ons goed om voor dit project
een doorsneewijk te kiezen, een gewone wijk die
representatief is voor tachtig procent van de stad en
in die wijk samen met bewoners aan veranderingen te
werken”, zegt Edim Hadziavdic, hoofd Stedelijk Beheer
bij Stadsbeheer en aanstichter van ‘plan Reyeroord’.

“Deze wijk is van mij en ik vind er
wat van en ik ga er iets mee doen.”
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Sluitend systeem
Monique Groeneweg, aangesteld om de transitie in
Reyeroord in goede banen te leiden, kan gemakkelijk
voorbeelden noemen van experimenten die ze in de
wijk zou willen laten plaatsvinden. Op de eerste plaats
het rioolstelsel. Natuurlijk is het essentieel dat mensen
hun toilet kunnen blijven doortrekken, maar dat kan
misschien ook op andere manieren. “Hebben we over
dertig jaar nog wel een riool of gaat het dan bij iedereen
in een systeempje waar biogas van wordt gemaakt?”
En is het mogelijk om de bestrating die eruit gaat bij de
rioolvervanging compleet te hergebruiken? Van gebroken
stenen kunnen plantenbakken gemaakt worden, goede
stenen kunnen opnieuw worden gelegd. “Onze collega’s
van Stadsontwikkeling zeggen: we vervangen die dingen
niet voor niets na veertig jaar, dan ziet het er niet meer
uit! Dat laten we testen: hoe sterk zijn die stenen nog, en
op welke manier kun je ze nog gebruiken, zijn ze nog wel
stroef genoeg?”
Nog een voorbeeld: “wij vegen de straten met bezems
van takken van berken. Die takken komen uit Roemenië
met een vrachtwagen hierheen en vervolgens vegen
wij er de straat mee en dan verbranden we ze. Tijdens
boomplantdag gaan we symbolisch een drietal berken
neerzetten en het idee is dat we een klein berkenbos

aanleggen waar we zelf die berkenrijs uit kunnen
halen. Zodat we die kringloop sluiten in Rotterdam.”
Maar het zijn niet alleen duurzaamheidsdoelen
waar Groeneweg mee te maken heeft. Integendeel:
de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling wilde
graag aansluiten bij het project. Het idee: een hele
integrale, wijkgerichte benadering ontwikkelen
waarbij doelen als circulariteit, klimaatadaptatie
(“want droge voeten houden is echt wel een opgave
in Reyeroord”) en rioolvervanging gecombineerd
worden met maatschappelijke programma’s zoals
gezondheid, talentontwikkeling, leefbaarheid en een
sterkere betrokkenheid van mensen bij elkaar en bij de
wijk. Een soort urban living lab (stadslab), waarbij hele
verschillende doelen in een wijk bij elkaar komen en
waar met alle betrokkenen geëxperimenteerd wordt
met nieuwe oplossingen.
Dat gaat niet vanzelf. Groeneweg: “Er zijn bewoners
die zeggen: doe je dat in Kralingen ook? Leg je bij
de burgemeester ook de oude kolerezooi terug?”
Hadziavdic: “We hebben in Reyeroord een geschiedenis
bij die niet helpt. Mensen vinden dat de gemeente
met goede ideeën niets of weinig heeft gedaan.
Ondanks dat verleden zoeken we elkaar toch weer op.”

Bovendien: in Reyeroord moet de komende jaren het
riool vervangen worden. Een hele operatie en de
gemeente is er ook bezig met het warmtenet en de
glasvezelkabel. “Er blijft geen steen in die wijk op elkaar.
Dat is een enorme kans voor bewoners van Reyeroord
om daar een eigen inbreng in te hebben.”
Want omwentelen, dat gaat niet zonder bewoners van de
stad daar nauw bij te betrekken, daarvan is Hadziavdic
overtuigd. “Reyeroord draait voor mij niet om de
fysieke maatregelen die daar door wie dan ook bedacht
worden. Het gaat om de vraag: hoe zorg je in een stad als
Rotterdam in een wijk als Reyeroord ervoor dat mensen
die er wonen het gevoel gaan hebben: deze wijk is van
mij en ik vind er wat van en ik ga er iets mee doen.”
Ruimte genoeg om te ontwikkelen, in Reyeroord.
Hadziavdic: “Reyeroord is een breed opgezette wijk.
De straten zijn zo breed als landingsbanen op een
vliegveld. Daarmee biedt Reyeroord ontzettend veel
ruimtelijke potentie. Het is ook nog een waterrijke wijk,
met veel groen. Maar het is ook een wijk met opgaven
op het gebied van sociale cohesie, onderwijs en werk.
Ik zie Reyeroord als een plaats waar al die transities
op de een of andere manier samenkomen.”
Veldacademie Magazine

REYEROORD De wijk is opgezet als een krans van buurten,
gescheiden door ruime groenstroken.

opdrachtgever

Beheerders van de stad hebben een aantal belangrijke sleutels in handen
voor de transformatie van Reyeroord; andere liggen op het bord van
ondernemers, bewoners of netbeheerders. Van scholen, corporaties en
collega diensten van de gemeente. Dat beseffen wij maar al te goed.
Gemeente Rotterdam (Publicatie Transformatie van de stad)

opdrachtgever
Slaapwijk
Wat voor een soort wijk is Reyeroord? Daan Knibbeler,
architectuurstudent TU Delft, deed er onderzoek voor
de Veldacademie en vertelt: “Persoonlijk vind ik zo’n
wijk als Reyeroord, een typische naoorlogse wijk, heel
karakterloos. Er is heel veel openbare ruimte, maar veel
van die openbare ruimte is een beetje ongedefinieerd en
hij wordt weinig gebruikt. Als ik in een wijk als Reyeroord
iets zou ontwerpen of iets met de openbare ruimte zou
doen, zou ik proberen daar veel meer definitie aan te
geven. Zorgen dat er daadwerkelijk iets kan gebeuren,
behalve een veldje waar alleen honden wat achterlaten.
Maar als je op dat grasveld iets van een speeltuintje
neerzet, dan trekt dat mensen aan. Van daaruit kunnen
contacten ontstaan.”

“Als je dan toch de straat gaat
openbreken, dan is het een mooie
gelegenheid om ook de openbare
ruimte opnieuw aan te leggen.”

Knibbeler onderzocht samen met twee andere
Bouwkundestudenten hoe de openbare ruimte in
Reyeroord meer leven ingeblazen kan worden. “Als je
dan toch de straat gaat openbreken, dan is het een

mooie gelegenheid om ook de openbare ruimte opnieuw
aan te leggen.” Maar dit kan je niet van bovenaf opleggen.
“Je moet samen met bewoners kijken: wat willen jullie
daar hebben.”

“De Veldacademie heeft ons
meegenomen in wat een
lab is. We hebben een labkit
gedaan, een soort spel dat door
de Universiteit Maastricht is
ontwikkeld en je helpt een vraag
te formuleren en het lab vorm
te geven. Wij zijn eigenlijk eerst
aan de slag gegaan en bouwen
daar nu een lab, de governance,
omheen. We willen graag dat ze
ons hierbij blijven begeleiden.”

Hergebruik
De Veldacademie stuurde meer studenten de wijk in.
Zo zocht Lex Visser, student Landscape and Environment
Management aan de Hogeschool InHolland in Delft,
voorbeelden van een materialendepot dat bestand is
tegen verschillende mogelijke ontwikkelingen in de wijk.
Hij ontwikkelde diverse toekomstscenario’s en keek wat
voor een soort materiaaldepot hierbij zouden passen.
Waar de gemeente eigenlijk nog dacht aan een datadepot, waarin exact wordt bijgehouden welke materialen
zich waar in de stad bevinden, pleitte Visser liever voor
een fysiek materiaaldepot waardoor bewoners ook een
rol kunnen spelen. Hij bekeek bijvoorbeeld het idee van
een upcycle mall, een soort winkelcentrum, maar dan met
alleen maar tweedehandsspullen en bedrijfjes die zich
bezighouden met het hergebruiken van spullen.
Een plek waar je spullen kunt kopen die zijn gemaakt
van materiaal uit de wijk.
Pragmatisch
Hoe weerbarstig de werkelijkheid is, daar weet Jerry
Wesemann alles van. Wesemann is Eigen Huis Coach
in Reyeroord, spreekt daar veel mensen en probeert

Monique Groeneweg, Gemeente Rotterdam,
opdrachtgever Reyeroord.

DROMEN VANGEN Tijdens de bewonersdag in Reyeroord sprak Veldacademie aan de hand
van een grote kaart met bewoners over hun wijk om hun dromen over de wijk te ‘vangen’.

ze te overtuigen duurzame investeringen te doen in
hun woning en advies te geven hoe je dat het best
doet. “De meeste mensen zijn onwetend over alle
mogelijkheden.”
Hij komt van Bouw en Woningtoezicht en merkte
dat regels handhaven en subsidies verstrekken om
bewoners aan te zetten hun woningen te onderhouden
weinig effectief is. “Als de steiger is weggehaald, zie
je het verval weer beginnen, omdat het gedrag van
mensen niet verandert.”
Bij een project in Lombardijen drong tot hem door hoe
belangrijk een wijkaanpak is. Wesemann en zijn collega’s
gaven advies aan huiseigenaren hoe ze hun woning
kunnen verduurzamen, maar al bij de eerste bijeenkomst
hoorden ze dat mensen niet van plan waren te investeren
in hun woning als de buitenruimte niet opgeknapt was.
“Je kan kiezen om 10.000 in je eigen huis te investeren
maar als je een beetje twijfelt over waar het naartoe gaat
in de wijk, dan neem je dat geld misschien liever mee
naar je nieuwe huis.”
Toen hij hoorde wat er in Reyeroord op stapel stond, is hij
aangehaakt. “Ik dacht: dit kan een boost geven, ook voor
de woningeigenaren. Als daar in de buitenruimte van alles
gaat gebeuren, is dat voor hen ook een mooi perspectief”.

BEWONERSDAG Bewonersdag op 30 mei 2018 bij de speeltuinvereniging in Reyeroord.
Bewoners konden kennismaken met duurzame maatregelen en meer leren over gezondheid.
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De toon waarop hij mensen aanspreekt maakt nogal
uit: “Ik praat nooit over CO2 en dat soort dingen. Ik heb
het over de voordelen van energiebesparing voor de
energierekening, of dat je huis comfortabeler wordt.
Wat de oorzaak is van die klimaatverandering, daar waag
ik me niet aan, want er zijn gewoon hele grote groepen
mensen die dat allemaal onzin vinden. Daar kom je
niet uit. Maar het is wel aantoonbaar dat het zomers
warmer wordt en dat we meer te maken krijgen met forse
regenbuien. En hoe meer stenen, hoe meer warmte er
wordt vastgehouden. En hoe minder groen, hoe minder
beschutting. Dat hoeft niemand te ontkennen.”
Binnentuinproject
Wesemann was ook de aanstichter van het experiment
Binnentuinen in Reyeroord. De gemeente Rotterdam heeft
veel gemeenschappelijke binnentuinen in bezit, relatief
veel in Reyeroord. De tuinen worden nu nauwelijks
gebruikt. Veel tuinen zijn eigendom van de gemeente,
maar de VvE’s hebben vaak een onderhoudsplicht.
De gemeente wil deze tuinen wel verkopen aan de
VvE’s, maar die zitten eigenlijk niet te wachten op
de onderhoudskosten. Daardoor blijven de tuinen
onaantrekkelijke stukjes groen, met weinig meerwaarde.
“Als het hard regent blijven er best veel plassen staan.
Het zijn nu vaak grasveldjes waar niet veel mee gebeurt,
terwijl je er zo veel mee kan. Je kan er water bergen, en
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in de toekomst mogen we het riool minder belasten met
schoon hemelwater. Maar je kunt ze ook gebruiken voor
planten voor de bijen, of insecten en vogels.”

“Als je er geen regie meer over hebt,
kan het ook heel rommelig worden.”

Wesemann vroeg de Veldacademie om eens uit te zoeken
wat er met zo’n tuin kan. De Veldacademie organiseerde
drie workshops voor ambtenaren van diverse afdelingen
om te kijken hoe je de speerpunten van het gemeentelijk
beleid in zo’n binnentuin zou kunnen realiseren. Odine
Labree, stagiair bij de Veldacademie, hielp om deze
te organiseren. “In de eerste bijeenkomst werd vooral
gekeken: wat is er mogelijk, wat zou ik als bewoner willen
met zo’n tuin. Daar kwamen veel ideeën uit naar voren.
In de tweede bijeenkomst werd meer vanuit expertise
gekeken welke plannen realiseerbaar waren, zo kregen
we er wat meer diepgang in. En in de derde ging het over
scenario’s van verkoop. Nu willen we een voorbeeldtuin
creëren met ideeën voor ontwerpprincipes voor zo’n tuin,
als inspiratie voor de VvE’s”. Wesemann is enthousiast
over de opbrengsten. “Er kwamen mensen met ideeën
als: zet er fruitbomen neer waar de kinderen ook lekker
in kunnen klimmen. Of maak waterspeelplekken die ook
een waterbergingsfunctie hebben.”
Zullen deze ideeën de woningeigenaren over de streep
trekken om de terreinen te kopen Labree is sceptisch:

“Ik denk dat het lastig is om het financiële plaatje voor
de bewoners rond te krijgen. En aangezien in Reyeroord
niet de allerrijksten wonen, vraag ik me af wie dat
in Reyeroord zou kunnen of willen.” Wesemann ziet
voordelen als de gemeente het beheer in handen neemt:
“Als je er geen regie meer over hebt, kan het ook heel
rommelig worden. Bijvoorbeeld als bewoners schuttingen
gaan plaatsen of onkruid metershoog laten staan.”
Wat werkt?
Zo blijft het zoeken naar de goede rolverdeling tussen
gemeente, bewoners en andere actoren in de wijk.
Christian Scholl, onderzoeker duurzaamheid aan de
Universiteit Maastricht, beaamt dat dat de grootste
uitdaging is voor elk stadslab. Hij doet onderzoek naar
stadslabs in Nederland en België en in die hoedanigheid
betrok de Veldacademie hem bij het urban living lab
Reyeroord.
Brede en gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente
en andere actoren is een belangrijke succesfactor en
dat vraagt ruimte om te falen en ambtenaren die een
faciliterende rol innemen, vertelt hij. Hij deed mee
aan een sessie met de Veldacademie en was onder de
indruk van de diversiteit van actoren die aanwezig was.
“Het gevoel van breed eigenaarschap is ontzettend
belangrijk. En hiermee is goed rekening gehouden in
Rotterdam. Er was een hele groep mensen die mogelijk
een belang heeft bij het stadslab aanwezig, meestal zijn
het alleen de usual suspects. En er waren ook mensen
van verschillende afdelingen van de gemeente, dat vond
ik heel sterk.”

CO-CREATIE Ambtenaren in gesprek over nieuwe vormen van beheer
en eigendom waarbij gemeente en bewoners samenwerken.
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VERDUURZAMING VAN HET WOONGEBOUW

Balkonuitbreiding

GROENE WATERBERGING

Multifunctioneel dak

Opvallende kopgevel

VERGROTEN BIODIVERSITEIT

MULTIFUNCTIONALITEIT
EN ONTMOETING

WATERBERGING ALS
RECREATIEPLEK

Meerwaarde
Zijn urban livings labs dé manier om grote duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan? Scholl kijkt er genuanceerd
naar: “Ik zie stadslabs meer als een veelbelovende vorm
die nog onvoldoende en niet consistent gebruikt wordt om
daadwerkelijk een bijdrage aan duurzame ontwikkeling
te leveren. Vaak is dat niet eens de doelstelling en als
dat het wel is, dan valt op dat ze veelal blijven hangen in
kleine uitdagingen of kleinschalige problemen. Ik heb nog
nooit gezien dat op kleine schaal iets wordt uitgevonden
wat vervolgens in de hele stad wordt uitgerold. Soms
hebben mensen dat soort verwachtingen. Ik zie substantief
stadslabs vooralsnog dus heel weinig opleveren voor de
verduurzaming van steden, maar procedureel zijn ze wel
ontzettend interessant. Stadslabs zijn hele contextuele
manieren om te leren over een specifiek onderwerp op
een specifieke plek met een specifieke groep mensen.
Dat zijn ook niet per se lessen die je 500 kilometer
verderop moet herhalen.”

Kijkplaat_binnentuinen_VAmagazine_MT.indd 1

Volgens Hadziavdic verdienen stadslabs bestaansrecht
als hun meerwaarde hard gemaakt kan worden.
Daarom is het belangrijk de immateriële meerwaarde
van stadslabs vast te leggen, het sociaal en cultureel
kapitaal dat we ermee genereren. “Nu wordt het succes
van een project nog vooral bepaald op grond van de
financiële meerwaarde. Ja, we turven of mensen aan het
werk gaan of als vrijwilliger actief zijn, maar echt goed

GEMEENSCHAPPELIJK GROEN Individuele bewoners eigenen zich
stukjes tuin toe, bijvoorbeeld door een trampoline te plaatsen.
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ONTWERPPRINCIPES Bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke tuin komt veel kijken. Deze visualisatie geeft
een aantal ontwerpprincipes: uitgangspunten die inspireren, helpen om ideeën te genereren en keuzes te maken.

Maak kennis met Veldacademie

(ZELF)BEHEER

TOEGANG TOT DE TUIN

zicht op de sociale en culturele meerwaarde hebben we
eigenlijk niet. Of we meer gezonde mensen hebben, of
ze minder vereenzamen. Daar hebben we geen goede
meetmethodes voor en we weten al helemaal niet hoe
we dat een plek moeten geven in ons afwegingskader.
Als we dit niet doen, denk ik dat dit soort initiatieven
tijdelijk van aard zullen blijven, omdat je moet kunnen
verantwoorden waarom je zoveel middelen steekt in iets
dat zo weinig effect heeft. Ik zou de Veldacademie wel
willen uitdagen ons te helpen deze vertaalslag te maken.”

15-05-19 15:04

MET DANK AAN
Edim Hadziavdic, hoofd stedelijk beheer
bij Stadsbeheer, gemeente Rotterdam.
Monique Groeneweg, transitiemanager Reyeroord,
gemeente Rotterdam.
Christian Scholl, onderzoeker aan de Universiteit
Maastricht bij het International Centre for
Integrated assessment and Sustainable
development (ICIS).
Daan Knibbeler, student Bouwkunde, TU Delft.
Lex Visser, student Landscape and Environment
Management, Hogeschool InHolland Delft.
Jerry Wesemann, Eigen Huis Coach en adviseur bij
Bouw-en Woningtoezicht, gemeente Rotterdam.
Odine Labree, student Ruimtelijke Ordening en
Planologie, Hogeschool Rotterdam.
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Tekst

VOORTUINEN IN REYEROORD Een beplante tuin heeft allerlei
voordelen: koeler in de zomer, meer biodiversiteit en betere
34infiltratie van regenwater.
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ONDERZOEKSRAAD
Eind 2014 stelde de Veldacademie een Onderzoeksraad in met als doel
om met een zekere regelmaat te kunnen reflecteren op de positie van
de Veldacademie temidden van het onderwijs, de beleidspraktijk en het
wetenschappelijk onderzoek. Ook reflecteren de leden van de raad op de
onderzoeksmethodiek en de aanpak van projecten.
De Veldacademie streeft naar een verbreding van de wetenschappelijke
disciplines die betrokken zijn bij de sociaal-ruimtelijke opgaven. Daarmee
ontstaan er ook buiten het werkveld verbindingen waardoor de doorgaans
sectorale benadering van beleidsvragen kan worden doorbroken. Vandaar
ook de brede samenstelling van de Onderzoeksraad, met deskundigen op
het gebied van stedenbouw, sociologie, stadsgeschiedenis, gezondheidsmanagement, omgevingspsychologie, arbeidspsychologie en bestuurskunde. De Onderzoeksraad komt twee keer per jaar bij elkaar.

Ir. Hans Hazenak (voorzitter) was beton- en
staalconstructeur en daarna werkzaam als
stedenbouwkundige in de stadsvernieuwing en
stedelijke- en regionale planning. Hij is sinds
eind 2012 met pensioen.

Lieke Oldenhof

“Ik hou me bezig met de vraag welke nieuwe samenwerkingsvormen we
nodig hebben als we meer richting preventie en positieve gezondheid
willen gaan. Ik begeleid studenten die een scriptie schrijven over deze
thema’s en werk samen met de Veldacademie aan een onderzoek over
participatie en veerkracht van jongeren. De Veldacademie was voor mij een
logische samenwerkingspartner. Onderwijs op de universiteit vindt vaak
nog plaats in bedompte kantoorachtige hokjes op de universiteitscampus.
Zonde! Studenten moeten met de poten de modder in. Hoe anders kunnen
zij een idee krijgen van de maatschappelijke problemen die spelen in de
wijk? De Veldacademie biedt een perfecte omgeving voor studenten om in
mee te draaien. Omdat ze maatschappelijke organisaties aan elkaar
verbindt, maar ook vanwege de unieke werkwijze: beeldend, samen
met burgers, reflexief en gericht op concrete resultaten”

Prof. dr. Roland Blonk, bijzonder hoogleraar
Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie
van Arbeid, Tilburg University en Principal
Scientist, TNO.
Dr. Wenda Doff, zelfstandig onderzoeker en
docent op het gebied van stadssociologische
vraagstukken, o.a. aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Dr. Rebecca Moody, universitair docent
Erasmus School of Social and Behavioural
Sciences, sectie Bestuurskunde.
Dr. Lieke Oldenhof, universitair docent
Erasmus School of Health Policy & Management,
sectie Health Care Governance.

Arnold Reijndorp

Prof. ir. Arnold Reijndorp, zelfstandig
onderzoeker en oud-bijzonder hoogleraar
Sociaal-economische en ruimtelijke
ontwikkelingen van nieuwe stedelijke
gebieden Universiteit van Amsterdam.

“Ik heb Bouwkunde gestudeerd en ben stadssocioloog geworden. Ik doe
onderzoek op het snijvlak van stedenbouwkundige en sociaal-culturele
ontwikkelingen in steden en wijken. Ik kijk kritisch naar de ambities van
het stedelijk beleid en de vooronderstellingen (en misvattingen) die
daaraan ten grondslag liggen. De Veldacademie brengt ontwikkelingen
in de stadswijken letterlijk in kaart. Zo ontstaat niet enkel inzicht in wat
er al is, wat zich ontwikkelt en wat in verval raakt, maar ook in het
krachtenveld van bewoners, ondernemers en instellingen daarachter.
Zo biedt de Veldacademie niet enkel zicht op problemen, maar ook op
soms onvermoede mogelijkheden om die aan te pakken. Daar wil ik
graag aan bijdragen.”

Prof. dr. Paul van de Laar, directeur Museum
Rotterdam en bijzonder hoogleraar
Stadsgeschiedenis, Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Dr. Maarten van der Sanden, universitair
hoofddocent Communication Design for
Innovation, TU Delft.

Roland Blonk

Paul van de Laar

Dr. ir. Machiel van Dorst, vice-decaan
faculteit Bouwkunde, TU Delft en universitair
hoofddocent Environmental Design, TU Delft.

Maarten van der Sanden

“Mijn interesse ligt in stedelijke transities: een ongelofelijk boeiende,
maar ingewikkelde kluwen van sociale, technische en politieke
interacties. Ik onderzoek en ontwerp het proces van samenwerken tussen
universiteiten, bedrijfsleven, bestuur, politiek en burgers en probeer de
communicatie tussen al deze mensen op te frissen op hun weg naar een
andere, robuust adaptieve samenleving. De Veldacademie bevindt zich
precies op het scharnierpunt tussen academie en de praktijk, een positie
waarin kennis bijdraagt aan verandering. Ik neem graag deel aan deze
interactie. Want je vindt de schoonheid van al deze complexe processen en
de realiteit terug in de menselijke maat. Daar begint alles, wat mij betreft.”

Hans Hazenak

“De Veldacademie benadert sociaal-ruimtelijke opgaven vanuit het
perspectief van de gebruiker. De fysieke opgave ziet ze nooit los van
het sociale, economische en culturele domein. Die verbinding van deze
domeinen komt in de ruimtelijke planning én in de wetenschappelijke
praktijk onvoldoende tot stand. Ik heb de Veldacademie voorgesteld een
onderzoeksraad in te stellen om een brug te slaan naar de wereld van het
wetenschappelijk onderzoek. Ik heb als projectleider in de stadsvernieuwing
en stedelijke planning veel ervaring in het leiden van gesprekken met
specialisten. Daarom heb ik aangeboden de rol van voorzitter op me te
nemen. Het is leerzaam en heel leuk om te doen.”

Machiel van Dorst

“Mijn vakgebied is omgeving-gedrag relaties. Ik hou mij bezig met
sociale duurzaamheid, leefbaarheid, methodologie van het ontwerp en
kindvriendelijk ontwerpen. Vanuit de universiteit moeten wij het veld in om
te begrijpen hoe de omgeving invloed heeft op mensen. De Veldacademie
zit in het veld en dat biedt mij meer diepgang dan een rondje fietsen op
zondag of een gesprekje bij de gemeente. Ik merk dat de samenwerking een
goede invloed heeft op bouwkundestudenten die moeten leren een brug te
slaan tussen theorie en praktijk. De Veldacademie houdt zich veel bezig met
onderwerpen als leefbaarheid, co-design en sociale veiligheid. Heel relevant
om voorbij de waan van de dag te proberen de leefomgeving daadwerkelijk
te verbeteren!”

Wenda Doff

“Ik hou van de stad en haar bewoners. Om de stad beter te begrijpen vind ik
het belangrijk om daar vanuit verschillende (gebruikers)perspectieven en
disciplines naar te kijken. Dat is waarom ik me verbind aan Veldacademie:
zij hanteert die veelzijdige bril, verbindt het fysieke met het sociale en
biedt een leer- en werkplaats voor onder andere stedenbouwkundigen,
sociologen en pedagogen. Mijn expertise zet ik in door mee te denken
over concepten zoals sociale veerkracht en het begeleiden van studenten
van verschillende masters in de Veldacademie-scriptiewerkplaatsen.”
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GESPREK
MET DE STAD

HOE BETREK JE BEWONERS EN ONDERNEMERS BIJ EEN GEBIEDSVISIE?
Wie bepaalt hoe steden worden ontwikkeld of ingericht? Nog niet zo lang
geleden maakten stedenbouwkundigen een groot plan, liefst geïnspireerd
door een maatschappijvisie. Zo’n strikt planmatige aanpak werkt nu minder
goed. De opgaven zijn zeer complex (compacte stad, klimaatadaptatie,
circulaire economie), maar ook het speelveld aan partijen dat mee wil
praten wordt ingewikkelder. Steeds meer partijen eisen een plek aan de
onderhandelingstafel op, van burgers en ondernemers tot verschillende
maatschappelijke organisaties en belangengroepen.
Gemeenten worden geacht hun ambities en beleidsdoelen voor de fysieke
leefomgeving voor lange termijn vast te leggen in een Omgevingsvisie.
En hoe meer gebruikers van de fysieke leefomgeving hieraan bijdragen, des
te beter de gewenste waardes en functies van de leefomgeving beschreven
kunnen worden. Ook daarom is het belangrijk dat verschillende groepen bij
de totstandkoming van ruimtelijke processen betrokken worden.
Het Gesprek met de Stad is een goed voorbeeld van hoe bewoners en
ondernemers op verschillende manieren input kunnen geven aan een
stads- of omgevingsvisie, van enkele thema’s in een enquête invullen tot
uitgebreid meepraten in focusgroepen. De Veldacademie deed dit onderzoek
in Rotterdam en in Delft. In Rotterdam verzamelden we vooral nog ideeën
en meningen rond grote vraagstukken of zoomden we in op bepaalde
onderwerpen zoals het omgaan met afval. In Delft agendeerden we ook
dilemma’s en daagden burgers uit om verder te kijken dan de eigen achtertuin.
Dit zorgt voor bewustwording: in de gesprekken beseffen veel burgers dat
ze zelf ook een steentje moeten bijdragen en niet alles bij de overheid neer
kunnen leggen – hoewel dat wel nog vaak wordt gedaan.
Zowel in Rotterdam als in Delft was er veel aandacht voor groepen die in
reguliere participatieprocessen wel eens buiten de boot vallen omdat ze zich
minder goed weten te organiseren, waaronder jongeren en kinderen. Je kunt
voorkomen dat alleen de usual suspects op participatieprocessen afkomen
door alle actoren en belangengroepen in beeld te brengen en deze op passende
wijze te benaderen. Zo zijn we in Rotterdam naar buurthuizen, scholen en
markten getrokken.

GESPREK MET DE STAD Studenten in gesprek met buurtbewoners
uit Charlois (Rotterdam) over hun woonwensen- en ervaringen
in het kader van het langlopende onderzoek ‘Samenvoegen’ dat
38Veldacademie uitvoert in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Type project Onderzoek
november 2016 – oktober 2017 (Rotterdam)
mei 2018 – mei 2019 (Delft)
Opdrachtgever Gemeente Rotterdam;
Gemeente Delft
Partners IN10, Roos & van de Werk (Rotterdam)
Locatie Rotterdam; Delft
Onderwerpen burgerparticipatie, veerkracht,
omgevingsvisie
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Het is een arbeidsintensief traject, met lange gesprekken die allemaal
uitgewerkt en geanalyseerd moeten worden. Het is belangrijk het hele proces
goed te verslaan en de deelonderzoeken afzonderlijk uit te werken. Dan kun
je ook inhoudelijke stappen zetten en een visie steeds concreter maken.
De straatinterviews zijn afgenomen door studenten die door Veldacademie
zijn geworven, getraind en begeleid. Zij oefenden hun interviewtechieken
en verbreedden hun perspectief op de beleving van de stad. Ze stonden daar
soms uren voor in de vrieskou op de stadsmarkten – dat was het ze waard.
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HOE BETREK JE
BEWONERS EN
ONDERNEMERS BIJ
EEN OMGEVINGSVISIE?
Als het aan de gemeente Delft ligt, wordt de Omgevingsvisie ontwikkeld samen met
bewoners. Maar wat willen bewoners? Met hulp van de Veldacademie gaat de gemeente
in gesprek met bewoners van de stad Delft. “Mensen vinden het superleuk om over de
inrichting van de stad in gesprek te zijn.”

“Mensen klagen wel eens dat het altijd dezelfden zijn
die op komen dagen, maar ik zie participatie als een
recht”, zegt Natasha Viering, ten tijde van dit interview
projectleider Participatie in Delft. “Het is geen plicht,
maar als ze willen, hebben mensen gewoon een
democratisch recht om mee te praten bij planvorming.
Ik vind dat je die in een zo vroeg mogelijk stadium moet
organiseren en niet ophalen om een plan nog een beetje
bij te poetsen. Mensen voelen dat meteen”.
De gemeente Delft wil vanaf 2021, als de nieuwe
Omgevingswet ingaat, de participatie van burgers waar
mogelijk en nodig toepassen bij initiatieven in de fysieke
leefomgeving. In aanloop daarnaartoe is Delft al bezig om
te experimenteren met het participatieproces. De aanpak
heet Delfts Doen. Ook de nieuwe Omgevingsvisie wordt
samen met bewoners opgesteld. Dat proces is nu volop
gaande.
Viering: “Het gaat mij om de diversiteit van inbreng van
meningen. Ik kan een zaal met honderd man hebben met
dezelfde mening, maar dat maakt mijn plan niet rijker.
Ik ben juist op zoek naar verschillende invalshoeken.”
Gesprek met Delft
Maar wat willen bewoners en hoe zorg je ervoor dat je alle
relevante invalshoeken te pakken krijgt? De Veldacademie
worstelde in 2016 – 2017 met diezelfde vraag toen
zij meewerkte aan de opzet van het onderzoek voor
het ‘Gesprek met de Stad’ Rotterdam. Dat was een
grootschalig onderzoek waarin 8000 Rotterdammers via
online vragenlijsten, straatinterviews, groepsgesprekken
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en diepte-interviews bevraagd werden naar hun visie
op de toekomst van de stad. Hoe groen moet de stad
zijn? Hoe kijk je aan tegen werk en digitalisering? Wat is
een sociale en leefbare stad? En welk soort onderwijs
hebben we nodig in onze stad? Het leverde een kleurrijk
en overwegend optimistisch beeld op van de stad.
De aanpak sprak de ambtenaren in Delft aan, dus werd
de Veldacademie gevraagd ook een Gesprek met de
Stad Delft te organiseren. De opzet bleef hetzelfde, maar
inhoudelijk zijn er wel verschillen: door de sterke link met
de Omgevingsvisie is het Gesprek met de Stad Delft veel
meer gericht op de fysieke omgeving en omdat bewoners
echt meedenken over de inrichting van hun wijk of buurt,
zijn de gesprekken veel concreter en praktischer.

‘Delft moet vooral bijbouwen in bestaande
buurten zodat het groen aan de randen
van de stad behouden blijft’.
STRAATACTIE Studenten van Veldacademie interviewen
voorbijgangers op de markt in Rotterdam.

Het bereik in Delft was groot: ruim 2500 mensen vulden
de online enquête in. Door meerkeuzevragen in te vullen
en op stellingen te reageren konden ze hun wensen en
voorkeuren voor de stad delen. Via straatinterviews
werden nog eens 1200 mensen bereikt. Daarvoor werden
twintig straatacties gehouden, vertelt Eschwin Loos,
projectcoördinator van Gesprek met de Stad Delft,
Veldacademie Magazine

alumnus

“ Het was voor mij nieuw om echt de wijk in te gaan en diepte-interviews af
te nemen met bewoners. Statistiek en SPSS, dat had ik inmiddels allemaal
al gehad: ik wilde echt de praktijk in en tegenover mensen zitten.”
Melanie Domeni, docent Leisure & Events Management, Willem de Kooning Academie en docent-onderzoeker kenniscentrum Creating010.
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alumnus

“ Het was heel prettig om
in de praktijk bezig te zijn,
om rond te lopen in de
wijk en met bewoners te
praten. Dat was ook de
beweegreden om
bij Veldacademie af
te studeren, dat ik me
echt zelf in de wijk
kon begeven en op
onderzoek uit kon gaan.”
Lars van Hoeven, werkt bij
ingenieursadviesbureau Sweco.

GESPREK MET DE STAD ROTTERDAM

verspreid over een maand, in alle wijken van de stad
en variërend in tijdstip. Met deze interviews konden de
bewoners met creatieve en persoonlijke ideeën komen
voor de inrichting van hun omgeving. Een beproefde
techniek is om mensen dilemma’s voor te leggen.
Zoals: ‘Delft moet vooral bijbouwen in bestaande buurten
zodat het groen aan de randen van de stad behouden
blijft’. Daarover ga je dan verder in gesprek met mensen.
Aanvullend werden er negen focusgroepen gehouden.
Sommige focusgroepen richtten zich op groepen die
je via de straat en een website minder snel bereikt.
Zo was er een focusgroep met tachtigplussers, een
focusgroep bestaande uit blinden en slechtzienden en
een focusgroep met internationale kenniswerkers en
studenten. Andere focusgroepen gingen over specifieke
thema’s, zoals ‘gemengde wijken’, ‘de randen van de
stad’ en ‘de straat van de toekomst’. Deze thematische
focusgroepen hadden als startpunt opvallende resultaten
uit de eerdere fasen van het onderzoek en hebben vooral
als meerwaarde dat ze diepte en nuance aanbrengen aan
de onderzoeksresultaten.
Stadsdialoog
De resultaten van het onderzoek waren bij het ter perse
gaan van dit magazine nog niet definitief, maar Viering
kan wel al zeggen dat ze gemerkt heeft dat participatie
mensen meer bewust maakt van wat er speelt in de
stad. En mensen willen graag meedenken, is de ervaring:
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“Mensen vinden het superleuk om over de inrichting
van de stad in gesprek te zijn. Ze hebben ook echt de
tijd genomen om eraan mee te werken. Het wordt
gewaardeerd dat wij naar de mensen toegaan. Dit draagt
zeker bij aan een stuk bewustwording.”
Wat gebeurt er dan straks met alle resultaten? Gaan die
een geduldige lade in, of gaat de gemeente er ook echt
iets mee doen? Loos: “Ik merk dat de gemeente Delft
de Omgevingsvisie echt wil gebruiken om uit te zoeken
waar de energie zit in de stad. Waar zitten de personen
in de wijken die hierna ook weer stappen met ons willen
zetten? Het blijft dus niet bij een rapport”.
Dat betekent concreet dat Delft in mei 2019 een evenement
voor de stad organiseert waarin allerlei partijen hun
ideeën over de stad komen delen. De dilemma’s die zijn
opgehaald bij de bewoners staan vaak dicht bij hun eigen
ervaring en belangen. Het idee is om deze op een hoger
stadsniveau te tillen en met verschillende partijen in de
stad en alle Delftenaren te bepalen: hoe gaan we daar met
zijn allen zo goed mogelijk mee om?
MET DANK AAN
Natasha Viering, ten tijde van dit
interview projectleider participatie
bij de gemeente Delft.
Eschwin Loos, zelfstandig onderzoeker
en projectcoördinator Gesprek met de
Stad Delft bij de Veldacademie.
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TOEKOMSTBEELDEN VAN ROTTERDAM De illustraties zijn gemaakt door Anniek Tijmes
op basis van de resultaten van Gesprek met de Stad Rotterdam.
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KEIZERSWAARD Gebruikers met verschillende mobiliteit

44(wandelaars, kinderwagen, rollator) maken gebruik van de oversteek.
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onderzoek

DE HELE STAD AFVALVRIJ:
HOE MOET DAT VOLGENS
ROTTERDAMMERS?
In 2050 wil Rotterdam helemaal circulair zijn. Afval bestaat dan niet meer – alles
wordt hergebruikt. Om dat te bereiken, zullen ook Rotterdamse burgers hun gedrag
moeten aanpassen. Willen en kunnen ze dat? Dat was de kernvraag in het onderzoek
Rotterdam Afvalvrij.
Als we Rotterdam in 2050 helemaal circulair willen laten zijn, zullen burgers hun
afval meer en beter moeten gaan scheiden. Een grote uitdaging als je bedenkt
dat nu slechts zo’n dertig procent van het afval in Rotterdam door bewoners
gescheiden en hergebruikt wordt. Daarom is het belangrijk om aan te sluiten
bij de ervaringen van bewoners.
De circulaire economie is voor veel stedelingen maar een abstract begrip.
Maar afval: daar hebben we allemaal elke dag mee te maken. Daar vinden we
wat van. We ergeren ons aan andermans troep op straat, kennen de stinkende
afvalzak die te lang op het balkon heeft gestaan, bezeren onze handen omdat
de grote kartonnen doos waarin onze nieuwe koelkast is bezorgd niet in de
papierbak past.
Daarom richt het onderzoek Rotterdam Afvalvrij zich op de ervaringen van
verschillende groepen Rotterdammers. Willen en kunnen ze afval scheiden?
Hoe kijken ze aan tegen afval? Wat zijn hun motieven om afval te scheiden of
juist niet? Kunnen ze verleid worden om afval beter op te ruimen en te scheiden?
Hoe kan de gemeente het ze makkelijker maken?
We komen diverse typen afvalscheiders tegen. De fanatieke idealist die graag
even omfietst om afval te laten recyclen, de basisscholier die toegeeft wel eens
afval op de grond te gooien als hij er niet voor bestraft wordt en de senior die
best wil scheiden maar er niet zo ver voor kan lopen.

Type project Onderzoek
september 2017 – mei 2018
Opdrachtgever Gemeente Rotterdam,
Cluster Stadsbeheer
Partner Studio Ariane Lelieveld
Locatie Rotterdam
Onderwerpen burgerparticipatie,
duurzaamheid, veerkracht
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Voor de meeste mensen betekent een afvalvrij Rotterdam een stad zonder
zwerfvuil. Een schone stad motiveert alle Rotterdammers om bewuster met
afval om te gaan. Ook vinden veel mensen scheiden ingewikkeld, met
onduidelijke regels. Voor een betere afvalscheiding in Rotterdam zijn duidelijke,
consistente regels en betrouwbare informatie nodig.
Het onderzoek geeft concrete aanknopingspunten voor iedereen die met
burgers veranderingen wil realiseren op het gebied van afvalvermindering
en duurzaamheid.
Veldacademie Magazine

“Het voelt alsof er te weinig is wat
je zelf kan doen. Maar je wilt toch
onderdeel van de oplossing zijn en
niet van het probleem. Dat is mijn
motivatie om afval te scheiden.”
Deelnemer onderzoek Rotterdam Afvalvrij.

“ Ik sta vaak vroeg op in de
zomerperiode en drink dan graag
een bakje koffie op het balkon.
Ik zie dan dat het buiten heel erg
vies is door zwerfafval. Ik word
daar echt ongelukkig van.”
Deelnemer onderzoek Rotterdam Afvalvrij.
FOCUSGROEPEN Veldacademie sprak met diverse bewonersgroepen,
zoals scholieren uit de Tarwewijk, mbo-studenten van het Techniek
College, senioren uit Kralingen en bewoners van Hillegersberg-Schiebroek.

opdrachtgever

Daan van den Elzen, adviseur
Inzameling en Hergebruik voor
de gemeente Rotterdam, Cluster
Stadsbeheer.

“JE WILT WETEN WAT MENSEN BEWEEGT
OM AFVAL TE SCHEIDEN OF NIET”
Daan van den Elzen was mede-initiator van het onderzoek Rotterdam Afvalvrij
en projectleider namens de gemeente. Uit Gesprek met de Stad Rotterdam bleek
dat duurzaamheid een belangrijk thema is voor verschillende Rotterdammers.
Geïnspireerd door de aanpak wilde Stadsbeheer een tandje dieper ingaan op het
onderwerp huishoudelijk afval.

“De Veldacademie heeft ongelofelijk veel mensen weten
te spreken. Ze deden weliswaar geen representatieve
steekproef, maar als je een bewuste keuze maakt welke
doelgroep je gaat benaderen, krijg je wel een heel aardig
beeld van wat er leeft en wat mensen belangrijk vinden.
Dat was precies waar wij naar op zoek waren. Je kunt
wel een enquête afnemen, dat doen we ook, maar de
resultaten hebben dan niet veel diepgang. Je wilt weten
wat mensen beweegt om afval te scheiden of niet, wat
ergernissen zijn, wat ze graag anders zouden willen zien
en hoe ze geïnformeerd willen worden.”
“Uit die gesprekken merkte je heel goed dat er veel vragen
zijn en dat er onduidelijkheid is. We hebben met onze
communicatie-inzet eigenlijk te weinig de doelgroepen
bereikt die we voor ogen hadden.”
Maak kennis met Veldacademie

“De grondstoffennota die we nu aan het schrijven zijn,
put veel uit het onderzoek. Zo maken we gebruik van het
inzicht dat er meerdere typen scheiders zijn. Sommige
mensen zijn al netjes al hun afval aan het scheiden,
willen daar moeite voor doen en hebben een enorme
intrinsieke motivatie om goed te scheiden. Een deel
scheidt wel een aantal afvalstromen, maar niet alle.
En een deel scheidt helemaal niets. In het rapport staat
een mooi schema met aan de ene kant de mate van
motivatie om afval te scheiden of iets voor het milieu te
doen en aan de andere kant de maatregelen die je kunt
nemen om mensen over de streep te krijgen hun gedrag
te veranderen. Dat idee ligt heel duidelijk ten grondslag
aan onze grondstoffennota. Kun je het gemakkelijker
voor mensen maken om te gaan scheiden, zodat ook de
minder gemotiveerden in beweging komen?”
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NAWOORD

LEREN MET DE STAD
We openden dit magazine met de observatie dat de nadruk in de stadsontwikkeling steeds meer op aanpassingsvermogen en veerkracht komt te liggen.
Bewoners en stedelijke gemeenschappen krijgen hierdoor een centralere plek.
Door de vraag naar integrale stedelijke planvorming raken ook steeds meer
disciplines betrokken bij wijk- en stadsontwikkeling. Vaak moeten die nog
met elkaar leren samenwerken. Daarom richten wij ons in ons werk steeds
vaker op het begeleiden, documenteren en evalueren van wijkontwikkeling,
het betrekken van bewoners door middel van onderzoek en het inrichten van
interactieve leeromgevingen.
Thematisch richten we ons ook de komende jaren op maatschappelijk
relevante onderwerpen zoals ‘opgroeien zonder achterstand’ en het belang
van de publieke ruimte, ontmoeting en sociale netwerken. Zo onderzoeken
we gezondheidsverschillen van kinderen in een wijk (Gezond in Beverwaard),
kijken we naar veranderingen in de beleving van de openbare ruimte
(Hart van Zuid) en naar de ontwikkeling van de maatschappelijke opvang en
zorghuisvesting in Amsterdam en Rotterdam.

CRUYFF COURT Sociale en fysieke verbetering vallen samen bij dit Cruyff Court
(voetbalveld) met waterbergingssysteem in Spangen. Jongeren kunnen hier sporten
en elkaar ontmoeten en de wijk heeft minder last van regenbuien. Het regenwater uit
de waterberging wordt gebruikt om de grasmat van het Sparta Stadion te besproeien.

Een andere grote opgave voor de komende jaren is de verbinding van fysieke
en sociale wijkverbetering. Door de energietransitie en de vergroenings- en
waterbergingsopgave wordt veel (ondergrondse) infrastructuur vervangen
en moet er een groot deel van de woningvoorraad verduurzaamd worden.
Hier liggen kansen voor (sociale) innovatie zoals de verbinding met leerwerktrajecten, productontwikkeling of de verbetering van sociale cohesie
door gemeenschappelijke tuinen. In Reyeroord ondersteunen we verschillende
living labs voor een duurzame wijkontwikkeling en in de wijken BospolderTussendijken werken we mee aan het programma ‘Veerkrachtig Botu 2028’.
Hier zullen we de komende jaren onderzoeken hoe gemeenschapsveerkracht
zich manifesteert en ontwikkelt. In Delft halen we meningen, inzichten en
ideeën van bewoners en ondernemers op om de langjarige ontwikkeling van
de stad en de omgevingsvisie te onderbouwen.
Ons motto is ‘Veldacademie maakt kennis met de stad’. Door te observeren en
te monitoren willen we kennis vergaren over het dagelijkse leven in de stad.
Maar we willen ook de deelnemers van ons onderzoek zelf meer betrekken bij
ontwikkelingen in de stad, met participatief of actieonderzoek bijvoorbeeld.
Zo organiseren we samen met het Museum Rotterdam in Bospolder-Tussendijken
Verhalencafe’s die niet alleen bijdragen aan kennisdeling, maar ook aan
ontmoeting en sociale cohesie. En het onderzoek Rotterdam Afvalvrij geeft de
aanzet voor een bewustwordingscampagne om beter afval te scheiden. De kennis
die we opdoen vertalen we steeds meer naar tools zoals leerlijnen en cursussen.
We ontwikkelden een methode voor een gelaagde gebiedsanalyse vanuit het
perspectief van bewoners en we werken aan een leerlijn ‘engagement in urban
planning’ samen met het IHS.
Ook in de toekomst hopen wij met al onze partners deze lerende stad verder te
kunnen vormgeven!
Otto Trienekens en Ruth Höppner
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PUBLICATIES

MONITORING
HAPPY STREETS

ROTTERDAM AFVALVRIJ:
WAT VINDEN BEWONERS?

VOORKOMEN VAN
GEHOORSCHADE

Een onderzoek naar het afvalscheidingsgedrag van Rotterdammers

In gesprek met jongeren over uitgaan en
geluidsbeleving in Rotterdamse clubs

West-Kruiskade & Schiedamse Vest
Een onderzoek naar de beleving en het gebruik van de West-Kruiskade
en de Schiedamse Vest naar aanleiding van het experiment Happy
Streets.

1

Hart
van Zuid
2017
Foto: Phil Nijhuis, ministerie SZW

Onderzoek naar het gebruik en de
waardering van de openbare ruimte
in het Hart van Zuid in Rotterdam.

STALLINGSOPGAVE
SCOOTMOBIELEN

GESPREK MET DE STAD

Rotterdam

Een onderzoek naar het toekomstbeeld van Rotterdammers

Een verkennend onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor het
stallen van een scootmobiel
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DISCLAIMER
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de
uiterste zorg is besteed, aanvaardt de redactie van
dit magazine geen aansprakelijkheid voor eventuele
fouten of onvolkomenheden.

De Veldacademie is een onderzoeksplatform voor sociaal-ruimtelijke
stedelijke ontwikkeling. Het onderzoek focust op het perspectief van de
stadsgebruiker: bewoners, ondernemers en bezoekers. Onderzoek op de
Veldacademie is altijd verbonden aan een praktijkopgave. Dat betekent
dat gaandeweg naar oplossingen wordt gezocht die ook daadwerkelijk
aan de uitvoering bijdragen. De Veldacademie is opgericht als schakel
tussen de gemeente Rotterdam en onderwijsinstellingen. Studenten
van verschillende disciplines en opleidingsrichtingen kunnen bijdragen
aan actuele opgaven in de stadsontwikkeling. Veldacademie werkt in
opdracht maar ook op eigen initiatief.

