Derde bewonersbijeenkomst
herinrichting La Plata
4 maart 2021

De derde bewonersbijeenkomst voor de herinrichting van de wijk La Plata vond plaats op 4 maart. Tijdens deze digitale bijeenkomst zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de thema’s groen en klimaatadaptatie. Via een aantal plenaire vragen
hebben we de mening van de deelnemers gepeild. Vervolgens zijn we dieper op de thema’s in gegaan tijdens de deelgesprekken. Op de volgende pagina’s vindt u de opmerkingen die per onderwerp zijn genoemd.
We gingen van start met een algemene vraag over klimaatadaptatie.

Waar denkt u aan bij klimaatadaptatie in
de wijk?

Vervolgens hebben we een aantal vragen voorgelegd over de onderwerpen die deze avond aan bod
kwamen.
Ervaart u hittestress in La Plata?
•
•
•

Ja: 15 stemmen
Nee: 1 stem
Weet ik niet: 4 stemmen

Ervaart u wateroverlast in La Plata?
•
•
•

Ja: 6 stemmen
Nee: 13 stemmen
Weet ik niet: 1 stem

Ervaart u droogte in La Plata?
•
•
•

Ja: 15 stemmen
Nee: 0 stemmen
Weet ik niet: 5 stemmen

Zou u een bijdrage willen leveren aan
het groenonderhoud en biodiversiteit in
de wijk?
•
•
•

Ja: 13 stemmen
Nee: 1 stem
Weet ik nog niet: 4 stemmen

Derde bewonersbijeenkomst herinrichting La Plata 4 maart 2021

Onderzoek klimaatadaptatie
Droogte

Hitte
Hoe kan ergens wel
last van hitte zijn,
maar niet van droogte? Dat lijkt elkaar
tegen te spreken

waar is die droogte
op gericht?
Tijdens de duurzaamheidssessie van
afgelopen dinsdag
kwam ook naar voren
dat het in de bilt tot 6
graden warmer is dan
in bilthoven

Wateroverlast

geeen wateroverlast,
alles verdwijnt in het
riool. we moeten het
juist vasthouden in het
groen
soms wateroverlast

wanneer is het onderzoek uitgevoerd? we
hebben nu een nieuw
schoolgebouw en alle
bomen zijn gekapt
sinds vorig jaar.

14 jaar geleden, bij
de oude riolering heb
ik wateroverlast gehad
in keuken en badkamer, water dat via
riool na hevige bui het
huis in komt.

Wij hebben dit onderzoek samen met 14
regio gemeente 2 jaar
geleden uitgevoerd.

Dan is de situatie nu
dus compleet anders
dan 2 jaar geleden
dan is het nu dus
waarschijnlijk (nog)
erger geworden

Droogte heeft ook
met bodemdaling te
maken. Bodemdaling
in dit gebied is niet
van toepassing

Geen verband tussen
droogte en warmte
lijkt mij vreemd.
Droogte is gekoppeld een de vochtigheid van de bodem
gekoppeld aan de
grondwaterstanden.
Wij hebben twee jaar
geleden een nul situatie in kaart gebracht

2050 is dat niet een
beetje laat?
Na de algemene vragen zijn we dieper in gegaan op de thema’s
klimaatadaptatie en groen. De weersomstandigheden veranderen.
Dit betekent dat het natter, warmer, stormachtiger of droger kan zijn
én dat extremen vaker voorkomen. Door onze leefomgeving anders
in te richten kunnen overlast en problemen worden voorkomen.
Deze aanpassing tegen extreme weersomstandigheden wordt ook
wel klimaatadaptatie genoemd. Nederland heeft als doel dat we in
2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig moeten zijn.
Er is in uw wijk onderzoek verricht naar de gevolgen van de veranderende weersomstandigheden. Elke straat is getoetst op de thema’s wateroverlast, overstroming, hittestress en droogte. Dit is gedaan met behulp van verschillende klimaatindicatoren. De toetsing
levert per straat of straatdeel een label op tussen een A (erg klimaat
adaptief) en een E (weinig klimaat adaptief).
Hitte
Hitte betekent de ervaring van warmte ’s nachts en overdag. Zoals u
ziet varieert het label van D tot E. Ten opzichte van label A betekent
dit een verschil van meerdere graden. Dit komt vooral door veel
steen, dat veel warmte vasthoudt en weinig groen.
Droogte
Droogte betekent voornamelijk risicio’s voor verdroging voor bomen en planten. Wat betreft droogte zijn de verschillen wat groter.
Een deel van de wijk is beter bestand tegen droogte dan het andere
deel van de wijk.
Wateroverlast
Wateroverlast betekent dat bij een hevige bui water blijft staan op
de weg. Dit kan hinder met zich meebrengen voor verkeer én voor
schade zorgen, zowel binnen als buiten. Zo te zien is het grootste
deel van de wijk gemiddeld adaptief voor water. De Cirrusweg en
een deel van de Aeolusweg zijn wat minder water adaptief. Het doel
is om naar een groen label te gaan.
Groen kan een cruciale rol spelen in het verminderen van hittestress
en het bevorderen van infiltratie en verdamping van water.
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Hoe kan groen bijdragen aan
klimaatadaptatie? (1/2)
Groene gevels
maken bij de
school en flats

Groene daken op
de platte daken
Begroeide gevels

grasveld
Groene daken

Groene daken

Schoolmuur wordt
begroeid met
klimop

De school maakt
een groen schoolplein met natuueurbeleving

Subsidie voor zonnepanelen

Iets met muren?
Kleur van muren

Zonnepanelen op
de daken van de
flats

flats (ssw) kunnen hier ook aan
bijdragen en de
school

Elk huishouden
plant een boom

Hoe doen ze dat
in Zuideuropa?

Projectontwikkelaar zorgt voor
groene invulling
terrein

Plaats ook hier
bomen
hoge schaduwrijke
bomen

heel veel bomen
(grote) om schaduw langds de
hele aleolusweg te
creeren.

Plaats ook hier bomen. Hier kunnen
er zeker 3 staan

Hier moet volgens
het project nog
een boom geplant

Jammer dat er niet
gekozen is voor
een sedumdak
opp de school :(

van cirrusweg een
onverhard fietspad maken, geen
auto’s doorlaten
hitte opvangen
met accu’s?

veel schaduw

Muren flats vergroenen

buffer werking

Bomen
Bomen

Bomen

Wadi? Wellicht
mogelijk op meer
plekken waar
groen is

Plaats weer bomen
rond dit veldje
Wadi in combinatie met waterbeleving

Bomen geven
schaduw
BOMEN BOMEN

bomen, meer
schaduw

grote bomen;
schaduwwerking
Hoge bomen planten rondom het
veld en de school

Dit gedeelte is erg
open. Hier bomen
plaatsen
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Hoe kan groen bijdragen aan
klimaatadaptatie? (2/2)
Wateropvang
Gevels bedekken
met klimplanten of
hoge heesters

parkeervakken
waterdoorlatend
maken - grasbetonstenen

Veel bomen planten om meer schaduw te creeeren.
Met name rondom
de school en de
vele parkeerplaatsen. Ook bij de
speelplekken

Water opvangen

regenwater afkoppelen, dakwater,

Iedereen een regenton in voor en
achtertuin

regenwaterbassins
in de tuinen in
graven

Hemelwater van
daken afkoppelen
van ‘t riool
waterpartijen/opvang

regenwater in
groen laten lopen
ipv in het riool

Regenwater opvangen

water opvangen
wadi’s of kratten
onder de grond.

PArkeerplaatsen
met groen: tegels
met gaten? Wellicht voor de gehele wijk

Natuurlijke afvoer
van het water naar
het groen in de
wijk

Halfverhadring

afkoppenlen van
regenwater en
opvangen in de
tuineen

tegels er uit,
smallere trottoirs,
tuintegels

absorberen van
water

doorgroeistenen in
plaats van dichte
verharding

Waar geen verharding is kan water
infiltreren.

afkoppelen regenwater en gebruik watertonnen
stimuleren voor
bewoners, maar
ook door school
en flats

regentonnen aan
voor- en achterzijde van flats

Geen stenen tuinen

Minder stenen,
meer groen

Regentonnen

bestrating verminderen want
dat houdt warmte
vast, bijv. smallere
straten

gevels met klimplanten
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Hoe kan klimaatadaptatie bijdragen aan
spelen, bewegen, ontmoeten en verblijven?
eduactie: collectieve barometer,
regenmeters, zonnecellen
OERR
bosjes waar kinderen lekker stiekem
kunnen spelen en
zich onbespied
wanen

groen doolhof

minibos, tiny forest, klimbomen,
slingerlianen
Speeltuinen met
duurzame materialen, geen plastic

stimuleert creativiteit onder kinderen
door natuurlijk
spelen. klimbosjes
etc
stimuleert om naar
buiten te gaan
Natuureducatie
voor de school
door middel van
moestuinen etc.

Fontein met mooi
ontwerp
flow-forms die
water zuiveren en
speels zijn

stromend water ri
vijver
waterpartij zomers
zwemmen ?, winter
schaatsen ?

echt gras ipv
kunstmatig

bankjes en picknicktafels
Water is leuk om
mee te spelen.

tiny forest

Speelruimte onder
mooie hoge bomen

meer bomen rond
het kunstgrasveld

diversiteit in beplanting
Veel bomen maar
let op wortels

Schaduwrijke
speeltuin

struiken en bomen
verdelen, organisch

Groene speeltuin
/ omringd door
groene hagen

Bomen en beplanting helpt voor
schaduw

Maak de speelruimte ook Groen.
soort speelruimte
door natuurmonumenten, vies
worden, natuurlijk
spelen, natuur

Gezamenlijke
tuinen
schaduw- en lommerrijke ontmoetingsplaats

Natuurlijke speelplekken

slingerpaadjes

steenbreek!
speelbosje met
waterstroompjes
Speeltoestellen van
natuurlijk materiaal

natuureducatie
work-out toestellen
met extra functie
(water wegpompen; electriciteit
opewekken)

Bankjes om gezellig te zitten en om
even uit te rusten

zet aan tot ontmoeten en samen
spelen/bewegen
kunstgras is warm,
houdt warmte vast;
liever geen kunstgras

Niveauverschillen
inzetten om ook
water op te vangen (wadi)

grond moet organisch materiaal
bevatten, houdt
water vast, bodemstructuur moet
beter

De oude kastanje
bomen teruglaten
komen met olifanten bomen (groot
blad, watervasthoudend)
zomers meer schaduwplekker voor
kinderen, waterstroompjes, wadi’s
met steppingstones
corridor van blad,
snoeimateriaal,

openbaar gebied
meer “blad laten
liggen” of sinusmaaien
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Hoe kunnen we het gewenste parkbeeld
in La Plata bereiken?
En overal vertragende drempels.
Auto’s te gast.
concept oudolf is
dat elke maand
een plant bloeit
zodat gedurende het hele jaar
voedsel is voor
bijen en insecten
en het staat leuk.
Sonne Copijn van
inheems plantensoorten goed voor
insecten.

groenblijvers in de
winter

maak hier een
parkachtig karakter van met veel
heester en bomen
waar mensen kunnen recreeren en
kinderen kunnen
spelen in natuurspeelplekken.

Mooie zichtlijnen
en de originele
architectonische
zienswijze terughalen

eenrichting verkeer

Hoge bomen
bomen

Verkeerluwe wijk
van maken - geen
sluipverkeer meer

Een toezichthouder
met pet en koffie
terrasje

Wegen laten slingeren met groen
eromheen

voor gekapte bomen iig voldoende grote bomen
terugplaatsen
fruitbomen

mooie verhouding
tussen bomen weg
en stoep
Zorg voor groen
in diverse hoogtes.
Dit is van belang
voor de diversiteit

Bomen op de cirrusweg

bomen

Groene overkapping van de parkeerplaatsen

bomen tussen de
parkeerplaaatsen

Parkeerplaatsen
overdekken en die
laten begroeien

woningbouwvereniging ook
betrekken bij de
inrichting. Hun
bewoners hebben
ook recht op een
plek voor de fiets/
auto maar ook
aan groen voor de
deur

bomen langs
belangrijke zichlijnen, strategische
posities zodat deze
zowel schaduw als
qua beeld bijdraagt

Minder steen,
meer groen

Minder parkeerplekken, smallere
straten en meer
ruimte voor groen

Groen fietspad/
afsluiten auto’s

Bewoners stimuleren om muren
van huizen te laten
begroeien

Weg met de monobeplanting:
diversiteit aan
planten, heesters,
bomen

Buys Ballotpark
(hernoeming)

bomen in de
parkeervakken of
minder parkeervakken

Eenrichtingsverkeer
rondom bomenvan
de 1e orde
En dat in samenhang door de
gehele wijk

gedeelte naast
speelruimte als
wandel en zit park
Wegen eenrichting
maken, andere
deel invullen met
begroeiing

(Delen van) wegen
van gras

Minder parkeerplekken naast de
school aan de
buys balloweg,
meer groen en
stoep

heuvels aanleggen, voor water
maar ook planten
in het zicht en
heuvel hebben een
koude en warme
kant bijvoorbeeld
interessant voor insecten en vogels..
het wijkoverstijgende spelen niet de
boventoon laten
zijn. Dan blijft er
weinig over voor
het parkachtig
karakter

mini boetselaarpark
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Hoe kun je de biodiversiteit vergroten?
niet alles snoeien
vlak voor broedseizoen, beter
gefaseerd, gedoseerd, ene struik
kort de struik ernaast laten gaan.
minder rigoreus
snoeien

Door het ook aan
te leggen als een
park, meer bepalnting en bomen

Snoeiplan samen
met de wijk maken
Beheer door gemeente aanpassen
op biodiversiteit

bijenroute

de school laten
begroeien met
klimop voor de
bijen en de vogels.

vanuit de school
samen met de
buurt een ‘tuintje’
onderhouden en
plukken

Minder maaien
vuil prikken

variatie in bomen
en planten, dus
niet alleen maar
eiken of essen
maar een mix van
bomen, ook bijv
om eikenprocessie
rups tegen te gaan
bloembakken aan
lantaarnpalen

groene en bloeiende planten en
bomen

planten van besdragende struiken
voor vogels, lijsterbes, sierwaarde,
meidoorns, gelderse roos, bloemrijke
velden
Dit grasveld kan
wel biodiverser
worden.
voedselbos??

iets met water, biodiversiteit, sociale
component,

vogelhuisjes plaatsen

fruitbomen, bij
flats, notenboom
Mooie karakteristieke bomen zoals
deze er met de
kastagne bomen
waren
bloembakken,
kruidentuin, groentetuin,

De groene invulling van de school
laten aansluiten
met de rest van de
buurt

kale muren bedekken
grote veld:
hoogteverschillen parkachtig
beeld,schaal en
maat diversiteit in
hoogte, struikgewas

herinrichting voortuinen van de
flats. samen met
de buurt onderhouden, eventueel
adopteren, rekening houden met
de mogelijkheden
van flatbewoners

hekken met groen
begroeien

Bomenkeuze
afstemmen op
insecten- en vogeldiversiteit

Veel variatie en
bomen

samenwerking met
de school

eetbare planten
meer vleermuizen
kasten,. Vleermuizen hebben ook
navigeerruimte nodig tussen gebouwen en bomen.
Gemeente actieve
rol in inwoners wijzen op mogelijkheden voor beplanting wat goed is
voor biodiversiteit

wormenhotel!
bloeiende (fruit?)
bomen varieren
met grote loofbomen
kinderen hebben
belangstelling

Groene daken

Vlinderstruiken
Groene daken

ondergronds water
reservoir

pluktuin genereert
ontmoeting

Hoog groen voor
schaduw, laag
groen voor de
egels

Groen speelplein

poepgrasveldjes
minder vaak maaien, of zelfs maar 1
keer per jaar

Minder aangeharkte stukken
groen/verwilderde
grasvelden

Groene daken
aanleggen bij
small society en de
school

Hoe kunnen we
egels, eekhoorns,
vogels en Leuke
insecten laten toenemen?
Bijentuin en vlindertuinen
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Wat zou je zelf of samen met je buren
kunnen en willen doen voor een groenere
wijk?
Water tonnen
beter met ons water omgaan
Regentonnen en
zonnepanelen
de bijentuin wil
een regenton

Afkoppelen en water in de tuin laten
lopen

Groene dakenplan
maken met geinteresseerde bewoners

samen grotere regentonnen delen

Afkoppelcoach
Zonnencellen
Dat mijn buurman
zijn auto wast met
water uit mijn regenton

groene sedumdaken
Platte daken vergroenen
subsidie voor
groendaken

met een heel blokje huizen daken
isoleren en met
zonnepanelen
Ik ruim regelmatig
zwerfafval op

ik wil graag regenwater afkoppelen,
misschien met
meerdere bewoners

Minder schoffelen!
Snoeibeleid!

school vraagt om
eventuele samenwerking met buren

Dagje Guerilliagardening met de
buurt doen
steenbreek in la
plata

schoolplein groen,
hessenweg buitenlokaal;

ervaring over aanleg bijentuin delen, we delen ook
stekjes

schoolprojecten
aanbieden die
wijkgericht zijn,
bijvoorbeeld insectenhotel

Samen subsidie
aanvragen

school met onderwijs betrekken in
de wijk

Deelschuur in de
wijk met gezamenlijk tuingereedschao/ (tevens
boormachines en
pakketdienst

Groenadoptie
Plantenbieb maken/
een stukje groen
adopteren met
meerdere bewoners.

Groenadoptie
Met bewoners een
perk adopteren en
onderhouden

meer groen in
eigen tuin

eigen tuinen groen
houden ipv tegels
onze eigen zijmuur
laten begroeien
voor groen aanzicht en verkoeling

verschillende
soorten bomen /
struiken

voortuinen samenvoegen om meer
omvang in het
groen te krijgen

1 boom per huishouden planten

schutting met
groen

Iedereen een
boom laten planten in de tuin of in
de wijk

Veel meer groen
in openbaar gebied maar ook bij
bewoners . Tuinen
ontstenen
Dit is een goed
idee

meer buurt-moestuinen

als het weer kan
een bijeenkomst
met sonne copijn
over bijen en biodiversiteit

stimuleer dat
bewoners hun
tuin inrichten voor
insecten en egels.
Zorg dat egels van
de ene naar de
andere tuin kunnen bv.
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Overige opmerkingen
kaardebollen voor
puttertjes
veel verschillende
soorten bomen,
niet allemaal een
eik en processie
rusp

ik heb de regenpijpen voor en achter
afgekoppeld en
het water loopt de
tuin in

wat is het budget?

fruit en notenbomen

Ik ook. Dat is echt
een quick win voor
iedereen.

Ten aanzien van
groenvoorziening
hebben we nog
geen vast budget
voor dit project.
Daarom gaan we
dit achteraf toetsen
voor de haalbaarheid.

alles wat we nu
snoeien gaat in ieder geval ten koste
van de natuur
kunnen we dan
alle groenstrookjes
tot die tijd adopteren?

vogelnestkastjes,
zouden zwaluwen
(muggenjagers !)
het hier ook doen
?

En hoe gaat de
rest van de wijk nu
betrokken worden?
Want dit zijn echt
maar een paar
bewoners en best
veel organisaties

In minibosje met
paadje met lichte
heuveltjes en bcchtjes waar jonge
kinderen misschien
over kkunnen fietsen...

Maar volgensmij
houdt het Cruijf
Court ook veel
hitte vast

moet wat aan
sluipverkeer gedaan worden

Jonne Copijn zou
ook kunnen meedenken met het
ontwerp

Eens

waar geen bomen
staan is het warmer

Door gedeelde
voortuinen grotere stukken groen
creëeren.

Een ‘bomenroute’.
Tal van diverse
bomen al dan niet
in voortuinen, met
een informatiebordje erbij.

maar ook bomen
op de stoep, niet
alleen in voortuin,
om hitte in tegels
van de straat te
voorkomen

vleermuizen kasten
aan gevels

