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1. INLEIDING/AANLEIDING 

Voor het thema landschapsplan (tweede jaar Bos- en Natuurbeheer) wordt er een geïntegreerd plan opgesteld 
betreffende een probleemstelling waar een gemeente mee te maken heeft. Dit landschapsplan is opgebouwd 
naar aanleiding van een probleemstelling opgelegd door gemeente Zutphen (in de stad Zutphen).    

De Hanzestad Zutphen is gelegen in Gelderland aan de rivier de IJssel. Het is een stad met een rijke historie en is 
een van de oudste steden van Nederland. Naast dat Zutphen gelegen is aan de IJssel stroomt er een kleinere 
rivier dwars door Zutphen heen; de Berkel (Hanzesteden, 2020)   

1.1. Introductie BIDS 

Dit landschapsplan betreft een burgerinitiatief gefocust rondom de Berkel in 
de binnenstad van Zutphen (zie figuur 1 en bijlage 5, fotorapportage). Het 
project heet dan ook Berkel in de Stad, ook wel BIDS genoemd. BIDS is een 
burgerinitiatief van binnenstadbewoners dat in samenwerking met de 
gemeente en de provincie (vooral subsidiabel) zich richt op het verbeteren 
van de multifunctionele potentie van de Berkel en de omliggende omgeving 
(IJsselcentrum, 2020). Het betreft hierbij de in de binnenstad gelegen deel 
van de Berkel (zie figuur 1). Naast het verbeteren/veranderen van de Berkel 
naar aanleiding van de mensenwensen wordt er ook gekeken naar 
duurzaamheid, hittebestendigheid en de mate van stroming/helderheid van 
het water. Ook is het belangrijk dat de Berkel past binnen het karakter van 
Zutphen. 

1.2. Maatschappelijk kader  

Zutphen vindt haar genese in de periode rond 1190, want Zutphen kreeg ronde deze tijd stadsrechten van Graaf 

Otto I van Gelre. Als men de geschiedenis boeken naleest is Zutphen altijd al een vrijgevochten stad geweest. De 

burgers en kooplieden zijn altijd ondernemend geweest en hebben altijd geprobeerd de stad naar hun hand te 

zetten. Zutphen was ooit een belangrijke pion in het monopoliespel van de handel. Nu anno 2020 is Zutphen nog 

steeds een vrijgevochten stad met mondige burgers. Dat blijkt ook uit het volgende krantenbericht. De kop luidt: 

‘’Burgers slaan nieuwjaarsborrel van gemeente Zutphen massaal over’’ (Sprikkelman, 2019). De clou van dit 

artikel is dat burgers vinden dat de Gemeente het geldt dat aan de borrel wordt besteed beter utilitair besteed 

kan worden.  

Men hoeft maar te googlen naar de woorden ‘Burgerinitiatief’ en ‘Zutphen’ om erachter te komen dat er tal van 

mondige burgers zijn in Zutphen die graag hun mooie stad willen verbeteren zoals ze al honderden jaren doen. 

Ook als men specifiek op zoek is naar initiatieven voor de Berkel vindt men. Zoals het artikel: ‘’ Watercafé over 

burgerinitiatieven en water in Zutphen’’ (Contact Zutphen, 2018). Dit was in het kader van de 

waterschapsverkiezingen. De nadruk bij deze café avonden ligt op natuur, landschap en recreatie. Op de agenda 

van die avond stond ook de inrichting van de Berkel. Zutphen en Zutphenaren leggen de nadruk op de 

zichtbaarheid van de geschiedenis op de ruimtelijk omgeving. Men is trots op de stad en wil dit beeld graag in de 

rivieren zien. Hier speelt de Berkel een rol in. BIDS is een burgerinitiatief die dit voor een gedeelte van de Berkel 

weerspiegelt. Voordat BIDS al officieel begon was er al een bewonerscollectief die zich stevig verzette tegen de 

Gemeente het ging over de bestemming van een parkeerplaats de Kattenhave. In dit collectief waren bewoners 

FIGUUR 1, PROJECTGEBIED BIDS 
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van de Kattenhavebuurt (Kattenhavestraat, Berkelkade, IJsselkade, Waterstraat, Kuiperstraat en de Kolenstraat) 

verenigd (ijssel centrum zutphen, 2018). Dit conflict loopt al sinds 2018.  

BIDS wil zich niet alleen richten op die parkeerplaats, maar wil het hele stukje Berkel dat is afgebeeld in figuur 1 

onder handen nemen. Ze willen zelf zoeken naar optimale samenhang waarin de kracht van hun wijk en van de 

Berkel het best tot haar recht komt (ijssel centrum zutphen, 2018). Tevens hecht BIDS waarde aan gezondheid 

en dit drukken ze uit een zoektocht naar een Berkel die inspeelt op de klimaatverandering. BIDS vat dit samen in 

het volgende citaat: ‘’ Nu is het nog iedere ‘straat-voor-zich’, maar het klimaat verandert snel. We hebben meer 

droogte en meer piekbuien. Het kan soms echt te heet zijn en een week later loopt ineens je kelder onder. Meer 

groen in de binnenstad vermindert vooral ’s nachts de plakhitte. Met minder stenen loopt het water beter weg. 

Als we water beter opvangen of uit de Berkel halen, kunnen we volgende zomer de planten water geven met 

regenwater’’ (ijssel centrum zutphen, 2018) Dit willen ze vormgeven door meer groen te creëren. Ze komen zelf 

met het voorstel van meer geveltuintjes.  

Deze plannen liggen er al sinds 2018, maar tot heden is er weinig van uitgevoerd. BIDS werkt met een drie fasen 

aanpak: 1. Participatie 2. Ideeën en ontwerpsessies 3. Uitwerken van een concreet en uitvoerbaar plan. Dit 

rapport zal zich voornamelijk richten op fase 2 en in de buurt komen van fase 3. Zutphenaren hebben een eigen 

mening blijkt uit de bovenstaande krantenartikelen, maar hebben ze ook allemaal dezelfde mening? In dit 

rapport zal ook gekeken worden naar fase 1 om daar achter te komen. Een ding is duidelijk. Burgers spelen een 

grote rol in Zutphen en ook aan de Berkel.  

 

1.3. Wetenschappelijk kader 

De wetenschap is een dynamisch proces dat nooit stilstaat. De huidige actualiteit geeft vele (wetenschappelijke) 

inzichten en handvaten. Hoe maak je bijvoorbeeld een stad klimaat- en hittebestendig? In Arnhem hebben zich 

voorheen gebogen over dit vraagstuk. Arnhem heeft voordat ze maatregelen namen de stad in kaart gebracht 

met een zogenaamde hittekaart. ‘’ De meest zinvolle en effectieve maatregelen zijn groen (vergroenen), minder 

verharding, gebruik maken van ventilatie en dalwinden (verkoeling) en gebruik van materialen die minder 

warmte vasthouden en in zich opnemen.’’ (Gemeente Arnhem, sd). Groen helpt al voor een koeling van 5 °C 

door verdamping en schaduw. Groen kan buiten de normale paden gerealiseerd worden door groene gevels en 

daken. Hiervoor zijn plannen beschikbaar vanuit het Deltaprogramma (Ministerie van I&M). Groen levert tevens 

betere luchtkwaliteit op.  

Stromend water levert meer koeling op net als wind. ‘’Temperatuurverschillen tussen open groene gebieden en 

de stad zelf zorgt voor een atmosferisch drukverschil. Dat zorgt voor een verkoelende luchtstroom de stad in. Dit 

effect rijkt 20 tot 1.000 meter diep de stad in.’’ (Gemeente Arnhem, sd) Verder speel het type materiaal dat je 

gebruikt in de stedelijke omgeving een rol. De wetenschap heeft een duidelijke voorkeur voor niet stenige 

materialen met een lichte kleur.  

Uit een ander onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat water een minimaal koelend effect heeft. 

Zij prefereren bomen als oplossing. ‘’Het verkoelende effect van schaduw is veel groter dan het effect van 

(verkoelend) water in de stad. Het creëren van schaduwrijke plekken is een effectieve ruimtelijke 

adaptatiemaatregel tegen hittestress’’ (Kluck, et al., 2017). Uit hun onderzoek blijkt dat maatregelen om een 

stad te verkoelen makkelijk is te realiseren als het terrein egaal is. Tevens worden neven voordelen genoemd 

van een verkoelende stad zoals: ‘’Minder hittestress heeft ook een positief effect op gezondheid (minder 
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doktersbezoeken, sterfte, ziekenhuisopnames), slaapcomfort, arbeidsproductiviteit en energieverbruik voor 

koeling. Plus de waardevermeerdering van panden door de aanwezigheid van groen leidt wel tot extra 

inkomsten bij het rijk (via WOZ) en de gemeente (Kluck, et al., 2017).  

Dit wetenschappelijk kader beslaat voor alsnog enkel de problematiek betreft klimaatverandering- en 

hittestress, echter levert het aanpakken van indirect een oplossing voor veel andere problemen. 

1.4. Probleemstelling 

Het stuk van de Berkel dat in de 
binnenstad van Zutphen is gelegen kent 
verschillende karakters en 
belanghebbenden. Zoals te zien is in 
figuur 2 ligt de Berkel midden in de stad. 
Het is aanwezig maar er is weinig 
samenhang te zien en de leefbaarheid is 
niet optimaal. Het probleem is dus de 
afwezigheid van samenhang en de 
weinige aansluiting die diverse 
belanghebbenden en omwonenden 
hebben met dit deel van de Berkel. Het 
algemene gevoel lijkt te zijn dat de Berkel 
in grotere mate positief benut kan of 
moet worden om de leefbaarheid te 
verhogen.   

1.5. Doelstelling 

Het doel van dit landschapsplan is om de gemeente Zutphen en voornamelijk de BIDS initiatiefgroep te 
verfrissen met een ruimtelijkplan. Dat plan zal conform enkele randvolwaarden zijn die nader worden 
omschreven en aan de hand gedaan worden van verschillende facetten van onderzoek. Hiermee wordt 
bewerkstelligd dat de belanghebbenden van dit project een plan voorgeschoteld krijgt die ze naar eigen inzicht 
kunnen gebruiken. BIDS is een burgerinitiatief wat naast subsidie uitsluitend door burgers getrokken wordt. De 
doelstelling is dan ook gericht op het in samenwerking met burgers creëren van een leefbare en duurzame 
omgeving met de Berkel als leidende draad. 

 

 

  

FIGUUR 2, DE BERKEL VANAF DE MARSPOORTSTRAAT 
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2. METHODE 

De doelstelling is het in kaart brengen van de mensenwensen en de wensen van de belanghebbende 

organisaties. Aan de hand van deze informatie zullen er ontwerpcriteria voor het ruimtelijk plan worden 

opgesteld. Om oplossingen te vinden voor deze ontwerpcriteria zal er literatuuronderzoek gedaan worden, naar 

referentie beelden gekeken worden waar dezelfde problematiek is opgelost en de huidige situatie onderzocht 

worden. Dit onderzoek en de ontwerpcriteria zullen uiteindelijk leiden tot een ruimtelijk plan. 

 

De methode zal kort doormiddel van een 

stroomschema (zie 2.1.) de opbouw van het verslag 

illustreren en in 2.2. kort de gezette stappen 

bespreken. 

2.1. Stroomschema 

Dit landschapsplan is verlopen volgens het schema in 

figuur 3. De aanleiding is uitgewerkt in de inleiding van 

het verslag en komt erop neer dat burgers graag zien 

dat de Berkel in functie verbeterd. Hieruit volgde een 

probleemstelling die is omgezet in een doelstelling. 

Daarna volgen we de methodes van sociaal onderzoek 

(interviews en enquête) om de probleemstelling nog 

duidelijker te krijgen en om erachter te komen wat de 

mensenwensen zijn. Het landschapsplan is voornamelijk 

gebaseerd op de mensenwensen. Vanuit de interviews 

wordt een concrete enquête geproduceerd die ons 

handvatten geeft voor te onderzoeken theorieën en 

referenties. Wanneer deze hele inventarisatie van het 

sociale onderzoek achter de rug is zal er conform de 

beste optie een krachtenveldanalyse gedaan worden. 

De voorkeur ligt hier bij de BULG (theorie). Met het 

inzicht dat is opgedaan door het toepassen van de 

krachtenveldanalyse is er meer inzicht in de uitvoering 

van de doelstelling. Tevens zullen de huidige kwaliteiten 

bekeken worden om te kijken op welke manier de 

wensen kunnen worden toegepast. Voordat er een 

begin wordt gemaakt met het plan van aanpak zullen er 

randvoorwaarden worden opgemaakt die van 

toepassing zijn op theorieën, mensenwensen en 

referenties, oftewel zijn deze randvoorwaarden geldend 

voor de ontwerpcriteria. De ontwerpcriteria staan vermeld in het programma van eisen en zijn conform de 

mensenwensen en op die manier ook gebaseerd op de referenties, de huidige kwaliteiten en de theorie. Het 

onderzoek (referenties, huidige kwaliteiten en theorie) heeft een tweezijdige relatie met het programma van 

FIGUUR 3. STROOMSCHEMA.  
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eisen (zie figuur 3). Dit komt doordat aan de hand van het programma van eisen nieuwe invalshoeken in het 

onderzoek worden toegepast voor het ruimtelijk plan. Het ruimtelijk plan volgt uit het programma van eisen. 

Summa summarum volgt via een aantal ketens vanuit de aanleiding een ruimtelijk plan. Het ruimtelijkplan zal op 

deze manier de gewenste doelstelling verwezenlijken.  
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2.2. Stappen in het verslag 

Het rapport zal het volgende stappenplan volgen: 

Inleiding/Aanleiding 

- De inleiding nam ons kort mee naar de casus die behandeld wordt in het rapport en de aanleiding van 

het schrijven van dit rapport. Tevens zijn in de inleiding de probleemstelling en de doelstelling 

vertegenwoordigd. De inleiding wordt aangevuld met een maatschappelijk kader en een 

wetenschappelijk kader, zodat er even met een helicopterview gekeken kon worden naar de Berkel.  

Mensenwensen-Sociaalonderzoek 

- Omdat omwonenden en burgers rondom de Berkel een belangrijke rol hebben gespeeld zoals we 

konden lezen in de inleiding is er gekozen voor een sociaal onderzoek. Dit leest men in het hoofdstuk 

mensenwensen. Voor kwalitatief onderzoek zijn verschillende technieken te gebruiken. Wij gebruiken 

voor het sociaalonderzoek de kwalitatieve methode de zogenaamde techniek van het ‘interviewen’. 

Hiermee hopen wij voldoende informatie tot ons te krijgen. We willen zowel belanghebbende 

organisaties als bewoners interviewen. Hierin zullen we onderscheid maken in type interview en vragen. 

De vragen voor alle geïnterviewde bewoners zullen homogeen zijn, zodat we die kunnen vergelijken in 

de analyse. De interviews met de belanghebbende organisaties zullen heterogeen zijn, omdat we juist 

van deze verschillende invalshoeken verschillende informatie willen. De interviews met de 

belanghebbende organisaties zullen van het type expertinterviews zijn. Deze interviews worden 

voornamelijk in het begin van het onderzoek gedaan en helpen met het probleem duidelijk te krijgen. 

Zo’n type interview helpt je met het vinden van geschikte literatuur en zoekwoorden voor je 

deskresearch (Fisher & Julsing, 2019). Voor het onderzoek met de bewoners zullen we bepalen welke 

informatie het interview moet opleveren. Op basis hiervan zullen we variabelen maken. De variabelen 

zullen daarna weer vertaald worden in meetbare termen. Dit fenomeen heet operationaliseren. Voor 

sommige variabelen zullen eerste indicatoren gezocht moeten worden. (Fisher & Julsing, 2019). De 

interviews met de bewoners zullen gestructureerde interviews zijn. Dit houdt in dat bij deze interviews 

de vragen van tevoren vastliggen. Bij de interviews met de belanghebbende organisaties zullen de 

vragen ook van tevoren vastliggen, maar zal er naar alle waarschijnlijkheid meer doorgevraagd worden. 

De voorkeur voor alle interviews ligt op face-to-face interviews. Het voordeel is dat je dan ook non-

verbale reacties mee kunt nemen, waardoor je uiteindelijk meer informatie hebt. Het landschapsplan 

BIDS wordt door 2 groepen studenten uitgevoerd. Bij het inventariseren van de mensenwensen zal 

samengewerkt worden om zoveel mogelijk data te kunnen verzamelen. Zo worden voor het kwalitatieve 

interview belangrijke partijen opgedeeld en zal er bij het inventariseren van de mensenwensen in de 

wijken een tweedeling worden gemaakt. Opgedane informatie zal na het inventariseren gedeeld 

worden. Welke conclusies er uit deze mensenwensen worden gehaald en welke ideeën hieruit 

voorkomen zal wel differentiëren per groep.  

- Na aanleiding van de interviews zullen er bepaalde topics naar voren komen als belangrijk of 

controversieel. Deze uitkomsten worden verwerkt in de enquêtes aan de omwonenden om ervoor te 

zorgen dat deze topics duidelijk in kaart gebracht worden. De enquêtes zullen verspreid worden 

doormiddel van een schriftelijk uitnodigingen om deel te nemen aan een digitale enquête. Deze 

uitnodigingen worden door de deurposten gegooid. Na de enquêtes kunnen de geënquêteerde zich 

opgeven voor een inspreekavond waarin de opgedane kennis en daaruit volgende plannen en ideeën 
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gepresenteerd en besproken kunnen worden. Deze info avond zal in samenwerking met de gemeente 

en initiatiefnemer georganiseerd worden. (Deze avond is door de corona-crisis van maart 2020 op een 

andere manier gedaan (zie bijlage 1).  

Mensenwensen-BULG 

- Na deze inventarisatie zal er een krachtenveldanalyse in de vorm van een BULG-analyse gemaakt 

worden. Dit is ook terug te lezen in het hoofdstuk mensenwensen. Op deze manier is illustratief 

zichtbaar hoe de verhoudingen liggen tussen de partijen rondom de Berkel en komt zo op deze manier 

terug op de aanleiding van fase 3: participatie (zie Wetenschappelijk kader 1.3.) De BULG-analyse is 

bedacht door Bekkering en Walter in 2009 en kan gezien worden als een krachtenveldanalyse (zie figuur 

4, BULG). De BULG kijkt naar wie welke rol heeft, hoe belangrijk de actoren zijn en hoe de actoren zich 

tot elkaar verhouden. De 4 vier verschillende rollen zijn: Beslisser, Uitvoerder, Leverancier en Gebruiker. 

Vandaar de afkorting BULG. Verder wordt de mate van hoe belangrijk een actor is bepaald door de grote 

van de bol. Als laatste wordt de verhouding weergeven in een kleurcode. Hierin zijn de volgende 

verhoudingen te onderscheidden positief, neutraal en negatief.  Dit is een theorie zoals in de 

onderstaande afbeelding (zie figuur 4). In de BULG in het verslag wordt gebruik gemaakt van een 

kleurencode bestaand uit slechts twee kleuren, namelijk positief of negatief. Dit maakt het overzichtelijk 

en in deze casus beter toepasbaar.   

 

FIGUUR 4. BULG OVERGENOMEN UIT HOE MAAK JE EEN PLAN? DOOR D. STOBBELAAR, 202O. 

Huidige kwaliteiten 
- In de huidige kwaliteiten zal worden gekeken naar de huidige situatie. Dit is belangrijk, omdat voor de 

ontwerpcriteria nodig is om te weten welke kwaliteit al gewaarborgd is en om inzichtelijk te krijgen of 
de knelpunten die uit het sociaalonderzoek wellicht zouden kunnen volgen kloppen. De huidige 
kwaliteiten kijkt ook vooral naar de genoemde topics die uit het sociale onderzoek zijn gevolgd. De 
huidige kwaliteiten zoemt kort in op de: bereikbaarheid, groene omgeving, eigendomssituatie en 
actuele hittestress. Voor de groene omgeving is een observatie gemaakt in de winterperiode. Vaste 
planten zijn in de winter maanden veelal niet zichtbaar, omdat deze vaak tot aan de grond afsterven. 
Omdat het project een korte tijdspanning kent kan er in de voorjaars/zomermaanden geen opname van 
de aanwezige planten gemaakt worden (bijvoorbeeld aan de hand van een Tansley methode). Wel is 
gekeken naar gemaakte foto’s, Street view en satellietbeelden. 
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Theorie 
- Nu de huidige kwaliteiten en het sociaal onderzoek zijn afgerond zal het rapport enkele theorieën 

presenteren die aansluiten op de voorgaande hoofdstukken. In de theorie zal de broken window theorie 
en hitte eiland effect besproken worden.  
Referenties  

- Wanneer al het sociaal onderzoek (zie hoofdstuk mensenwensen) en literatuuronderzoek (zie hoofdstuk 
theorie) gedaan is zal er gekeken worden naar referenties die aansluiten op de mensenwensen en de 
theorie en die ons dichter brengen tot kwalitatieve hoogwaardige ontwerpcriteria. In de referenties zal 
een casus worden uitgewerkt van de broken window theorie die in prakrijk is gebracht in zowel 
Rotterdam als Maastricht. Verder zal er gekeken worden naar de inrichting van de Berkel door 
voorbeelden te bekijken uit Velp en Amsterdam. Tevens zal de visie van het bedrijf Tree Ground 
Solutions als referentie dienen voor hittestressbestendigheid.   
Randvoorwaarden  

- Voordat er een Programma van Eisen wordt opgemaakt zal er eerst kort enkele randvoorwaarden 
worden gesteld aan het project.  
Programma van Eisen 

- In het programma van Eisen wordt een visie gesteld die vervolgens wordt omgezet in 5 concrete 
ontwerpcriteria. De ontwerpcriteria zijn gebaseerd op de referenties, theorie, randvoorwaarden, de 
huidige situatie en mensenwensen.  
Ruimtelijk(e) plan(nen)  
Nadat de ontwerpcriteria zijn vastgesteld krijgt u twee ruimtelijke plannen te zien. Het tweede 
ruimtelijke plan zal een uitbreiding zijn van het eerste.  
Financiële aspecten 

- Als laatste leest u een hoofdstuk over de financiële aspecten.  Hierin wordt summier een beeld 
geschetst over de kosten, opbrengsten en haalbaarheid van het project.  
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3. MENSENWENSEN  

In dit hoofdstuk leest u uit de uitwerkingen van het sociaal onderzoek. De interviews zijn uitgewerkt door 

analyses (diagrammen en MAXQDA-analyses) en zijn te vinden in de bijlage 4. Daarnaast zal dit hoofdstuk 

eindigen met een BULG-analyse om het krachtenveld te illustreren en de verhoudingen te vangen in een figuur.  

3.1.  Interviews 

In het kader van mensenwensen zijn 4 kwalitatieve anonieme interviews met omwonenden gedaan. Hiervan zijn 

er uiteindelijk 3 van geanalyseerd om inzichtelijk te krijgen wat er speelt in en rondom de Berkel in Zutphen. 

Tijdens het interview zijn verschillende aspecten over het wonen rondom de Berkel belicht en bevraagt. 

Hieronder volgt een uitwerking van de interviews met als uitkomst 5 pijlers voor de ontwerpcriteria.  

In de opzet van het interview zijn er vragen over eenzaamheid opgenomen, omdat de gemeente dacht dat dit 

een actueel thema zou zijn. Ook landelijk speelt deze tendens en daarom is dit meegenomen in het interview. 

Alle geïnterviewde zeiden niet eenzaam te zijn, maar herkende het wel. Zo antwoordde een geïnterviewde als 

volgt: ‘’Ik niet persoonlijk, maar ik merk het wel, in deze steeg alleen al wonen 5 alleenstaande waarvan 4 

mannen. Waarvan sommige toch echt wel met psychische problematiek. Ik gun iedereen zijn eigenheid en 

behoefte aan privacy maar je moet wel naar elkaar om kijken.’’ Een typerend citaat, want dit kwam terug. Er 

werd aangegeven dat het contact met de buren goed is, maar dat kring van bekende in de wijk klein is. De 

maatschappelijke tendens van dat iedereen op zichzelf woont lijkt ook in Zutphen een rode draad te zijn, echter 

een van de geïnterviewde vatte het mooi samen in het volgende citaat:’’ Er zijn mensen die wonen hier al jaren, 

die ken ik gewoon niet. Ik weet niet wie daar woont, die komt de deur niet uit. Ik denk dat dat vroeger meer was, 

dat hebben we ook gehoord van oude bewoners. Vroeger hadden ze ook op het pleintje buurtborrels. Dat was 

gewoon een soort buurtvereniging die dansfeestjes organiseerde, daar is helemaal niks meer van over. Nou is de 

tijd ook wel anders maar dat wil niet zeggen dat het niet meer mogelijk is.’’ De vraag naar een open en leefbare 

ruimte is groot, maar ook dat is afhankelijk van factoren zoals het weer. Uit de interviews bleek in de zomer 

meer contact was in de buurt met mekander.  

Ook is er gevraagd naar de fysieke schoonheid van de buurt. Deze vraag is onderverdeeld in meerdere 

deelvragen. De vraag over of er last was van hondenpoep werd door 2 geïnterviewde beantwoord met ja, echter 

zeiden ze beiden dat dit specifiek rondom de Berkel was. De irritatie zit hem vooral in de laksheid van 

medebewoners, want wanneer niemand zijn hondenpoep op ruimt wordt dit de norm (zie broken window 

theorie). ‘’Als je mensen erop aan spreekt ook al doe je dat vriendelijk dan krijg je al gauw te horen waar bemoei 

jij je mee’’ Dit is een citaat die de huidige situatie weergeeft. Op de vraag of er genoeg prullenbakken waren 

werd bijvoorbeeld geantwoord: ‘’Er staan hier inderdaad niet zoveel prullenbakken, maar daar let ik niet zo op.’’ 

Ook gaf een geïnterviewde zonder te weten een oplossing volgens de consensus van de broken window theorie, 

namelijk: ‘’als prullenbakken er met enige regelmaat wat meer zouden staan. Dat draagt wel bij. Dat helpt 

gewoon. Dat nodigt meer uit’’.  

Uiteraard is er gevraagd naar wat mensen graag zouden willen verbeteren. Een geïnterviewde zag het nut van 

verandering in, omdat je simpelweg niks kon met dit stukje van de Berkel. Een kade was geen goed idee, omdat 

de IJssel al aan die behoefte voldeed. De behoefte naar iets meer diversiteit is wel geproefd uit de interviews. De 

volgende citaten geven daar een mooi overzicht van: ‘’ Nou ja wat ik al noemde de begroeiing, ik denk dat daar 

veel meer oog voor kan zijn, ik snap wel dat je dat niet heel mooi allemaal aan kunt lijnen maar je kunt wel 
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gevarieerder in plantengroei kijken naar zo een Berkel vind ik’’, ‘’Ik denk ook dat met veel meer variatie van 

beplanting het ook veel mooier kan worden.’’ en ‘’Betere beplanting. Daar zou ik het aan uit geven.’’ 

Duurzaamheid werd wel belangrijk gevonden, maar kon niet verenigd worden met concrete wensen aan de 

Berkel. In de zomer werd aangegeven dat het warm was, maar niet specifiek genoeg om dat te verbinden met 

de Berkel. Iedereen vond ook unaniem de wijk veilig genoeg en er was geen meer verlichting nodig om de 

wijk(en) veiliger te krijgen. Er werd zelf aangegeven dat een donkere Berkel wel zijn charme had. Praktische 

wensen vielen meer in de ruimtelijke fysieke leefbaarheid. Zo werden meer bankjes, een gemeenschappelijke 

tuin, een (fiets/wandel)brug, een ontmoetingsruimte, meer ruimte voor fietsenstalling en een wandelkade als 

mogelijkheden genoemd om de fysieke ruimtelijke leefbaarheid te verhogen. In een van de interviews werd ook 

de consensus van de broken window theorie heel mooi gedeeld en geïllustreerd. Het citaat was als volgt: ‘’Ik 

denk dat het veel beter is dat je een zodanig klimaat kunt creëren dat mensen gezamenlijk verantwoordelijk 

voelen en ook zeggen dit is onze buurt. En dat je er elkaar op mag aanspreken. Ik denk inderdaad dat iets zou 

bevorderen als je wat meer op straat de mogelijkheid hebt om even te gaan zitten dan ontmoet je elkaar ook 

meer.’’ Dit sluit aan bij de theorie, want sociale controle zorgt ervoor dat de norm gehandhaafd wordt en slecht 

gedrag niet wordt overgenomen en zo de ‘nieuwe’ norm wordt. Een nuance is wel dat omwonenden niet zitten 

te wachten op plekken waar te veel overlast door toeristen en/of jongeren wordt gefaciliteerd. Kortom de 

fysieke leefbaarheid mag niet dermate veranderd worden dat het teveel uitnodigt voor overlast.  

De geïnterviewde gaven allen aan dat ze met plezier woonde in Zutphen en het speelde ook mee dat bijna allen 

bijzonder trots waren met het feit dat ze in een oude stad woonde. Een van de geïnterviewde zei bijvoorbeeld: 

‘’Ik ervaar echt de geschiedenis hier. Dat is gewoon heel mooi om aan te wonen.’’ De geschiedenis speelde een 

belangrijke rol in hun woongenot en er werd aangegeven dat dit best mag worden uitgedragen in de 

zichtbaarheid van de Berkel door bepaalde reconstructie van attributen of simpele informatiebordjes, echter 

niet in overdreven mate.   

Als laatste was in de interviews de infrastructuur een punt van aandacht. Hieruit werd opgemaakt dat 

overkoepelde visie was dat er minder auto’s in de binnenstad gewenst was. Ook zouden geparkeerde auto’s 

langs de Berkel de visuele aantrekkelijkheid van de Berkel verminderen. Verder werd het kruispunt, waar de 

Berkel ondergronds gaat, als een druk verkeerspunt aangestipt. Sommigen gaven aan dit wel zijn charme had, 

maar tegelijkertijd zou een eventuele spreiding van drukte ook gewenst zijn. Een brug werd als een leuk initiatief 

bestempeld. Meer parkeerplekken voor zowel fietsen als auto’s was ook welkom.  

Conclusie is dat de meeste omwonenden met plezier wonen in en rondom de Berkel en dat de verbeterpunten 

vooral zitten in de fysieke beleving van de Berkel. Dit omdat mensen dan meer met elkaar in contact komen, 

waardoor er aangenomen wordt dat de overlast (van bijvoorbeeld hondenpoep) zou afnemen en misschien 

eenzaamheid bestreden wordt. De concrete wensen van de omwonenden zijn samen te vatten in de zin: meer 

fysieke beleving van de Berkel. Dit willen ze door meer groen en plekken die uitnodigen om langs de Berkel te 

lopen. Dit kan in de vorm van volgens de omwonenden door bankjes, kades, meer groen en culturele/historische 

attributen te verwezenlijken. 

De ontwerpcriteria die hieruit volgen zijn een schonere omgeving die uitnodigt om schoon te houden, 

mogelijkheden om dichter bij de Berkel te komen en de Berkel moet voor alle bevolkingsgroepen goed 

toegankelijk zijn. 
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3.2. Enquête  

Aan de hand van de interviews is er samen met de parallel groep een overkoepelende enquête gemaakt en 

verspreid door de wijk. Circa 600 huishoudens hebben zo’n enquête door de bus gehad. De enquête was digitaal 

en de huishoudens hebben een folder gekregen met daarop toegang tot de online enquête. Als feedback hierop 

hebben wij te horen gekregen dat veel ouderen dit niet zouden kunnen vanwege het niet hebben van een 

mobiele telefoon. Dit is spijtig, maar gezien de tijd en de randvoorwaarden die we hadden zijn we er nog steeds 

van overtuigd dat dit voor toen de meest geschikte methode was. Uiteindelijk hebben we een response gehad 

73 en dat was boven verwachting. Hieronder zal kort de resultaten worden samengevat.  

De meeste mensen zijn neutraal over de huidige staat van de Berkel. Dit is ongeveer 33 procent van de 

respondenten. 11 Procent is ontevreden over de huidige staat en minder dan 8 procent is zeer tevreden. De rest 

zit er tussenin. Een citaat van een respondent die er neutraal instaat illustreert de opinie van het deel dat 

neutraal was. ‘’ Ik was me niet ervan bewust dat er problemen zijn, ik ben heel blij met de Berkel in z’n huidige 

staat, vooral de begroeiing in de warmere maanden is prachtig. Ik zie veranderingen met de nodige reserve 

tegemoet.’’ Waarschijnlijk bedoelt hij dat het altijd beter mag, maar dat het op zich goed in de huidige staat. 

Daarom moet er enige nuance geplaats worden bij de uitslagen hieronder, omdat soms de vragen geen ruimte 

laten voor neutraliteit.  

Deze korte analyse betreft de overlast die er wellicht is. De meeste bewoners ervaart in verschillende mate last 

van hondenpoep. Ongeveer 44 procent gaf last te hebben van hondenpoep dan wel erg tot een beetje overlast. 

25 Procent was neutraal in dit geval. De meesten hebben daarentegen geen last van de honden zelf en ook van 

loslopende honden had maar 8 procent hinder van. Overlast door afval werd verdeeld ingevuld. Je kunt stellen 

dat ongeveer de helft last heeft van afval en de andere helft niet. Ook gaf 77 procent aan geen last te hebben 

van hangjongeren. 44 Procent daarentegen is wel bang dat meer zitmogelijkheden leidt tot meer hangjongeren. 

In deze paragraaf is meer gekeken naar de ruimtelijke inrichting. De helft van de bewoners wil een betere 

bereikbare Berkel en ervaart de fysieke afstand tot de Berkel dus te groot. 15 Procent is neutraal. Veel mensen 

zijn een vlonder zitten, maar daarentegen is ook een grote groep die liever geen verandering wil en de huidige 

staat prima vindt wat betreft dicht bij het water recreëren. Verder ziet 52 procent ziet een reconstructie van de 

oude brug niet zitten. Liefst 91 procent vindt een hoge natuurwaarde van de rivier belangrijk. Daarop uitlopend 

vindt 76 procent een anders ingerichte flauwe oever met meer biodiversiteit gewenst. 88 procent is voor meer 

struiken en planten langs de over, terwijl 12 procent een strakgetrokken berm ook prima vindt. Ook vindt 67 

procent een wandelpad langs de Berkel parallel aan de molengracht een goed idee.  

Kortom zijn de meeste mensen tevreden met hun rivier. Wel ervaart men last van hondenpoep, maar niet heel 

veel. Uit de open vragen bleek wel dat meer prullenbakken op zich een goed idee is en bankjes een minder goed 

is vanwege de mogelijke overlast van hangjongeren die daar wellicht mee gepaard gaan. Verder zijn de meeste 

bewoners voorstander van een natuurlijke rivier. Een nuance is wel dat een groot aantal het ook al natuurlijk 

vindt in de huidige staat. ‘’De oever van de Berkel verwildert hier aan de Molengracht al mooi. Meer is hier niet 

echt nodig. ‘’ werd er ingevuld door een respondent in de openruimte aan het eind van de enquête. Een 

wandelpad behoort daarentegen wel tot de mogelijkheden volgens de respondenten en een flauwe oever vindt 

men ook een goed idee.    

De ontwerpcriteria die hieruit volgen zijn als volgt: een schonere leefomgeving, meer mogelijkheden om dichter 

bij de Berkel te komen en meer gelaagdheid en diversiteit in het groen voor een gevarieerd oeverbeeld. 
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Enkele vragen vanuit de enquêtes zijn uitgewerkt tot diagrammen om een duidelijk beeld te krijgen, deze zijn te 

vinden in bijlage 3. 

3.3. Organisaties 

Ook zijn er 3 vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties geïnterviewd. Een vertegenwoordiger van 

Waterschap Rijn & IJsel, een vertegenwoordiger van de gemeentes Duurzame Inrichting Openbare Ruimte 

(DIOR) en een architect die zich aangesloten heeft bij het BIDS-initiatief. 

Wateroverlast voorkomen was een terugkerend onderwerp. Een wens is om het riool aftekoppelen van water 

afvoer en in plaats daarvan water op dezelfde plek te laten waar het valt zoals in tuinen. Wanneer er te veel 

water is gevallen dat retentie niet mogelijk is dan heeft men de voorkeur om het overtollige water via de Berkel 

weg te laten voeren. Tevens is de wens dat een hoge waterkwaliteit heeft. Daarmee ligt de nadruk op helder en 

stromend water, omdat helder en stromend water in de zomer voor meer verkoeling zorgt. In de huidige situatie 

staat het water nog te veel stil en is het redelijk wat zorgt dat het juist een bron van opwarming is momenteel. 

Om wateroverlast te voorkomen wordt aangeraden om niet de bestrating eruit te halen, maar om water af te 

voeren naar de Berkel en het oppervlaktewater te verhogen. Burger schijnen overigens geen last te hebben van 

natte kelders, omdat het centrum hoog ligt. Alhoewel dit in het verleden wel het geval is geweest. DIOR wil 

graag het regenwater afkoppelen van het riool: ‘’eigenlijk willen wij anders omgaan met al dat regenwater er 

gaat een heleboel van dat regenwater nog het riool in en eigenlijk willen we dat dan afkoppelen en dat het water 

meer blijft op de plek waar het valt, zoals in de tuin maar ook de openbare ruimte dat het water naar de 

grachten gaat of infiltreert maar zo min mogelijk afvoeren.’’ Zutphen heeft wel minder moeite met water 

vasthouden, omdat het vrij vlak gelegen ligt.  

Ook moet er gekeken worden naar het verhogen van de beleefbaarheid van de Berkel. De Berkel in zijn huidige 

staat heeft er eigenlijk niks wat beleefd kan worden. De stadsarchitect geeft aan dat laaggelegen bankjes niet 

gewenst zijn door de mensen, omdat je nergens over uitkijkt en over je uitgekeken wordt. 

Hitte stress is ook een thema waarbij de Berkel een rol in kan spelen. DIOR zegt het volgende hierover: ‘’ meer 

oppervlaktewater is dus maar de vraag, maar meer schaduw is toch wel het belangrijkst. Vooral de hete nachten 

zijn voor de gezondheid een groot probleem, zeker voor oudere mensen.’’ Het waterschap noemt de volgende 

oplossingen van enkele problemen: ‘’ Water houdt warmte vast die in de nacht weer wordt uitgestraald, hierom 

werkt water vooral verkoelend als er genoeg doorstroom is om het warme water af te voeren. Ook kan er 

gedacht worden aan thermische energie met oppervlaktewater. Hierbij zou met slangen het water de grond in 

kunnen worden gepompt om daar warmte te verliezen en weer koud water omhoog te laten stromen. Ook is het 

onderdeel van verkoeling voor dit water lastig omdat het niet heel groot is. Wel zou er kunnen worden gekeken 

naar de bijdrage van groen rondom het water aan verkoeling. Eventueel verbreden of versmallen van het talud 

heeft ook invloed op dit groen. Ook spelen met het waterpeil is een optie, als in de zomer het waterpeil verlaagd 

wordt is er minder water om hitte in de nacht uit te stoten.’’ Veel opties, maar weinig concrete plannen. DIOR 

waarschuwt wel dat er in de toekomstproblemen kunnen ontstaan, omdat er het weer extremer wordt.  

Deze 3 interviews hebben ons duidelijk gemaakt dat er momenteel volop wordt meegedacht met de Berkel, 

maar slechts weinig homogene ideeën zijn momenteel. Er wordt veel nagedacht over de leefbaarheid en 
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daarom wordt er gekeken naar het afvoeren en vasthouden van het regenwater, hittestress en de inrichting van 

ruimtelijke componenten zoals kades en bankjes.  

De ontwerpcriteria die hieruit volgen zijn als volgt: het voorkomen van wateroverlast door regenwater richting 

de Berkel te sturen en plaatselijk op te vangen, een leefbaardere omgeving door hitteoverlast te reduceren en 

meer mogelijkheden om dichter bij de Berkel te komen. 

De interviews zijn geanalyseerd met behulp van MAXQDA, enkele voorbeelden van analyses zijn te vinden in 

bijlage 4. 

3.4. BULG-Analyse  

Om te kijken hoe de verhoudingen liggen tussen de betrokkenen, actoren, van het project rondom de Berkel is 
er een krachtenveldanalyse gedaan in de vorm van een BULG-analyse. BULG staat voor: Beslisser, Uitvoerder, 
Leverancier en Gebruiker. Dit zijn tevens de vier onderverdelingen van waarin de actoren in onder worden 
verdeeld.  De BULG-analyse is bedacht door Van den Goorberch en Scheffers in 2012. De BULG kijkt naar wie 
welke rol heeft, hoe belangrijk de actoren zijn en hoe de actoren zich tot elkaar verhouden. Dit wordt 
weergegeven in een figuur bestaand uit een cirkel, lijkt ook wel op een schietschijf. De schillen in de cirkel geven 
aan of de desbetreffende actor mee weet, meedenkt, mee doet of meebeslist. Verder wordt de mate van hoe 
belangrijk een actor is bepaald door de grote van de bol. Als laatste wordt de verhouding weergegeven in een 
kleurcode. Hierin zijn de volgende verhoudingen te onderscheidden positief, neutraal en negatief.   

In de BULG voor het BIDS project zijn 5 partijen opgenomen namelijk: Bewoners, Gemeente, Waterschap, 
Toeristen, etc. en ondernemers. (Zie figuur 5) 

Bewoners: De bewoners spelen in deze krachtenveldanalyse een “key role” ze zijn namelijk beïnvloeder, 
beslisser en gebruiker. Ze zijn beïnvloeders, omdat het BIDS project gedeeltelijk op hun wensen wordt 
uitgewerkt. Aangezien het BIDS project een burgerinitiatief is beslissen zij ook mee. Het feit dat ze er wonen 
betekend dat ze ook de voornaamste gebruikers zijn van de resultaten van het project. Het vlak is redelijk groot 
weergeven in het figuur (zie figuur 5), omdat het de belangrijkste sturende kracht is achter het BIDS project. Ze 
beslissen voornamelijk mee.  

Gemeente: De gemeente speelt ook een grote rol. Ze zijn namelijk uiteraard mee beslisser en beïnvloeden het 
project ook. Ze beïnvloeden het project door het stellen van randvoorwaarden.  

Waterschap: Het Waterschap speelt een kleine rol en beïnvloedt. Ze zijn namelijk verantwoordelijk voor het 
water in de Berkel en hebben daar ook zeggenschap over. Ze creëren dus enkele randvoorwaarden. Ze doen dus 
mee, maar beslissen over het geheel niet mee.  

Toeristen, dagjesmensen en recreanten: Dit zijn de gebruikers. Ze weten alleen mee en spelen een kleine rol. 
Dit zijn BULG termen en houden in dat deze groep geïnformeerd wordt, maar geen rol spelen in het proces.  

Ondernemers: Hieronder vallen de kanoverhuur en de horeca rondom de Berkel. Ze denken mee, maar hebben 
geen rol in de beslissingen. Misschien is meedenken een groot woord en wordt er met hen meegedacht. Ze 
beslissen ook iets mee, want ze zijn net als de bewoners en interne partij in het project.  
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In theorie zijn ze allemaal positief, omdat de doelstelling is dat niemand slechter wordt van het plan. Het doel is 
om de fysieke kwaliteit te verbeteren namelijk. Daarom is er ook gekozen voor een scheiding tussen positief en 
negatief. Wellicht dat sommige groepen er neutraal in staan, maar die kleurcodering is in deze BULG er buiten 
gelaten.  

 

FIGUUR 5. BULG BIDS. 

Deze BULG-analyse is gebaseerd op de gesprekken met omwonenden van de Berkel, gemeente Zutphen en 
Waterschap Rijn & IJssel. Dit was voldoende om een krachtveld-analyse te maken. In feite zijn de burgers, 
omwonenden, de initiatiefnemer achter het plan en de gemeente stimuleert dit, maar is uiteindelijk wel 
verantwoordelijk voor de eindbeslissing. In het ruimtelijk ontwerp komt dit terug dat de wensen van de 
omwonenden, de mensenwensen, leidend zijn, alhoewel de gemeente enkele speerpunten hadden op het 
gebied van duurzaamheid. Aangezien de omwonenden geen moeite hebben met een duurzame inrichting van 
hun stad is deze visie van de gemeente meegenomen. Uiteindelijk zal de gemeente dit toch weerspiegelt willen 
zien in het plan. De rest van de actoren spelen geen belangrijke rol in het ruimtelijk plan. Ze zijn allemaal positief 
afgebeeld dus er worden geen problemen verwacht. Ze hebben echter geen inbreng. Behalve dan Waterschap 
Rijn & IJssel die openstaat om mee te helpen aan mooie ideeën. Ze hebben ons ruimtelijk plan wel beïnvloedt, 
omdat hun visie in overeenstemming is met zowel enkele wensen van de bewoners als de gemeente.   
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4. HUIDIGE KWALITEITEN 

De Berkel in de binnenstad van Zutphen (zie figuur 6) is een rivier met een rustig 

karakter, wandelpad langs het water met een aantal bankjes waar mensen kunnen 

zitten en genieten van het uitzicht op de Berkel (zie figuur 7). Er staan grasvelden 

met verspreid bomen en struiken. In de zomer is er ook een volle rietkraag 

aanwezig en hier en daar watervegetatie. Langs de Berkelkade verandert dit beeld 

naar een steil talud die men niet veilig kan betreden. Aan de overkant bij de 

Barlheze is een minder steil talud waar mensen makkelijker bij het water kunnen. 

Een groot deel is echter de achtertuin van woningen of een gedoogd tuintje waar 

mensen eigen invulling aan een stuk grasland van de gemeente hebben gegeven. 

Hierdoor zijn deze stukken niet goed te betreden. Langs de Kattenhavestraat is ook 

een steil talud met grotendeels gras en een aantal bomen.  

Er is duidelijk zichtbaar dat de Berkel vroeger een gekanaliseerde rivier was die veel 

voor handel werd gebruikt. Hij loopt recht met hier en daar een hoekige bocht 

maar hij heeft geen meanderende kronkels zoals een natuurlijke rivier zou hebben. 

Hierdoor wordt het effect van een stadspark ook versterkt, alles is netjes afgewerkt.  

De Berkel is momenteel eigenlijk al een heel netjes stukje binnenstad waar (zie fotoreportage in bijlage 5) op 

sommige plaatsen ruimte is voor de mensen om langs het water te lopen en te zitten. Er is veel ruimte 

overgelaten voor beplanting en er zijn veel bomen aanwezig om in de zomermaanden schaduw te bieden. Langs 

de Berkelkade en Kattenhavestraat verandert dit beeld naar steile oeverranden met kale grasvelden waar 

hondenpoep en afval ligt. De beleving en aandacht die aan de noordkant aanwezig is loopt niet goed door 

waardoor de zuidelijke oevers minder aantrekkelijk ogen. Het lijkt alsof het zuidelijke deel is vergeten in de 

inrichting.  

 

FIGUUR 7. BERKEL VANAF DE BERKELKADE. 

FIGUUR 6. BIDS PROJECT GEBIED 

KAART. 
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4.1. Groene omgeving 

Bij een ruwe observatie van de direct omliggende omgeving van de Berkel is naar boven gekomen dat de oevers 

van de Berkel voornamelijk bestaan uit stukken gemaaid gras en verspreid staande bomen. Wel zijn er enkele 

stukken met vlinderstruiken (Buddleja spec.). In de zomermaanden blijken de oevers veelal begroeid te zijn met 

diverse grassoorten, riet, brandnetels en groot hoefblad. (Zie figuur 8 en 9) Ook is de (niet gesnoeide) opslag van 

de aanwezige Lindebomen opvallend. 

 

FIGUUR 8. VEGETATIE LANGS DE BERKEL.     FIGUUR 9. VEGETATIE LANGS DE BERKEL. 

Met gebruik van Google Maps is een vegetatiekaart gemaakt (zie figuur 10). Dit is niet in persoon gedaan 

vanwege de Corona situatie. De kaart is een opname van juni 2018 en is daarom een zomerbeeld. Deze kaart is 

mede tot stand gekomen door een inventarisatie (zie hoofdstuk methode). Hoewel er verschillen zijn, zoals de 

“hoog groeiende vegetatie” komt de kaart voor een groot deel overéén met de huidige fotocollage (zie bijlage 5) 

ondanks dat deze fotocollage een winter opname is. In de vegetatie kaart is zichtbaar dat het merendeel van het 

oppervlakte dat niet bedekt is met water slechts bedekt is met lage kruiden waar in een lanen structuur een 

Linde boven groei. 

Uit de mensenwensen analyse is gebleken dat er behoeft is aan meer groen en gelaagdheid, aan de hand van de 

huidige situatie kan in het geïntegreerde ruimtelijk plan een verbeterde situatie gerealiseerd worden. 
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FIGUUR 10. BIDS VEGETATIEKAART. 
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4.2. Bereikbaarheid 

De Berkel is momenteel niet heel goed bereikbaar op de 

meeste plaatsen (zie figuur 11). Aan de molengracht loopt een 

wandelpad met een aantal bankjes, deze gaat wel langs het 

water maar er zijn geen faciliteiten om echt bij het water te 

kunnen. Dat kan momenteel maar op 2 plaatsen. Naast de 

overwelving aan de noordoostzijde is een verlaging met een 

bankje waar mensen echt aan het water zitten en naast de 

Marspoortstraat is een vlonder in het water geplaatst met een 

trap ernaartoe. Deze trap heeft echter geen leuningen en is 

daardoor niet te gebruiken voor ouderen. Bij het wandelpad 

aan de molengracht is ditzelfde probleem aanwezig, ook hier 

kunnen sommige ouderen niet goed bij omdat er geen 

leuningen bij de trappen zitten. Op de meeste andere plaatsen 

is de Berkel helemaal niet bereikbaar. Het is een steil talud 

waar mensen niet makkelijk op kunnen lopen.  

De ontwerpcriteria die hieruit volgt is als volgt: Meer 

mogelijkheden om dichter bij de Berkel te komen. 

 

 

 

 

 

  

FIGUUR 11. BIDS BEREIKBAARHEID BERKEL. AANGEPAST 

OVERGENOMEN VAN GOOGLE MAPS. 
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4.3. Eigendomssituatie  

Rondom de Berkel zijn verschillende belanghebbenden zoals later in dit verslag in de theorie is te lezen. In dit 

kopje wordt summier de eigendomssituatie beschreven van het gebied rondom de Berkel. De rivier zelf is 

eigendom van het Waterschap Rijn & IJssel, alhoewel eigendom wellicht een onjuiste definitie is. Je kunt beter 

stellen dat het Waterschap verantwoordelijk is voor de Berkel en daarom de beheerder is. De omwonenden zijn 

eigendom van hun eigen particuliergrondbezit. Als het gaat om monumentale woningen zullen hier 

voorwaarden aan zijn gebonden, echter is deze jurisdictie niet relevant voor het landschapsplan. Sommige van 

deze tuinen grenzen aan de Berkel zoals te zien in is in figuur 12. Verder bezit de gemeente de openbare ruimte 

en enkele gedoogtuintjes rondom de Berkel zoals in figuur 12 zichtbaar is. Officieel is deze grond in bezit van de 

gemeente, maar het grondgebruik door de bewoners wordt niet actief tegengehouden. De bewoners treden 

hier als usurpators op. De oever rondom de rivier de Berkel is wat betreft eigendomssituatie een grijsgebied (zie 

figuur 11). Dit houdt in dat zowel Waterschap Rijn & IJssel als gemeente Zutphen momenteel niet weten wie de 

juridische eigenaar is. Dit maakt voor het ruimtelijk plan niet uit, want er wordt rekening gehouden met beide 

organisaties en daarom zal er geen conflict ontstaan.  

 

FIGUUR 12. EIGENDOMSSITUATIE RONDOM DE BERKEL. AANGEPAST OVERGENOMEN VAN GOOGLE MAPS. 

Hier volgen geen directe ontwerpcriteria uit.  
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4.4. Actuele Hittestress 

Om het hitte-eiland effect, en daarmee de hittestress, in Zutphen in kaart te brengen is gekeken naar de 

landelijke hittestress kaart van het BOOT ingenieursbureau. Kijkende naar figuur 13 is te zien dat de Berkel als 

rivier een relatief gezien verkoelend effect heeft, de Berkel heeft namelijk een beduidende koelere kleur dan 

omliggend gebied. Opmerking hierbij wel is dat hittestress hier als ‘neutraal’ kan worden beschouwd en 

daardoor alleen in vergelijking met omliggend gebied koeler is, maar niet voldoet aan de definitie van koel zoals 

aangeven wordt met de blauwe kleur in de legenda. De directe omgeving van de Berkel wordt wel als ‘warmer’ 

aangegeven. 

 

FIGUUR 13. HITTESTRESSKAART. AANGEPAST OVERGENOMEN VAN BOOT INGENEURSBURO. 

 

De ontwerpcriteria die hieruit volgen zijn als volgt: Hittestress reduceren 
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5. THEORIE 

5.1. Broken window theorie 

Een theorie die wellicht interessant is om toe te passen in een stedelijke omgeving zoals Zutphen is de broken 

window theorie. Deze theorie heeft zijn genese in de criminologie, maar is ook toepasbaar in het leefbaar maken 

van de steden. De theorie werd voor het eerst beschreven door James Q. Wilson en George L. Kelling. De theorie 

veronderstelt dat je als je een gebroken raam niet repareert, de stap naar het vernielen van andere ramen 

kleiner is. Vandaar de naam broken window. Het is een psychologische theorie die is gebaseerd op het gedrag 

van mensen en past in het kader van de Volkspsychologie. De Volkspsychologie is een nogal ruim begrip en de 

ST, Simulatie-Theorie, is een betere theorie om inzichtelijk te krijgen waarom er waarheid zit in de broken 

window theorie. De ST gaat er namelijk vanuit dat het handelen van mensen is afgeleid uit een eigen systeem en 

innerlijke processen als model van innerlijk processen van anderen. Kortom mensen zijn kudde dieren en 

kopiëren het gedrag van anderen. De mens wordt in deze processen geholpen door de aanwezigheid van 

spiegelneuronen in onze hersenen. En hiermee is verband gelegd met de broken window theorie, want die gaat 

er namelijk vanuit wanneer een persoon afval op straat gooit meer mensen dit gedrag overnemen en dit leidt 

volgens de theorie tot totale verloedering van de samenleving of een huis met alleen maar ingeslagen ramen.  

De theorie is niet helemaal een op een te vergelijken met Zutphen, omdat er geen sprake is van crimineel 

gedrag. Uit interviews die we in Zutphen hebben afgenomen met de omwonenden blijkt namelijk dat er geen 

gevoel van onveiligheid is, maar wel overlast van afval en vooral hondenpoep. De broken window theorie is wat 

betreft crimineel gedrag ook aardig controversieel en zeker sinds Rutger Bregman in zijn boek ‘Alle mensen 

deugen’ de theorie heeft bekritiseerd. Echter de psychologie achter de theorie blijft staan en is ook toepasbaar 

voor de leefbaarheid van de Berkel in Zutphen. Volgens de filosofie van de theorie ‘’kijken we naar cues in de 

omgeving die ons een indruk geven van wat voor gedrag getolereerd is (wat is de sociale norm?).’’ (Dijk, 2013). 

De theorie gaat er simpelweg vanuit dat mensen kudde dieren zijn. Zo heeft simpelweg de homo sapien het 

overleeft. Door elkaar dingen aan te leren waren we in staat om te overleven. Hierbij is een rol weggelegd voor 

de spiegelneuronen die ons de gedrag laat spiegelen. In het dagelijks leven hoeven we niet meer te overleven, 

maar blijft de functie bestaan. De paradox is dat nu ook nadelig kan uitpakken, want slecht gedrag wordt ook 

gespiegeld. Wanneer een ruit wordt ingeslagen duurt het volgens de theorie niet lang voordat dat alle ruiten zijn 

ingeslagen. Eveneens werkt het ook zo wanneer een iemand zijn hondenpoep niet opruimt het niet lang duurt 

voordat niemand zijn hondenpoep meer opruimt. Echter het omgekeerde is ook waar, wanneer de buurt er 

schoon uit ziet is de neiging om je hondenpoep te laten liggen ook minder groot. Dit fenomeen wordt verder 

uitgewerkt in de referentie. 

De ontwerpcriteria zullen eveneens bij de referentie worden weergegeven.  
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5.2. Klimaatbestendig: Hittestress, water en de groene omgeving 

5.2.1. Hittestress 

Bij de inventarisatie van de actuele situatie van het BIDS project 

is de plaatselijke hittestress beken. Om hier in het 

geïntegreerde ruimtelijke plan oplossingen voor te kunnen 

bieden is het belangrijk te weten wat dit probleem inhoudt. 

Steden krijgen namelijk steeds vaker te maken met het hitte 

eiland effect, door een hoge versteningsgraad en hoge 

gebouwen blijft warmte veel meer hangen dan in omliggende 

ruimtelijkere gebieden. Tevens speelt de verminderde mate van 

verdamping een rol in creëren van hittestress. Een verhoogde 

temperatuur is steden kan leiden tot vele negatieve effecten in 

meerdere eerdere sectoren (zie figuur 14) 

 

Door de afwezigheid van groene elementen en het in veel 

gevallen snel afvoeren van regenwater vindt in stedelijk gebied 

minder verdamping plaats. Verdampend water onttrekt 

energie, en daarmee warme, uit het oppervlakte waardoor de 

voelbare warmte in de atmosfeer lager is.  Aanwezigheid van 

bomen en voldoende groen draagt ook bij door een hogere 

mate van verdamping en het creëren van schaduw.  

 

 

5.2.2.  Water 

De Berkel is een licht stromende rivier, maar in de zomer komt door de weinige toevoer van water de rivier vaak 

stil te staan. Water lijkt in eerste opzicht een verkoelend effect te kunnen bieden, dit is echt lang niet altijd het 

geval. Stilstaand water kan gaan werken als een opslag voor warmte, welke in de nacht dan vrijkomt als de 

temperatuur daalt. Dit stilstaande water draagt dus bij aan de toenemende hittestress in steden. Verversing van 

dit water of toevoeging van stroming kan dit verminderen. (Kennis voor Klimaat, 2014) 

5.2.3. Groene omgeving 

Bomen spelen een belangrijke rol bij oplossen van het hittestress probleem waar veel steden mee te maken 

hebben. Naast dat bomen veel verdampen bieden ze ook schaduw aan mensen, verharde oppervlaktes, andere 

planten en aan waterpartijen. Niet alleen bomen helpen mee bij de strijd tegen de hittestress, eigenlijk alle 

groene elementen spelen hier in meer of mindere mate mee. Denk hierbij ook aan struiken, gevelbegroeiing en 

ruigtes. (Kennis voor Klimaat, 2014) 

De ontwerpcriteria die hieruit volgen zijn als volgt: Hittestress reduceren 

  

FIGUUR 14. HITTE IN DE STAD. OVERGENOMEN UIT 

NURBAN CLIMATE. DOOR E.J. KLOK, EN J. KLUCK. 
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6. REFERENTIES 

Hier worden diverse referenties beschreven die gebruikt zijn in het vormen van een ruimtelijk plan. 

6.1. Maastricht en Rotterdam broken window theorie experiment .  

Zoals in hoofdstuk 5.1 in de theorie besproken is de broken window theorie een ideale oplossing voor sommige 

ruimtelijke vraagstukken. Als referentie voor het oplossen van de problematiek wat betreft overlast en 

hondenpoep is de zogenaamde ‘broken window theorie’ van toepassing.   

De theorie werkt niet in elke situatie, maar het principe klopt bewijzen enkele onderzoeken en experimenten. 

De theorie is dus niet in zijn geheel te elimineren. Zo zal in het geval van dat er hondenpoep ligt en er is geen 

sociale controle in de vorm van een voorbijganger dan is een persoon minder snel geneigd om zijn hondenpoep 

op te ruimen. Nu vraagt u zich af is er bewijs voor deze theorie? Dat is er zeker. In 2008 bevestigden Keizer, 

Lindenberg en Steg de broken window theorie met een fascinerende studie met ‘real-life’ experimenten. De clou 

van die experimenten was dat er minder troep werd gegooid in een schone straat en er meer troep werd 

gegooid in een straat met graffiti op de muur. 

Echter nu we deze kennis in pacht hebben kunnen we ook het tegenovergestelde effect bewerkstelligen, 

namelijk schone straten, hondenpoepvrij en een leefbare wijk rondom de Berkel. Want het omgekeerde is waar, 

wanneer de straten schoon zijn hebben mensen minder snel de neiging om die vies te maken. Dit is gebaseerd 

op de psychologie van de ST en werd bevestigd door de hier boven kort toegelichte experimenten van de 

onderzoekers Keizer, Lindenberg en Steg. In Rotterdam zijn ze aan de slag gegaan met deze sociale psychologie 

en met succes. ‘’Het evaluatieonderzoek toonde aan dat meer mensen afval in de prullenbak gooien. In de 

Dordtselaan gooien tijdens de nameting meer dan 3 keer zoveel mensen hun afval in de vuilnisbak in vergelijking 

met de Oranjeboomstraat zonder extra interventies. De resultaten 

laten ook zien dat mensen zich veiliger voelen op straat. De 

significante daling van het vervuilgedrag is te danken aan de gedrags 

beïnvloedende interventies. Uit onderzoek is gebleken dat de 

watching eyes posters effect hebben op het menselijk gedrag. 

Mensen houden zich aan de geldende norm als iemand hen aankijkt. 

De dwingende ogen worden onbewust geassocieerd met de 

aanwezigheid van toezicht.’’ (CCV, 2015) En ook de politie in 

Maastricht hanteert deze filosofie met succes. Uit cijfers blijkt 

namelijk dat overlast van hondenpoep tussen 2014 en 2019 is 

FIGUUR 15. PRULLENBAK MET INTERVENTIE. 

OVERGENOMEN UIT HET PAROOL DOOR B. VAN 

ZOELEN, 2016. 
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afgenomen 3,1 procent. De gemeente Zutphen zou deze sociale psychologie kunnen toepassen in de praktijk. Dit 

kan door kleine aanpassingen in de wijken. Het zelfbeeld van mensen kan namelijk geactiveerd worden door 

afbeeldingen van ogen of spiegels (zie figuur 16). Het schijnt dat mensen zich hierdoor meer volgens de regels 

gaan gedragen. Creëer meer mogelijkheden om overlast voor te zijn door bijvoorbeeld meer prullenbakken of 

grotere prullenbakken te plaatsen. Ook helpt het verspreidden van citroengeur, omdat dit associeert met 

schoonmaken en daarom mensen activeert om schoon te maken (dit idee is een beetje out of the box). Verder 

helpt het door mensen te simuleren met plaatjes van bijvoorbeeld cartoons van mensen die hun hondenpoep 

opruimen (zie figuur 15). Goed voorbeeld doet volgen, want zo werkt de Volkspsychologie nou eenmaal. Summa 

summarum, helpt een schone wijk en nodigt dit uit voor goedgedrag. Het is dus heel simpel om faciliteiten te 

creëren om de wijk schoon te houden, want mensen zorgen voor minder overlast in een schonere omgeving. Zo 

werkt namelijk de psychologie en dit komt onder andere door onze spiegelneuronen. Spiegelneuronen zijn een 

uniek fenomeen in de zoölogie, want mensen en sommige primaten zijn namelijk de enige die ze bezitten in het 

dierenrijk. Als we gebruik maken van dit fenomeen en elkaar op deze manier (sociaal) controleren gaat de 

leefbaarheid vooruit van de omgeving rondom de Berkel.   

De ontwerpcriteria die hieruit volgen zijn: een schonere omgeving die uitnodigt om schoon te houden. 

 

  

 

  

FIGUUR 16. PRULLENBAK MET OGEN. 

OVERGENOMEN UIT HET PAROOL 

DOOR B. VAN ZOELEN, 2016. 
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6.2 Referentie kade 

 

FIGUUR 3. UITZICHT OP TREFPUNT IJSSELKADE EN BERKELKADE.  

In de afbeelding (figuur 17) hierboven is de sluis tussen de Berkel en de IJssel zichtbaar. Voor het verlengen van 

de kade aan de Kattenhavestraat moet er gekozen worden voor een bouwstijl. Een mogelijk goed idee voor de 

stijl van de kade is om deze uniform te maken met de stijl van de sluis. Op deze manier blijft het een geheel. Het 

hekwerk en de stenen versterken ook het karakter van de Kattenhavestraat als oude grens van de binnenstad. 

Op deze plek stond vroeger de vestingmuur.  

 

FIGUUR 4. KADE IN AMSTERDAM. OVERGENOMEN VAN GOOGLE MAPS.  

Hierboven (zie figuur 18) is een kade in Amsterdam zichtbaar, deze fungeert meer als pleintje of buitenplaats. 

Het idee met de kade in de Kattenhavestraat is om net als in deze foto een plek te creëren waar mensen even 

kunnen zitten of lunchen op een bankje terwijl ze aan de kade zitten en kunnen uitkijken richting de IJssel en de 

sluis. Een kade geeft ook veel meer ruimte dan een schuin talud waar mensen niet kunnen lopen. Als aan de 

Kattenhavestraat een kade wordt gemaakt wordt de verbinding tussen de binnenstad en de IJssel ook vergroot 

met een mooi stukje om langs te lopen van of naar de binnenstad.  
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Het ontwerpcriterium dat hieruit volgt is: meer mogelijkheden om dichter bij de Berkel te komen. 

6.3. Referentie Waterafvoer  

Om te helpen met het afkoppelen van het riool is een omleiding van het regenwater nodig, dat stroomt 

momenteel het riool in. Een beter eindpunt voor het regenwater zou zijn om het de Berkel in te laten stromen. 

Om dit te laten gebeuren kan er gebruik worden gemaakt van een gotensysteem dat het water de Berkel in 

leidt. De referentie die hiervoor is gevonden ligt in Velp. In Velp is een goot langs de straat gelegd waar het 

water in stroomt (zie figuur 19), deze goot komt uiteindelijk terecht in een vijver waar het regenwater in 

stroomt. Op deze manier wordt het regenwater afgeleid van het rioolsysteem en blijft het beter in de kringloop. 

 

FIGUUR 5. GOOT IN VELP. OVERGENOMEN VAN GOOGLE MAPS. 

Ook kan op deze manier een mooi element worden gemaakt waar het water de Berkel in stroomt, een soort 

klein kunstmatig watervalletje. Dit zal toevoegen aan de waarde van het straatbeeld rondom de Berkel (zie 

figuur 20). Bij dit voorbeeld is het nog redelijk simpel gedaan, maar hier is wel goed zichtbaar hoe het 

regenwater de vijver in kan stromen.  
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FIGUUR 6. GOOT BIJ DE BERKEL. OVERGENOMEN VAN GOOGLE MAPS.  

De ontwerpcriteria die hieruit volgen zijn: Het voorkomen van wateroverlast door regenwater richting de Berkel 

te sturen en plaatselijk op te vangen. 

 

  



BIDS Landschapsplan: Zutphen samen voor de Berkel 

 

Pagina 31 

6.4. Referentie Hittestress/klimaatbestendigheid  

Voor de bestrijding van hittestress en het creëren van een meer klimaat robuustere omgeving is gekeken naar 

de systemen die worden gemaakt door het bedrijf Tree Ground Solutions. Tree Ground Solutions biedt 

verschillende systemen aan die bijdragen aan deze onderwerpen. Zo zijn er Permavoid systemen die water 

kunnen opslaan onder bomen, deze bieden een bergingscapaciteit welke bij overschrijding lateraal kunnen 

worden afgevoerd naar de Berkel. Het water wat wel in de berging blijft komt in drogere tijden tot beschikking 

van de boom. Op deze manier worden er diverse problemen aangesproken. Ten eerste kan er extra water 

worden opgevangen en afgevoerd, wat wateroverlast en de druk op het riool doet verminderen. Ten tweede 

kunnen bomen aanspraak doen op water in drogere periodes. Op deze manier blijven bomen vitaal en 

voldoende verdampen wat bijdraagt aan het verminderen van de Hittestress. In de afbeeldingen hieronder zijn 

diverse scenario’s uitgebeeld. Er is een scenario (zie figuur 21) met het permavoid systeem en ook een scenario 

met permavoid systeem en kolken die zout kunnen scheiden (zie figuur 22). (Bron: Erwin van Herwijnen, TGS). 

 

FIGUUR 7. SCENARIO 2. DOOR E. VAN HERWIJNEN  FIGUUR 8. SCENARIO 2. DOOR E. VAN HERWIJNEN. 
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7. RANDVOORWAARDEN 

Dit landschapsplan is opgesteld in samenwerking met diverse partijen. Om tot een succesvol landschapsplan te 

komen moet er gekeken worden naar de geldende randvoorwaarden. De randvoorwaarde ze te onderverdelen 

in de volgende drie categorieën: Financiën, Beleid, en Eigendomsverhouding. 

Financieel gezien is er is € 40.000 subsidie apart gezet voor BIDS, waarvan € 20.000 uit de gemeente en € 20.000 

uit de provincie. Maar dit financieel limiet moet het ruimtelijk plan niet belemmeren. Om toch rekening houden 

met het budget wordt er één basis versie gemaakt van het plan dat in het budget blijft, en nog versie van het 

plan dat extra scenario's bevat waar geen rekening gehouden wordt met het budget. 

Vanuit de randvoorwaarde beleid moet het plan natuurlijk doen aan Europese en landelijke verdragen zoals het 

Kaderrichtlijn water (KWR). Ook mag het ruimtelijk plan geen zeldzame soorten of natuur bedreigen. Het 

gedeelte van de Berkel wat in het ruimtelijk plan valt bevat gelukkig geen zeldzame soorten of natuur. Dit deel 

van de Berkel heeft ook geen specifieke ecologische of watervoorzienende functies die mogelijk het plan kunnen 

beïnvloeden.  

De eigendom situatie van de rivier is interessant. De gemeente en het waterschap Rijn & IJssel zijn onzeker of de 

oever van de gemeente of van het waterschap Rijn & IJssel is. Meestal is het het geval dat het waterschap het 

water en de eerste vijf meter van de oever van de rivier bezit. Waterschap is enthousiast over het plan, en zal 

het hoogstwaarschijnlijk niet belemmeren. Er is ook de kwestie van de gedoog tuinen aan de Barlheze. Hoewel 

deze niet in bezit zijn van de omwonenden worden die wel vrij gebruikt door hen, daarom zullen de gedoog 

tuinen niet beïnvloed worden in het basis ruimtelijkplan. In het ruimtelijkplan met extra scenario's zullen deze 

wel gebruikt worden. Ook zijn er tuinen en gebouwen aan de Berkel die van particulier bezit zijn, deze zullen 

onaangetast blijven. 
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8.  PROGRAMMA VAN EISEN 

Visie: Het realiseren van een fysiek schone Berkel (zwerfafval) die zowel duurzaam als leefbaar is voor alle 

actoren en waar men trots op kan zijn. 

Aan de hand van de geïnventariseerde mensenwensen, randvoorwaarden, huidige kwaliteiten en referenties zijn 

er een aantal geïntegreerde ontwerpcriteria opgesteld (zie tabel 1). Deze ontwerpcriteria worden ook wel het 

programma van eisen genoemd. Uit de interviews en enquêtes met omwonenden zijn drie ontwerpcriteria 

voortgekomen. Ten eerste is er behoefte aan een schonere leefomgeving, waarbij de nadruk ligt op de te grote 

aanwezigheid van hondenpoep. In theorie zou de broken window theorie uitkomst kunnen bieden op dit punt. 

Ten tweede is gebleken dat mensen behoefte hebben om dichter bij de Berkel te kunnen komen waarbij dit 

tevens mogelijk moet zijn voor alle leeftijdsgroepen. Als laatste is uit de interviews en enquêtes met 

omwonenden gebleken dat er behoefte is aan een hogere biodiversiteit met meer variatie in groen. In 

onderstaand schema staan deze drie criteria verder uitgewerkt. 

Ook zijn er diverse interviews met organisaties afgelegd. Hier zijn twee belangrijke aandachtsgebieden uit 

voortgekomen. Beide doelen staan in het teken van klimaatbestendigheid. Ten eerste is het belangrijk om in de 

nabije toekomst (deels) af te kunnen koppelen van het riool. De kansen liggen bij de retentie van overtollig 

regenwater en het afvoeren van overtollig regenwater op de Berkel. Ten tweede treedt er in warme zomers 

door de dichte bebouwing en hoge mate van verstening een ‘'hitte-eiland effect’' op. Dit fenomeen zorgt voor 

een hogere hittestress wat afdoet aan de leefbaarheid van de omgeving.  

Tabel 1 Programma van eisen 

Criteria per 

deelanalyse 

Mensenwensen Huidige 

kwaliteiten 

Randvoorwaarden Goede referenties Programma van Eisen/ 

geïntegreerde ontwerpcriteria  

1 Een schonere 

leefomgeving 

Prullenbakke

n aanwezig 

- Broken window 

theorie 

Een schonere omgeving die 

uitnodigt om schoon te houden. 

2 Een 

toegankelijkere 

Berkel 

Klein stuk 

met 

wandelpad en 

bankjes langs 

het water 

Moet toegankelijk 

zijn voor alle 

leeftijdsgroepen, 

denk aan ouderen 

Karakteristieke 

uniforme kade, 

vlonders 

Meer mogelijkheden om dichter bij 

de Berkel te komen. 

3 (deels) 

Afkoppelen van 

riool 

Geen 

afkoppeling 

Toegankelijkheid 

Berkel moet niet 

verhinderd worden 

Permavoid/drainage 

systemen van Tree 

Ground Solutions 

Het voorkomen van wateroverlast 

door regenwater richting de Berkel 

te sturen en plaatselijk op te 

vangen.  

4 Meer variatie in 

groen 

Vooral gras 

met verspreid 

bomen en 

struiken, 

weinig 

variatie 

Toegankelijkheid 

Berkel moet niet 

verhinderd worden 

 Meer gelaagdheid en diversiteit in 

het groen voor een gevarieerd 

oeverbeeld. 

5 Hittestress 

reduceren 

bomen die 

schaduw 

creëren, 

groene 

oevers  

Toegankelijkheid 

Berkel moet niet 

verhinderd worden 

Permavoid/drainage 

systemen van Tree 

Ground Solutions 

Een leefbaardere omgeving door 

hitteoverlast te reduceren. 
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9. GEÏNTEGREERD RUIMTELIJK PLAN 

Hieronder staat het geïntegreerd ruimtelijk plan weergegeven (zie figuur 23). Dit is een totaaloverzicht van de 

plaatsing van de verschillende onderdelen uit het programma van eisen. De oplossingen van Tree Ground 

Solutions zullen pas een echte locatie kunnen krijgen zodra er een specialist op locatie is geweest om de 

omgeving te beoordelen. De verschillende onderdelen en waarom ze waar aangelegd worden zullen verderop in 

dit hoofdstuk individueel toegelicht worden. Sommige onderdelen versterken elkaar, zo gaat het reduceren van 

hittestress en het creëren van meer groen goed samen (zie 5.2.1.). Om het geïntegreerde plan zo kloppend 

mogelijk te maken moeten conflict worden vermeden. In het gecreëerde ruimtelijk plan is dit op grote schaal 

gelukt, kleinschalig zijn er door bijvoorbeeld het aanleggen van een wandelpad kleine conflicten ontstaan met 

bijvoorbeeld de waterafvoer. Deze conflicten zijn echter dusdanig klein dat ze geen negatieve impact op het 

grotere plaatje en zijn daarom als aanvaardbaar beschouwd.  

 

FIGUUR 9. GEÏNTEGREERD RUIMTELIJK PLAN 

9.1. Meer gelaagdheid  

Op basis van de resultaten van de enquêtes is gebleken dat er een behoefte is aan meer gelaagdheid (88% wil 

dit). Om dit te realiseren zijn hieronder een aantal planvarianten weergegeven op basis van natuurlijkheid en 

toegevoegde waarde. 

Huidige situatie: 

Gemaaide oevers met verspreid staande bomen, in de zomer begroeid met snelgroeiende eenjarige (on)kruiden, 

oeverplanten als riet en groot hoefblad en een beperkt aantal struiken. 
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Nieuwe situatie: 

Gefaseerd gemaaide oevers met verspreid staande bomen, met gegroepeerde gelaagdheid aan struiken daar 

waar mogelijk. Niet zicht bedervende struiken met zomer en winter kenmerken (groenblijvend, besdragend etc.) 

Zones met extra gelaagdheid aangelegd verspreide locaties aangelegd om zo rond de hele Berkel het gevoel van 

een natuurlijke structuur op te wekken. Zone met extra gelaagdheid met opzet niet aangelegd in het noorden 

langs de Molengracht zo dat het uitzicht vanaf het wandelpad hier niet belemmerd wordt. 

Mogelijkheden: 

Er kan gekeken worden naar diverse soorten struiken, voorkeur gaat uit naar inheemse struiken met een 

biodiversiteit verhogende functie (aantrekken insecten).  In de hieronder weergegeven tabel (zie tabel 2) staat 

een selectie van planten/struiken die kijkende naar onderhoud, winterhardheid en standplaats mogelijk zouden 

kunnen zijn in de nieuwe situatie.  

Tabel 2 Mogelijkheden groene variatie 

Naam Inheems/

natuurlijk 

Toegevoegde waarde/eigenschappen 

Amerikaans 

krentenboompje 

(Amelanchier Lamarckii) 

ja Voorjaarsbloeier, besdragend in zomer, bladverliezend. Bessen 

gegeten door vogels. Weinig sierlijk in winterperiode. Kan hoog 

worden wanneer niet gesnoeid. (Belle Plant, sd) 

 

 

 

 

 

Vlinderstruik (Buddleja 

spec.) 

nee Trekt veel bijen/vlinders. Lange zomerbloeier (tot de herfst). Half 

wintergroen, redelijke sierwaarde in winter. Laag blijvende 

cultivars. (Belle Plant, sd) 
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Dwergkwee (Chaenomeles 

Superba) 

nee Bladverliezende heester. Laagblijvend, tot aan winter groot 

vruchtdragend. Honden/mensen werende functie door doorns. 

Voorjaarsbloeier. (Belle Plant, sd) 

 

Rode kornoelje (Cornus 

Sanguinea) 

ja Bladverliezende heester, hoge sierwaarde in winter door rode 

twijgen. Tot 2 meter hoog. (Belle Plant, sd) 

 

 

 

 

 

Cotoneaster (Cotoneaster 

Horizontallis) 

nee Laagblijvende visgraat groeiende 

heester, besjes geliefd bij vogels. 

(Belle Plant, sd) 

 

 

 

Wilde kardinaalsmuts 

(Euonymus Europaeus) 

ja Bladverliezende heester, sierwaarde in winter door kurklijsten en 

langblijvende bloemen. Tot 2 meter. Vruchten geliefd bij vogels. 

(Belle Plant, sd) 
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Toverhazelaar 

(Hammamelis mollis) 

nee Zeer sierlijke winterbloeier. Breed 

uitgroeiende bladverliezend 

heester. (Haenen, 2018) 

 

 

Opmerking. Overgenomen van IVN: natuur educatie door W. Haenen, 2019 en overgenomen van Belle Plant. 

Om invulling te geven aan dit beeld met gevarieerder groen is in figuur 24 een toekomstig scenario uitgebeeld. 

Hierin zijn diverse struiken afgebeeld (toverhazelaar, dwergkwee en een vlinderstruik). Ook is in deze afbeelding 

invulling gegeven aan twee andere eisen uit het programma van eisen. Het gaat hier om een schonere Berkel 

(prullenbak), en dichter bij de Berkel (vlonder). Deze eisen worden in de volgende hoofdstukken verder 

toegelicht.  Deze zones met extra gelaagdheid worden op meerdere plekken gerealiseerd, voor een overzicht zie 

figuur 23. De extra gelaagdheid biedt ook een oplossing voor de waterafvoer en hittestress, meer beplanting 

betekent meer opname van water en vormt een hinder voor snel afstromend water waardoor dit de grond in 

kan trekken. Meer groen zorgt tevens voor meer verdamping wat voor een koeler klimaat kan zorgen. 

 

FIGUUR 10. CONCEPT BEELD BERKEL. 
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9.2. Wateroverlast reduceren 

Het reduceren van wateroverlast wordt gedaan door het aanleggen van meerdere greppels, deze worden 

aangelegd langs verharde wegen die langs de Berkel liggen zoals te zien in figuur 23. Water kan afstromen in een 

greppel die parallel ligt met de straat. Daarbij zullen één of meerdere punten aanwezig zijn waar een haaks 

staande greppel het water de Berkel in laat stromen. Deze greppels kunnen simpel loodrecht zijn, maar ze 

kunnen ook sierlijke eigenschappen hebben zodat ze bijdragen aan een fraai straatbeeld. Deze greppels zullen 

meerder keren per jaar schoon gemaakt moeten worden mogelijk met de hulp van burgers. Het regenwater wat 

nu in de Berkel afwatert werkt tevens als extra waterinput voor de Berkel wat bijdraagt aan het bestrijden van 

de hittestress. De aparte greppels hebben elk een apart afwateringspunt. 

Ook kan wateroverlast worden gereduceerd via de oplossingen van Tree Ground Solutions. Door het opslaan van 

regenwater in de grond kan dit naar wens terug worden vrijgelaten in de grond of in de Berkel. Zoals hiervoor is 

verteld kunnen de daadwerkelijke plaatsen waar de Tree Ground Solutions maatregelingen aangelegd kunnen 

worden pas bepaald worden als er een expert is komen kijken. 

9.3.  Dichter bij de Berkel 

Er is veel vraag voor mogelijkheden om dichter bij de Berkel te komen. Hieronder zullen een aantal 

mogelijkheden worden toegelicht die kunnen worden gebruikt om meer toegang tot de Berkel te creëren.  

Aan de Molengracht loopt momenteel een mooi wandelpad laag langs de Berkel. Deze wandelpaden zouden ook 

op andere plekken langs de Berkel ingebracht kunnen worden. Vooral aan de Kattenhavestraat is er veel ruimte 

voor een wandelpad langs de Berkel. Extra wandelpaden met bankjes om te zitten zou voor veel mensen een 

mooie gelegenheid bieden om even rustig langs de Berkel te zitten.  

Een andere optie is het plaatsen van vlonders langs de 

oevers met trappen om erbij te komen. Bij een vlonder 

zouden mensen met hun voeten in het water kunnen 

zitten of van het zonnetje genieten terwijl ze van het 

water genieten. Een randvoorwaarde bij het plaatsen van 

trappen om dichter bij de Berkel te komen is dat deze 

trappen zijn voorzien van een leuning. Veel ouderen 

rondom de Berkel maken momenteel minder gebruik van 

de faciliteiten rondom de Berkel omdat deze voor hen 

niet goed bereikbaar zijn door het ontbreken van 

trapleuningen (zie figuur 25) 

De wandelpaden en vlonders worden vooral aangelegd 

op plekken waar in de huidige situatie dicht bij de Berkel zijn onmogelijk is. Met uitzonder van de vlonder in het 

noorden die aangelegd wordt om nog dichter bij de Berkel te komen dan het huidig al kan. Het aanleggen van 

trappen kan zorgen voor een snellere afvoer in de Berkel maar zolang het water niet het riool instroomt is dit 

aanvaardbaar.  

 

 

FIGUUR 11. OPTIE VLONDER. 
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9.4. Een schonere omgeving  

Om een schonere omgeving rondom te Berkel creëren wordt er gebruik gemaakt van de volkspsychologie. Dit 

wordt toegepast zoals in de theorie over de broken window theorie wordt omschreven. Concreet betekent dit 

dat er rondom de Berkel gedrag beïnvloedende interventies zouden kunnen worden aangebracht. Deze 

interventies worden dan in de vorm van prikkelende prullenbakken ingepast. Wanneer iets opvalt en je er niet 

omheen kunt is de bereidbaarheid groter om het juiste te doen. In deze casus is afval en hondenpoep op ruimen 

het juiste ‘gedrag’. Een goede bereikbaarheid zorgt voor een hoge bereidbaarheid. Voor deze ingevoegde 

prullenbakken zijn verschillende keuzes te maken zoals zichtbaar is in bijlage 2. De voorkeur ligt hierbij op de 

groene prullenbakken, omdat uit onderzoek van de gemeente Rotterdam blijkt dat deze prullenbakken het 

meest succesvol zijn. ‘’Het zichtbaarder maken van een object zorgt er zelfs voor dat mensen eerder naar het 

object toe lopen (Wansink, Painter & Lee, 2006). Het opvallend groen kleuren van de afvalbakken kan er dus toe 

leiden dat mensen de bakken eerder opmerken en de afvalbakken benaderen om hun afval in gooien.’’ 

(Dijksterhuis & Van Baaren, 2016) 

Tevens speelt de broken window theorie in op het gedrag van de mensen. Mensen kopiëren namelijk alles van 

elkaar. Het zijn kudde dieren. Dit komt kortom doordat onze focus naar buiten is gericht, oftewel op mekander. 

Hiervoor zijn talloze onderzoeken overgedaan, maar een van de theorieën is dat het komt doordat de mens net 

als enkele primaten en vogels spiegelneuronen heeft. Dit zorgt er letterlijk voor dat we gedrag spiegelen. 

Vandaar de naam ‘spiegelneuronen’. Deze invalshoek blijft bij deze summier en is te groot om hierin uit te 

werken. Alleen met deze kennis kunnen we mensen sturen om de buurt schoon te houden door bijvoorbeeld 

een jaarlijkse schoonmaak dag te organiseren. De buurt maakt dan samen schoon en ziet elkaar schoonmaken 

zodat de sociale norm onbewust het gedrag verandert dat de buurt ook schoon blijft op de lange termijn. 

Buitenstaanders zullen ook minder snel de buurt vervuilen volgens de broken window theorie, omdat een 

schone buurt onbewust ook schoon wordt gehouden. Er zijn experimenten die dit bewijzen en in de referentie 

van de broken window theorie staat er ook eentje uitgewerkt. De sociale druk wordt weerspiegeld door de 

omgeving. Hou de omgeving schoon en controleer elkaar dan blijft het schoon. Hierbij helpen de ‘interventies’. 

Zet de Prullenbakken op plekken neer dat ze zichtbaar zijn, zodat men uitgenodigd wordt om het ‘juiste’ te 

doen. In het ruimtelijk plan wordt er een beeld geïllustreerd zoals het eruit komt te zien (zie figuur 22). 

De prullenbak locaties op figuur 23 zijn vooral gekozen om een goede spreiding te krijgen van prullenbakken 

vooral langs de nieuwe maatregelingen zoals het nieuwe wandelpad en de nieuw vlonders. 

9.5.  Hittestress reduceren 

Het creëren van meer gelaagdheid in het groen zal al toevoegen aan het bestrijden van hittestress (zie 5.2.3.) 

Ook zal het reduceren van wateroverlast hieraan toevoegen, het water dat van de straat en greppels de Berkel 

in stroomt zal toevoegen aan de stroming wat een verkoelend effect heeft. Ook zullen de oplossingen van TGS 

helpen door ervoor te zorgen dat de bomen meer water hebben en dus vitaler zijn en meer kunnen verdampen. 

De systemen van TGS bieden tevens de mogelijkheid voor opslag van water onder de bomen, welke wanneer 

deze capaciteit overstreden wordt kan afwateren op de Berkel in plaats van het riool. TGS kan na een analyse 

bepalen op welke exacte plekken wat mogelijk is.  
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Hittestress reduceren in punten: 

1. Aanplant meer struiken > meer groen > meer verdamping. Er wordt op 5 plekken meer groen gecreëerd, met 

een totaal oppervlakte van +/- 200 vierkante meter. 

2. Toepassen van systemen van TGS > opslag water, vitalere bomen > extra infiltratie, meer verdamping 

3. Greppels langs wegen in plaats van klinkers> afwatering op Berkel> meer stroming en verversing van water> 

minder hitte uitstoot door waterpartijen.  
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10. GEÏNTEGREERD RUIMTELIJK PLAN MET EXTRA SCENARIO’S. 

Hieronder is een planvariant weergegeven van het ruimtelijk plan waar geen rekening wordt gehouden met 

budget (zie figuur 26.) Deze variant bevat enkele aparte ingrepen die “extra scenario’s” worden genoemd. Deze 

ingrepen kunnen apart van elkaar toegepast worden. De ingrepen en ontwerpen in dit plan zullen uitvoeriger 

zijn dan in het gewone ruimtelijk plan. De verschillende aanpassingen zullen verder in dit hoofdstuk individueel 

toegelicht worden.  

 

FIGUUR 12. GEÏNTEGREERD RUIMTELIJK PLAN MET EXTRA SCENARIO'S. 

10.1. Parkeerstrook Rozengracht  

Langs de Rozengracht, vanaf het kruispunt met de Kreynckstraat tot aan de overwelving, loopt een aan de Berkel 

aangelegen parkeerstrook (zie figuur 27 en 28). Deze parkeerstrook kan functioneel worden ingericht door de 

bestrating te vervangen met waterdoorlatende bestrating. Op deze manier kan water wat op de weg valt 

afstromen naar de waterdoorlatende bestrating en daar infiltreren en/of afstromen richting de Berkel. Deze 

waterdoorlatende bestrating helpt bij het ontlasten van het riool in periodes met langdurige of kortere heftige 

regenval. De bestrating kan onder andere door Tree Ground Solutions worden gerealiseerd. Tevens infiltreert er 

meer water in de bodem wat omliggend groen ten goede komt.  
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FIGUUR 13. PARKEERSTROOK ROZENGRACHT OP KAART. AANGEPAST OVERGENOMEN VAN GOOGLE MAPS. 

 

FIGUUR 14. PARKEERSTROOK ROZENGRACHT. OVERGENOMEN VAN GOOGLE MAPS. 
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10.2. Gemeenschappelijke moestuinen 

Om meer verbintenis te creëren in de buurt kan er ter hoogte van de huidige gedoogtuinen aan de Barlheze een 

moestuincomplex worden aangelegd waar burgers in samenwerking kunnen tuinieren. Hier kunnen door de 

gemeente diverse benodigdheden worden geplaats als een kleine kas en/of een tuinhuisje. Buurtbewoners 

kunnen vervolgens in samenwerking hier een moestuin creëren en onderhouden (zie figuur 29). 

 

FIGUUR 15. CONCEPTKAART MOESTUINTJES. 
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10.3. Verlaagde inham met zitgedeelte  

Een extra mogelijkheid voor mensen om dichter bij de Berkel te komen is het realiseren van een laaggelegen 

zitgedeelte langs de Berkel. Deze verlaagde inham kan gerealiseerd worden in een talud langs de Berkel (zie 

figuur 30). De trap zou ook aan de zijkant kunnen worden geplaatst om ruimte te besparen, hierdoor zou de 

inham ook in een minder diep talud kunnen worden geplaatst. 

 

FIGUUR 16. CONCEPT VERLAAGDE INHAM MET ZITGEDEELTE. 

10.4. Kade Kattenhavestraat  

Aan de Kattenhavestraat kan veel ruimte en beleving worden gewonnen door een kade te plaatsen met een laag 

wandelpad langs de Berkel (zie figuur 31). Op deze manier wordt er ruimte voor beleving gewonnen door een 

vlak oppervlak tot aan de Berkel te plaatsen in plaats van een schuin talud wat niet goed betreedt baar is. 

Bovenop de kade kunnen ook picknickbanken en bloembakken worden geplaatst zodat mensen kunnen zitten.  

 

  

FIGUUR 17. CONCEPT BEELD KADE KATTENHAVESTRAAT. 
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11. FINANCIËLE ASPECTEN 

11.1. Kosten 

De kosten voor het uitvoeren van het plan zullen vooraf grotendeels onduidelijk zijn omdat veel van de 

werkzaamheden maatwerk zullen worden. Dit betekent dat er door aannemers en specialisten zal moeten 

worden gekeken hoe elk aspect van het plan het beste uitgevoerd kan worden op locatie. Hierdoor zullen veel 

van de kosten pas kunnen worden bepaald als deze aannemers en specialisten zijn ingeschakeld en er offertes 

worden opgesteld.  

Voor het aanleggen van een wandelpad aan de Kattenhavestraat zal een deel van het talud moeten worden 

uitgegraven om een vlak pad te creëren. Om vlonders aan te leggen zullen deze eerst op maat moeten worden 

gemaakt en vervolgens geplaatst. Het plaatsen van sommige losse objecten zoals bankjes en prullenbakken zal 

door derden worden uitgevoerd, al kunnen de objecten zelf wel ingekocht worden. Voor de prullenbakken 

moeten stickers worden gekozen en geplaatst om bij te dragen via de broken window theorie. Ook zal er een 

partij moeten worden ingeschakeld om de nieuwe beplanting te plaatsen. 

De aanpassingen aan boom standplaatsen die door Tree Ground Solutions kunnen worden geplaatst, evenals de 

waterafvoer richting de Berkel, vallen onzes inziens binnen de wensen van het Waterschap. Het Waterschap 

heeft aangegeven dat als er naar hen toe wordt gestapt met een plan wat hun wensen naar voren brengt zij 

open staan om te kijken naar een eventuele bijdrage.  

Voor een aantal onderdelen was het wel mogelijk om de prijs voor het aanschaffen vooraf te bepalen. Deze zijn 

hieronder weergegeven (zie tabel 3).  

Tabel 3 kostenoverzicht  

 Opmerking. Overgenomen van Office Deals, Metec en Stickerwinkel, 2020.   

11.2 Opbrengsten 

Directe opbrengsten zullen uit dit plan niet voortkomen, er worden geen producten of diensten verkocht. 

Indirecte opbrengsten zijn wel mogelijk. Een mooiere binnenstad kan meer publiek trekken wat meer inkomsten 

voor de omliggende ondernemingen kan betekenen. Ook zal een mooiere omgeving de huizenprijzen doen 

stijgen. Financieel gezien zijn er echter niet veel opbrengsten bij dit plan. De meeste opbrengsten liggen in 

andere aspecten zoals leefbaarheid, klimaatbestendigheid en natuurwaarde. 

11.3 Haalbaarheid 

Zoals gezegd in het hoofdstuk ‘Randvoorwaarden’ is er €40.000 beschikbaar gesteld voor het BIDS-project. Zoals 

hierboven vermeld heeft het Waterschap ook aangegeven open te staan om te kijken of zij een bijdrage kunnen 

Product Prijs per product Aantal Kosten totaal 

Prullenbakken €153,20 7 €1072,40 

Stickers voor 

Prullenbakken 

€9,67 

 

7 €67,69 

Parkbanken €247,22 2 €494,44 
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leveren indien het project hun doelen nastreeft. De totale kosten van de van tevoren aan te schaffen objecten 

bedraagt €1634,53. Dit is slechts een klein deel van het bekende budget. Buiten de aan te schaffen objecten is er 

dus sowieso €38.365,47 beschikbaar voor de werkzaamheden. Indien het Waterschap beslist dat het plan (of 

bepaalde delen van het plan) bijdraagt aan hun doelen zal dit budget groter worden.  

De exacte haalbaarheid van het plan hangt daarom af van de uiteindelijke prijs van de werkzaamheden en de 

eventuele bijdrage die het Waterschap zou kunnen leveren. Gezien het grote overgebleven deel van het budget 

en de eventuele bijdrage van het Waterschap in het achterhoofd houdend, zal het haalbaar zijn om deze 

aanpassingen uit te voeren. 

12. EVALUATIE  

In de tussentijdse evaluatie die met belanghebbende is gehouden zijn een aantal zaken naar voren gekomen die 

hieronder besproken zullen worden.   

Over het algemeen was de terugkoppeling positief. De meeste mensen waren enthousiast over de geopperde 

aanpassingen en theorieën die wij gingen toepassen. Een van de commentaren die wij ontvingen van een 

omwonende, wat ook door Uko Post werd beaamd, is dat hij vond dat de ideeën nog iets te tam waren. Deze 

omwonende had graag aanpassingen op een grotere schaal gezien waarbij de hele wijk rondom de Berkel wordt 

vernieuwd. Onze ideeën bouwde vooral op wat er al was en wilde door kleine aanpassingen deze omgeving 

versterken en beter binnen het stadsbeeld plaatsen. Het extremere beeld met aanpassingen over de hele wijk is 

voor ons echter lastig te realiseren, omdat de verwachtingen van deze omwonende meer in de 

stedenbouwkundige richting liggen en wij daar simpelweg geen ervaring of kennis over hebben. Daar bovenop is 

in de eerste vergadering met de gemeente bepaald over welk gebied wij aanpassingen moesten verrichten. Dit 

gebied is vooral de oevers rond het water en het water zelf. Mede vanwege het niet al te grote budget en deze 

gebiedsbepaling zijn onze aanpassingen daarom nog redelijk tam gebleven. Wel is er aan de hand van dit 

commentaar besloten een 2de scenario te maken waarin wij grotere aanpassingen maken. Deze aanpassingen 

vallen echter nog steeds binnen het gebied wat in die eerste vergadering is bepaald. Daarom zullen er geen 

aanpassingen worden gedaan aan de wijk rondom de Berkel, maar ligt de focus nog steeds op de oevers rondom 

de Berkel en het water zelf.   

13. DISCUSSIE  

In de discussie zullen een aantal zaken worden besproken die onderzoekstechnisch gezien niet optimaal 

verliepen of zaken waar geen aandacht aan besteed is die wel een positieve invloed op de planvorming zouden 

hebben gehad. Ook zullen er zaken aan bod komen die door overmacht invloed hebben gehad op de 

planvorming.  

13.1. Vegetatieopnames  
Tijdens de uitvoering van het vooronderzoek zijn er geen vegetatieopnames gedaan. Er werd gekeken naar losse 

waarnemingen die door derden zijn gedaan om een beeld te krijgen van de aanwezige vegetatie. Achteraf gezien 

waren deze waarnemingen niet voldoende om een juist beeld van de vegetatie weer te geven waardoor er 

minder goed advies tot stand is gekomen op het gebied van eventueel nieuw aan te planten soorten. Met een 

vegetatieopname had er een juiste indicatie kunnen worden gemaakt over de vegetatietypes die zich hier 

bevinden en welke soorten hier het beste bij passen.   
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13.2. Enquête  
Voor de enquêtering was het initiële plan om tweemaal een ronde flyers door de brievenbussen te gooien. Een 

eerste ronde om te vragen of mensen deze online enquête wilde invullen en een 2de ronde flyers een week later 

ter herinnering om te proberen zoveel mogelijk respons te krijgen. Toen de flyers voor de 2de ronde geprint 

zouden gaan worden werd er echter ontdekt dat er geen budget meer beschikbaar was om opnieuw zoveel 

flyers te laten printen. Ondanks de afwezigheid van deze 2de ronde was de respons toch redelijk groot voor een 

online enquête (ongeveer 10%).  

13.3. Onduidelijkheid eigendomsverhouding  
Er was enige onduidelijkheid over wie de eigenaar is van de oevers rondom de Berkel, op sommige plekken is 

het van het waterschap en op andere plekken van de gemeente maar niemand weet heel exact waar dit begint 

en eindigt. Dit maakte het lastig om te bepalen waar welk beheer werd toegepast en met welke instantie 

overlegd zou moeten worden om dit beheer vast te leggen.   

13.4. Corona  
Halverwege de uitvoering van de planvorming begon de corona-crisis. Dit heeft ervoor gezorgd dat in de laatste 

stukken van de planvorming het een en ander omgegooid moest worden. Er konden geen fysieke bijeenkomsten 

plaatsvinden. Alle communicatie ging via internet vanaf dit moment en hierdoor werd de 

samenwerkingsdynamiek anders wat redelijk wennen was. Het grootste deel van het werk wat in bijeenkomsten 

moest gebeuren was op dit moment echter al gedaan.   

Het onderdeel wat wel lastiger werd door de corona-crisis was de tussentijdse terugkoppeling met 

belanghebbenden. Initieel was het plan om een avond te organiseren waarop het plan in Zutphen zou worden 

gepresenteerd aan belanghebbenden. Hier zouden de belanghebbenden dan vragen kunnen stellen en feedback 

geven. Doordat samenkomsten van grote groepen echter niet meer mogelijk was is er gekozen om een kleine 

online bijeenkomst te houden met enkele belanghebbenden. Dit werd een niet al te grote groep zodat de 

software voor de bijeenkomst niet te veel belast zou worden. Voor sommige belanghebbenden was dit echter 

problematisch, omdat bijvoorbeeld niet alle oudere mensen comfortabel zijn met deze technologie. Hierdoor is 

er uiteindelijk van een kleinere groep feedback gekregen dan gehoopt.   
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Bijlage 1: Formulier 7T’s project ‘Berkel in de stad’ 

 

Groep 1. Gemeente Zutphen: Uko Post 

 

2. Berkel In De Stad: Hein Reitsma 

 

3. Groepsleden: Luuk Koop, Remy Lok, Melvin de Jong, Glenn Duvigneau, 

Storm ten Kate, Romi Reukema, Frederik Otten, Stef van Leeuwen en 

Mathijs Overeem 

 

4. Projectbegeleider: Derk-Jan Stobbelaar 

 

5. Overige genodigden: Silvester Veldhoven, enzovoort 

Thema Op de avond van de bijeenkomst zijn er twee thema’s, beide projectgroepen 

hebben een eigen thema. Eén groep heeft de herinrichting van de Berkel als 

thema, de andere groep heeft het probleem in communicatievorm als thema. Bij dit 

laatste thema gaat het over de ‘miscommunicatie’ tussen gemeente en haar 

burgers. 

Toegang Voor de groep die als thema de herinrichting van de Berkel heeft geldt het 

volgende wat op dat moment besproken zal worden: de gemeente wil een 

potentiële plan graag faciliteren en het BIDS-project wil graag dat de gemeente 

een potentiële plan faciliteert. Tenminste dat was de consensus aan het begin van 

het plan. Hierin zat ook gelijk de spanning tussen gemeente en bewoners, want het 

BIDS initiatief is tot heden weinig vruchtbaar geweest in de realisatie van plannen. 

Hopelijk komt daar verandering in.  
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Voor de fysieke bijeenkomst zouden alle omwonenden uitgenodigd zijn, plus de 

bovenstaande belangrijke groepen. Mocht de bijeenkomst in de vorm van een 

presentatie zijn, blijven de genodigden hiervoor hetzelfde. Als er voor wordt 

gekozen de bijeenkomst te houden in de vorm van een gesprek via een online 

platform (als Skype), kunnen er maar een klein aantal bewoners (denk aan 

maximaal 3) hier aan deel nemen. 

Tol Deze workshop heeft als doel om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het 

doel was altijd al gelijk, namelijk een mooi en leefbare stad. Het doel was altijd al 

gelijk bij alle betrokken partijen, maar de uitvoering liep spaak. Het is niet zozeer 

aan ons om de vinger op de zere plek te leggen, maar het heeft naar ons inziens 

te maken met bepaalde verwachtingen van elkaar die niet zijn uitgekomen.  

Timing De workshop/ bijeenkomst zal op een moment plaats vinden, dat het project in een 

gevorderd stadium is (25 maart). Hierdoor kunnen de bedachte ideeën 

voorgelegd worden en kunnen de reacties hierop nog verwerkt worden in het 

project. 

Tempo 

(workshopopzet) 

In het geval dat de bijeenkomst plaats vindt in de vorm van een online presentatie 

zal deze niet langer duren dan 10 tot 15 minuten. Dit zodat er niet te lang 

geconcentreerd hoeft te worden door de kijkers. De ideeën zullen één voor één 

worden voorgelegd. Op het eind van de presentatie wordt er uitgelegd hoe er de 

mogelijkheid is tot reageren en / of vragen te stellen. 

Toneel Het toneel van de bijeenkomst is door omstandigheden (Corona virus) een online 

platform. Dit zal naar waarschijnlijkheid een platform als Skype worden, of er zal 

een presentatie voor omwonenden online komen waarin door de groepsleden 

uitleg wordt gegeven over het project en waarin er wordt uitgelegd op welke 

manier er vragen gesteld kunnen worden. 

Toon De toon van de communicatie willen we bij voorkeur informeel laten verlopen, 

omdat deze communicatie een beter sfeer geeft. Dus wij willen graag voornamen 

en je en jij gebruiken als ieder dat geen probleem vindt. Doordat er geen sprake 

is van direct contact met mensen, is er op een later moment en vindt dit op een 

andere manier plaats. 
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Bijlage 2: Catalogus broken window theorie 

Keuze 1 (Felle kleuren) 

 (Dijksterhuis & Van Baaren, 2016) 

Literaire 

onderbouwing 

Een felle kleur en vervuilgedrag  

Dit onbewuste gedrag kun je sturen door nudges te gebruiken. Een nudge is een 

verandering in de context waarbinnen het gedrag plaatsvindt en stuurt, vaak 

onbewust, het gedrag (Selinger & Whyte, 2011). Door nudges strategisch in te 

zetten, kun je gedrag in de gewenste richting veranderen.   

Het kleuren van de afvalbakken werkt als een nudge. De felle kleur zorgt ervoor 

dat de afvalbak meer in het oog springt (Bacon & Egeth, 1994; Turatto & Galfano, 

2000). Waar mensen de bakken eerder niet opmerkten, springen groene 

afvalbakken juist in het oog en trekken onze aandacht.   

Het zichtbaarder maken van een object zorgt er zelfs voor dat mensen eerder 

naar het object toe lopen (Wansink, Painter & Lee, 2006). Het opvallend groen 

kleuren van de afvalbakken kan er dus toe leiden dat mensen de bakken eerder 

opmerken en de afvalbakken benaderen om  hun afval in gooien. (Dijksterhuis & 

Van Baaren, 2016) 

Referentie:  Gemeente Rotterdam 
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Keuze 2 (sticker, afbeelding eventueel in hondenpoep thema) 

 (Dijksterhuis & Van Baaren, 2016) 

Literaire 

onderbouwing 

Volkspsychologie, afbeelding suggereert de norm om het juist te doen en mensen nemen dit 

gedrag onbewust over.  

Referentie:  Rotterdam 
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Keuze 3 (doorzichtige afvalbak) 

 (Haan, sd) 

Literaire 

onderbouwing 

Is het zo dat een doorzichtige afvalbak voor minder zwerfafval zorgt door het principe van 

sociale bewijskracht? Aan de ene kant zou je denken: ja, want mensen zien hoeveel afval er 

al weg is gegooid door anderen. Het principe van sociale bewijskracht kan ervoor zorgen 

ervoor dat mensen denken: “als anderen het ook doen..”. Bij het idee van een doorzichtige 

afvalbak kreeg ik zelf de rillingen. Heb je weleens in een afvalbak gekeken? Soms moet je 

dichtbij komen om er nog iets bij te proppen en dan zie je vieze bakjes saus en 

ondefinieerbare halfvergane etenswaren: smerig! Bij een doorzichtige afvalbak zie je al die 

smerigheden overduidelijk zitten. Behalve dat het mij ontzettend vies lijkt, kan het mogelijk 

ook een averechts effect hebben. (Haan, sd) 

Referentie:  Nieuw-Zeeland 
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Keuze 4 (straatschildering) 

 

(Zoelen, 2016) 

Literaire 

onderbouwing 

Maar afvalbakken moeten ook wel opgemerkt worden en uitnodigen om er iets in te doen. 

Vooral daar zijn de experimenten van het stadsdeel op gericht. Een opzichtige bak mag nu, 

waar dat lange tijd uit den boze was. Alles stond in het teken van een mooi, uniform 

straatbeeld waarin de afvalbakken buiten beeld moesten blijven. (Bart van Zoelen, 2016) 

Referentie:  Leidseplein  
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Keuze 5 (voetstapjes) 

 

(Zoelen, 2016) 

Literaire 

onderbouwing 

Maar afvalbakken moeten ook wel opgemerkt worden en uitnodigen om er iets in te doen. 

Vooral daar zijn de experimenten van het stadsdeel op gericht. Een opzichtige bak mag nu, 

waar dat lange tijd uit den boze was. Alles stond in het teken van een mooi, uniform 

straatbeeld waarin de afvalbakken buiten beeld moesten blijven. (Bart van Zoelen, 2016) 

Volkspsychologie, afbeelding suggereert de norm om het juist te doen en mensen nemen dit 

gedrag onbewust over. 

Referentie:  Damrak 
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Keuze 6 (verlichting) 

 

(Zoelen, 2016) 

Literaire 

onderbouwing 

Maar afvalbakken moeten ook wel opgemerkt worden en uitnodigen om er iets 

in te doen. Vooral daar zijn de experimenten van het stadsdeel op gericht. Een 

opzichtige bak mag nu, waar dat lange tijd uit den boze was. Alles stond in het 

teken van een mooi, uniform straatbeeld waarin de afvalbakken buiten beeld 

moesten blijven. (Bart van Zoelen, 2016) 

Referentie:  Damstraat  
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Keuze 7 (ogen) 

 

(Dijk, 2013) 

Literaire 

onderbouwing 

Activeer het zelfbeeld van mensen door gebruik te maken van afbeelding van ogen of 

spiegels. Mensen gaan zich hierdoor meer ‘volgens de regels’ gedragen. (Joren van Dijk, 

2013) 

Referentie:  Leidsebuurt  

 

Keuze 8 (spiegels) 

Helaas is hier geen referentie van 

Literaire 

onderbouwing 

Activeer het zelfbeeld van mensen door gebruik te maken van afbeelding van 

ogen of spiegels. Mensen gaan zich hierdoor meer ‘volgens de regels’ gedragen. 

(Joren van Dijk, 2013) 

Referentie:  / 
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Bijlage 3: diagrammen enquête’s 
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Bijlage 4: MAXQDA-analyses
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Bijlage 5: Foto rapportage 

Alle onderstaand afbeeldingen zijn eigenbronnen. 
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Genomen op locatie 1 
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Genomen op locatie 1 

 

Genomen op locatie 2 
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Genomen op locatie 3 

 

Genomen op locatie 3 
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Genomen op locatie 4 

 

Genomen op locatie 4 

 


