Inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk

Wijkpark vernieuwd met denk- en
doekracht van bewoners
Cromvlietplein in het Haagse Laakkwartier getransformeerd
tot klimaatadaptief wijkpark met allure
Van stenen en hekken naar knusse zitgelegenheden en veel groen. Dankzij de inzet van bewoners
en ondernemers is het Cromvlietplein in het Haagse Laakkwartier getransformeerd tot een wijkpark met allure, met een innovatieve ondergrondse waterbuffer tegen wateroverlast en droogte.
Wijkmanager John Nieuwmans: ‘‘Het wijkpark zorgt voor een vliegwieleffect. Bewoners zijn trots
op hun wijk, gaan kansen zien voor hun buurt en voor zichzelf. Daar plukken we in de toekomst,
met de energietransitie, de vruchten van.’’

Over Molenwijk
De Molenwijk is een vooroorlogse buurt in het Haagse stadsdeel Laak. Ongeveer driekwart van de woningen is (sociale) huur. Het is een multiculturele wijk met veel verschillende culturele organisaties. Veel bewoners hebben te
maken met problemen op het gebied van schulden, armoede, verslaving en criminaliteit. Het gemiddeld inkomen
behoort tot het laagste in Den Haag. Molenwijkers ervaren hun wijk als rommelig en voelen zich niet altijd veilig.
Er is onvrede over het verkeer en over buurtbewoners die overlast veroorzaken. De gemeente wil de wijk verbeteren. De focus ligt daarbij op opvoeden en zorg, veiligheid en samenleven, kwaliteit van leven, werkgelegenheid en
onderwijs en buitenruimte en duurzamer wonen.

Het Cromvlietplein ligt in het hart van Molenwijk in het
Haagse Laak. Het oude plein vormde echter eerder een
barrière in de wijk dan een verbinding: een wandeling over
het plein was nauwelijks mogelijk, want alleen de randen
van het plein waren toegankelijk. In het vorige coalitieakkoord onderstreepte de gemeente Den Haag het belang
van groene openbare ruimtes die uitnodigen tot ontmoeting, spelen, ontspannen, feesten en genieten. Toenmalig
wethouder Rabin Baldewsingh van Sociale Zaken, destijds
ook stadsdeelwethouder van Laak, vond het daarom tijd
voor een grote verbouwing van het Cromvlietplein. In
2017 kwam er drie miljoen euro beschikbaar om het plein
om te toveren tot een wijkpark met allure, met als doel
de leefbaarheid in de wijk in de breedte te verbeteren.

Om dit te realiseren koos de gemeente voor een nauwe
samenwerking met bewoners en lokale ondernemers én
voor het verbinden van opgaven zoals sociale cohesie,
eigenaarschap, duurzaamheid, klimaatadaptatie en werkgelegenheid. Ook experimenteerde men met een andere
manier van aanbesteden. In de lente van 2021 legt de
gemeente de laatste hand aan de afwerking van de paden
en de bouw van een muziekpodium.
Wijkmanager John Nieuwmans is razend enthousiast
over het nieuwe park: ‘‘Het wijkpark zelf, maar ook de
totstandkoming ervan, draagt bij aan de leefbaarheid van
de wijk. Het zorgt voor bewonersbetrokkenheid, sociale
cohesie, een verbeterde fysieke omgeving en klimaat-

adaptatie. Dit wordt het kloppende hart van de wijk,
waar allerlei activiteiten plaatsvinden ter versterking van
sociale cohesie en eigenaarschap en voor het stimuleren
van lokaal ondernemerschap.’’ Nieuwmans spreekt van
een vliegwieleffect: de komst van het wijkpark draagt bij
aan het vertrouwen dat bewoners hebben in de gemeente. ‘‘Molenwijk is een kwetsbare wijk, waar we in de nabije
toekomst ook met andere opgaven, zoals de energietransitie, aan de slag moeten. Dit park helpt om straks die
opgaven makkelijker samen te kunnen organiseren.’’

Denkkracht van bewoners
Wethouder Baldewsingh benadrukte vanaf het begin dat
dit geen systeemwereldproject moest worden, vertelt
Nieuwmans: ‘‘Dus niet vanuit het gemeentehuis bedenken hoe het eruit moet zien, maar de denkkracht van
de wijk gebruiken.’’ Zodoende waren er vanaf het begin
bewoners betrokken bij het ontwerp van het park én de
omliggende straten die ook werden aangepakt. In 2017
werd op het plein een bouwkeet geplaatst. Hier startte de
gemeente met het organiseren van bewonersactiviteiten.
Bewoners bespraken er de toekomst van hun park. Op
basis van een wensenlijst van bewoners zijn in ontwerpateliers voorstellen uitgewerkt in animaties en schetsen.
Gerard van Bortel van de TU Delft deed onderzoek naar
het bewonersparticipatietraject. Hij is enthousiast over de
werkwijze van wijkmakelaar Jurienne Hollaar die namens
de Coalitie Laak – een samenwerking tussen gemeente,
corporaties en wijkpartners zoals welzijnsorganisaties
– het proces met bewoners coördineerde. Van Bortel:
‘‘Hollaar kent de wijk op zijn duimpje en zoekt het contact
met bewoners actief op. Hij komt veel over de vloer bij
wijkorganisaties. Voor het wijkpark sprak hij met allerlei
sleutelfiguren. Ook zorgde hij ervoor dat er meer betrokkenheid ontstond met het wijkpark.’’ Er kwam een bewonerspanel met meedenkers en ieder ontwerp van de
architect belandde bij alle wijkbewoners in de brievenbus
met de vraag om op de volgende bijeenkomst input te
komen leveren. ‘‘De aandacht groeide en steeds meer bewoners raakten betrokken. Dit kwam door de aanpak van
Hollaar: constant mensen aanspreken, mond-tot-mondreclame, maar ook door de bijeenkomsten goed te organiseren met soep en een broodje,” vertelt Van Bortel.

Eigenaarschap
Het betrekken van bewoners had meerdere doelen. Het
wijkpark moest aansluiten op de wensen van de buurt,
maar de gemeente wilde ook de bruikbaarheid en het
eigenaarschap van bewoners vergroten. Van Bortel:

‘‘Bewoners herkennen straks hun input in het park, dat
versterkt het gevoel van eigenaarschap. Daarnaast zijn er
straks meer mogelijkheden om het park te gaan gebruiken. De kans is groot dat dit bijdraagt aan hoe bewoners
met het park omgaan.’’ Architectenbureau Sant en Co
maakte op basis van de input van bewoners drie ontwerpen. Samen met de bewoners selecteerde de gemeente
één ontwerp dat verder werd uitgewerkt. Nieuwmans:
“We kozen voor deze architecten, omdat in hun voorstel
de samenwerking met bewoners het beste naar voren
kwam. Andere bureaus hadden al ontwerpschetsen voor
het park gemaakt, maar zo werkt het dus niet!”
Al vóór de oplevering van het park signaleert Nieuwmans
een verandering in de wijk, die verder gaat dan de participatie bij het nieuwe wijkpark: ‘‘Bewoners zijn mondiger,
ze zien sneller kansen en kloppen bij de gemeente aan
om iets te doen met een leegstaand schoolgebouw of
schimmelproblematiek.’’ Nieuwmans voegt eraan toe
dat hij hoopt dat bewoners trots zijn op hun park: ‘‘Onze
ambitie is een park met naam en faam. We hopen dat
mensen uit andere buurten naar Molenwijk komen omdat ze nieuwsgierig zijn naar dit park. Vaak liggen dit soort
bijzondere parken op plekken waar het goed gaat, dus
niet in een kwetsbare wijk.’’

Werk voor lokale bedrijven en bewoners
Met hulp van de gemeente zetten ruim dertig bedrijven
uit Laak en omgeving een ‘bedrijvenpoule’ op. Deze
bedrijven leverden feedback op en werkten aan onderdelen van het ontwerp en voerden werkzaamheden uit.
‘‘Bij iedere fase is gekeken welke bedrijven uit de poule
een rol konden spelen. Soms waren dat grote aannemers,
soms zzp’ers, kleine organisaties of stichtingen,’’ vertelt
projectmanager Jan Jaap Tukker van Debuco Advies. Samenwerken met lokale ondernemers werd gestimuleerd,

vertelt Tukker: ‘‘Om het plat te zeggen: we hadden de
ruimte, binnen de afgesproken spelregels, om lokale bedrijven voor te trekken.’’ Na de uitvoering moet het park
de lokale economie blijven stimuleren. Daarom is er een
podium waarop evenementen georganiseerd kunnen
worden, een koffiekamer en een moestuin. Er kunnen
markten georganiseerd worden en de kinderboerdij heeft
een nieuwe impuls gekregen.
Bij de aanbesteding van deeltrajecten is niet alleen
gekeken naar prijs en kwaliteit, maar ook naar de brede
meerwaarde voor het gebied. Zo werd aan aannemers
gevraagd mensen uit Laak in te huren die nu zonder
werk zitten. Tukker: “De score van een organisatie in de
aanbesteding steeg naarmate ze meer maatschappelijke
meerwaarde opleverden. Zo werden bedrijven gestimuleerd om wijkbewoners aan werk te helpen.” Daarnaast
zijn er in het park drie reguliere banen gecreëerd, die
worden ingevuld door wijkbewoners, zoals bijvoorbeeld
de parkconciërge.

Innovatieve waterbuffer
De Coalitie Laak was al volop bezig met de voorbereidingen voor het wijkpark toen er in 2019 een Europese
subsidie beschikbaar werd gesteld voor de aanleg van
een innovatieve waterbuffer. Dit kwam precies op het
moment dat het project even stillag. Qua timing noemt
Nieuwmans het een geluk bij een ongeluk: ‘‘Door een
tussentijdse wisseling van ingenieursbureau i.v.m. capaciteit en een aanbesteding die opnieuw moest, liepen
we vertraging op. Maar daardoor ontstond ineens wel
tijd om de aanleg van de waterbuffer op te nemen in het

plan!’’ Zodoende komt het regenwater in het park en
de omliggende wegen nu niet meer terecht in het riool,
maar wordt het opgevangen in de diepe ondergrond. Het
opgeslagen water kan tijdens droogte omhoog gepompt
worden en gebruikt worden voor de stadsboerderij en
moestuinen in het park.

Nieuwe manier van werken
Als wijkmanager van het stadsdeel Laak was Nieuwmans
de opdrachtgever voor het wijkpark. Hij werkt in Laak met
Wijkuitvoeringsplannen waarin doelstellingen zijn opgenomen als meer werkgelegenheid en een verbeterde sociale cohesie. Nieuwmans: ‘‘Ik ben als wijkmanager steeds
bezig met het verbinden met andere afdelingen binnen
de gemeente, om te zorgen dat we die doelstellingen
kunnen halen in de wijken in Laak. Heel veel doelstellingen kwamen hier samen in het wijkpark.’’ De manier van
aanbesteden en de nauwe samenwerking met bewoners
was nieuw voor de gemeente. Daardoor bestond er bij
sommige afdelingen twijfel over de kwaliteit en haalbaarheid van het traject. Nieuwmans: ‘‘Ik merkte dat sommige
collega’s bang waren dat het traject onbeheersbaar zou
worden.’’ Daarom maakte Nieuwmans een omgevingsen risicoanalyse. Hiervoor werkte hij samen met verschillende gemeentelijke diensten: denk aan werkgelegenheid, stadsbeheer, stedelijke ontwikkeling en de afdeling
communicatie. Zo ontstond ook binnen de gemeente
draagvlak voor de nieuwe manier van werken. Nieuwmans: ‘‘Ik denk graag in kansen en zoek intern de juiste
mensen bij elkaar om iets op te zetten. Op die manier
zorg ik voor draagvlak binnen andere diensten.’’

Als het park af is, komt er een groot bord waarop bewoners kunnen lezen waar en hoe hun wensen terugkomen
in het park. Nieuwmans, van Bortel en Tukker hopen op
een feestelijke opening – mits de coronamaatregelen dat
toelaten. In de omgeving van het wijkpark is, eveneens
samen met bewoners, geïnvesteerd in de omliggende
openbare ruimte. Zo is er een speeltuin gerealiseerd
en dankzij het planten van bomen en bloemen heeft
de buurt een groenere uitstraling gekregen en werd de
verkeersveiligheid verbeterd.

Tips voor andere gemeenten
• Denk vanaf het begin na over een brede aanpak van je opdracht, zodat je op meerdere terreinen winst kan
boeken.
• Maak gebruik van alle denk- en organisatiekracht die er is in de wijk: werk samen met bewonersorganisaties,
verenigingen en lokale ondernemers.
• Verdiep je in het leven van wijkbewoners; zorg dat je echt bij hen betrokken raakt. Je moet een beetje verliefd
worden op de buurt waarvoor je werkt.
• Wees je bewust van je eigen achtergrond. De Molenwijk is een multiculturele wijk, dus bedenk wat het voor
bewoners betekent als je bijvoorbeeld als ‘witte gemeenteambtenaar’ de wijk in gaat.
• Breng van tevoren de eigen systeemwereld in kaart: welke afdelingen of diensten zijn gedurende het proces
nodig en wat zijn mogelijke risico’s en valkuilen?
• Wees transparant naar bewoners, communiceer ook als het even stil ligt. Zorg ervoor dat bewoners begrijpen
waarom dingen langer duren of moeizaam gaan. Verschuil je daarbij niet achter de gemeentelijke processen,
maar leg die uit en wees eerlijk als er fouten zijn gemaakt.

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken
In dit meerjarige programma werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met gemeenten aan een integrale,
sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Onze gezamenlijke ambitie? Integrale verbetering
van de wijken, mede gerealiseerd vanuit de grote investeringen die gemoeid zijn met de energietransitie. In deze reeks delen
we goede voorbeelden uit de praktijk.

