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‘ Beheer met
bewoners:
een feestje ’

droeg Catherine Visser voor. Visser is landschapsarchitect en drijvende kracht
achter een bewonersinitiatief om het Essenburgpark in Rotterdam te behouden
voor stadsnatuur en te benutten voor waterberging. Oosters: ‘Hoosbuien
worden steeds normaler en vragen om maatregelen. Daarbij reken ik steeds
meer op mensen die de stad beter willen maken. Mensen zoals Catherine.’
Visser: ‘Laat ons het park zélf beheren, want dat is voor bewoners een sociale
activiteit en voor jullie lekker goedkoop. En met de aanleg van 5.500 m3
waterberging kan het park overtollig water uit de Essenburgsingel opvangen;
dit voorkomt wateroverlast in de nabijgelegen stadswijken. Met deze argumenten
hebben we de gemeente en het hoogheemraadschap weten te overtuigen
van onze plannen om van het voormalige Prorail-terrein het Essenburgpark
te maken.’
‘Maar nu is de uitdaging: hoe gaan we het park samen beheren, met bewoners,
gemeente en hoogheemraadschap? Het zijn 3 heel verschillende partijen.
Dit hebben we in 4 werksessies uitgewerkt. Want we moeten echt elkaars
werelden leren begrijpen en een netwerk vormen.’
‘Illustratief voor die verschillende werelden is “de boom van Peter”
[Dullaard van het hoogheemraadschap, red.]. Deze boom omgevallen in de
singel. Dat levert veel ecologische waarde op en het is een leuk speelobject.
Maar normaal zou het hoogheemraadschap zo’n omgevallen boom verwijderen.
Door onze samenwerking kijkt Peter nu hoe deze boom toch behouden kan worden.’
Volg het project op https://www.essenburgpark.nl
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Mark Elkerbout van
Stichting Vrienden van
De Hennepakkers uit Stolwijk
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‘ Kom achter
je bureau
vandaan ’

Ria Boere, wethouder gemeente Krimpenerwaard zette Mark Elkerbout in de
spotlights. ‘Hij heeft de steekjes opgepakt die de gemeente heeft laten vallen;
dit soort initiatieven hebben we nodig.’ Met “steekjes” doelt Boere op het
achterstallige onderhoud van het park De Hennepakkers in Stolwijk. En het
initiatief is een beheer- en ontwikkelplan, dat Elkerbout (marketingmanager
en hobby-imker) voor het park heeft geschreven en uitvoert.
‘Samen met een enthousiaste groep vrijwilligers – Vrienden van De Hennepakkers – ben ik al 10 jaar bezig om het park op te knappen en verder te ontwikkelen, met vooral eigen middelen. Eerdere verzoeken om hulp van de gemeente
leidden tot weinig resultaat. Tot ik een brandbrief schreef aan Ria Boere en de
gemeenteraad. Ria kwam persoonlijk langs om het park te bekijken en nu zit er
schot in de zaak. We zijn inmiddels een stichting geworden en hebben budget
gekregen om ons plan verder uit te voeren. Knotwilgen snoeien, natuurvriendelijke oevers maken, biodiversiteit vergroten, nestkasten, de boomgaard en de
paden onderhouden, insectenhotel, een eiland met 4 bijenvolken, kinderen
weer leren spelen in de natuur…. Het wordt ieder jaar beter!’
Wat kunnen bestuurders doen om dit soort mooie initiatieven te stimuleren?
‘Koester je vrijwilligers en hun plannen. Luister naar wat ze te zeggen hebben.
En kom achter je bureau vandaan. Dan zie je met eigen ogen wat er echt speelt
en kun je de beste beslissing nemen.’
Volg dit initiatief op https://nl-nl.facebook.com/Hennepakkers/
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