Inrichting van openbare ruimte

Slimme ontwerpen,
tevreden reinigers

Strakke hoeken waar geen veegwagen kan komen. Steenkorven waartussen dopjes en
papiertjes blijven steken. Stedelijke inrichting, hoe doordacht ook, kan ergernis wekken bij
beheerders. Jacobine Meijer van Gemeente Schoon vroeg Zwerfafvalcongresdeelnemers naar
de lastigste situaties, met als resultaat een top 3. Adviesbureau PLAN terra en de gemeente
Boxtel illustreren hoe beheer en ontwerp nader tot elkaar kunnen komen.
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Ontwerpwijzer Zwerfafval
De Ontwerpwijzer van Gemeente Schoon
is een handig hulpmiddel om plannen
voor inrichting te checken op reinigbaarheid en het voorkomen van zwerfafval.
Hij bestaat uit een encyclopedie met
veelvoorkomende situaties en tips. En
een checklist om uw plannen te toetsen.
Jacobine Meijer van Gemeente Schoon
vroeg Zwerfafvalcongresdeelnemers om
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kader van een Thematraject ‘Inrichten
Beheerbewust ontwerpen & ontOpenbare Ruimte’ van Gemeente
werpbewust beheren
Schoon. Met ongeveer vijftien collega’s
‘We moeten af van de gedachte dat
gingen we op pad, waaronder reinigers,
ontwerpers het beheerders zo lastig
ontwerpers en wijkopzichters. Sommogelijk willen maken’, zegt Marco
migen werkten hier al jaren,
Hommel van adviesbureau
maar kenden elkaar niet.
PLAN terra. ‘Beheerders
‘Samen op
We hielden een schouw in
moeten meer begrip hebpad gaan kan
een recent herontwikkeld
ben voor overwegingen
voor eyopeners
winkelcentrum en in een
van ontwerpers. Die op hun
zorgen’
gebied dat nog aangepakt
beurt de gevolgen van hun
wordt. Vervolgens gingen
keuzes voor beheer moeten
we aan de slag met de prioritering en
kennen. Belangrijk is het gesprek aan
oplossingen van problemen. De ideeën
te gaan. Zodat een ontwerper inziet dat
nemen we mee in ons nieuwe Handrechte hoeken in parkeervakken lastig
boek Inrichtingsplannen.’
te vegen zijn. En een reiniger weet dat
een lastig te vegen trap soms een zitVisionair ontwerp
plaats kan zijn, en dus een functioneel
De Wijk en Hommel illustreren dat saalternatief voor een helling. Kortom:
men op pad gaan voor eyeopeners kan
beheerbewust ontwerpen en ontwerpzorgen. ‘Het al herontwikkelde gebied
bewust beheren.’
had bijvoorbeeld robuuste steenkorven
tussen stoep en weg’, vertelt De Wijk.
Boxtel in
‘De reinigers gaven aan dat tussen
In diverse gemeenten gaan ontwerpers
het gaas zwerfvuil valt dat je er nooit
en beheerders het gesprek al aan. Ook
meer uitkrijgt.’ Hommel vult aan: ‘In
in Boxtel. ‘Door een efficiencyslag kwaNijmegen gingen we ook met zo’n club
men onze beheerders en ontwerpers
de straat op. Daar legde een reiniger
op dezelfde afdeling’, vertelt Maaike
uit dat bij een gelijkvloers trottoir en
de Wijk, beleidsmedewerker Reiniging
weg de veegwagen het vuil niet kan
en Duurzaamheid. ‘Een uitgelezen kans
opvegen, vanwege het ontbreken van
om elkaar beter te leren kennen en beeen aanzetrand. Het vuil slaat daardoor
grip te kweken. Dat deden we in het
tegen de gevels van de woningen. Een
openbaring voor de ontwerper.’ Beiden erkennen dat discussie het best
in de ontwerpfase kan plaatsvinden.
Hulpmiddelen daarbij zijn bijvoorbeeld
een eigen handboek, zoals Boxtel
de lastigste situaties uit de Ontwerpwijnu maakt. En de ontwerpwijzer van
zer te kiezen. Met als resultaat de top 3
Gemeente Schoon (zie kader). Hierop de pagina hiernaast.
mee kunnen ontwerpers nagaan hoe
Meer weten?
beheerbewust hun ideeën zijn.
U vindt de Ontwerpwijzer op
www.gemeenteschoon.nl.
Beheer als sluitpost?
Of neem contact op met Jacobine
Deelnemers aan het zwerfafvalcongres
Meijer: jacobine.meijer@agentschapnl.nl.
gaven aan dat het vaak om kostenafwegingen gaat. ‘Belangrijk is om bij het

Deelnemers Zwerfafvalcongres
stemmen voor top 3

ontwerp een integrale beheertoets te
doen’, aldus een deelnemer. ‘Dan kun
je in het ontwerp expliciete keuzes en
kostenafwegingen maken, waarvan
iedereen de achterliggende gedachten
begrijpt. Ook als dat betekent: accepteren dat iets lastiger te reinigen is en
dus duurder in beheer.’ Hommel vult
aan: ‘Verder kun je de inrichting niet
alleen vlak na oplevering evalueren,
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Niemandsland

De scheiding tussen openbare en private
buitenruimte is niet altijd duidelijk. Bijvoorbeeld bij appartementencomplexen. Wie
is verantwoordelijk voor het onderhoud?
Oplossingen
Maak duidelijk waar de scheiding zit.
Ontwerpers kunnen hier aandacht aan
besteden in de ontwerpfase. In bestaande
situaties kan de beheerder strikte afspraken maken met de eigenaar van het
private deel over wie wat doet. Bijvoorbeeld met de woningbouwcorporatie. Zo
voorkom je discussie achteraf.

maar ook na een jaar, als er ervaring is
met de uitvoering. Zo wordt zwerfafval
een gedeelde verantwoordelijkheid.’
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Verzamelcontainers

Omwonenden gebruiken (ondergrondse)
verzamelcontainers voor huisvuil vaak als
dumpplaats. Met als gevolg een neerwaartse spiraal, want afval trekt nog meer afval
aan. Voor een mooi straatbeeld worden de
containers vaak uit het zicht geplaatst, wat
sociale controle bemoeilijkt.
Oplossingen
Zorg voor een goede bereikbaarheid van
de containers voor de afvaldienst. Plaatsing
in het zicht van woningen vergroot sociale
controle.

Boxtel heeft hiermee de eerste stappen
gezet. ‘Onze beheerders en ontwerpers
kennen elkaars praktijk nu beter’, zegt De
Wijk. ‘Ze weten elkaar te vinden en
kunnen zo samen in oplossingen denken.’
Een deelnemer aan het Zwerfafvalcongres
vatte het mooi samen: ‘Beheer moet geen
sluitpost zijn van ontwerp, maar onderdeel. Beide hebben immers hetzelfde
doel: een functionele, betaalbare en
mooie openbare ruimte.’
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Versnippering

Als de openbare ruimte veel onderbroken
wordt, is deze lastig (machinaal) te reinigen.
Bijvoorbeeld vanwege veel kleine vlakken,
paaltjes en hekjes.
Oplossingen
Het voorkomen van versnippering beperkt
handwerk. Brede vakken zijn makkelijker
machinaal te reinigen. Hier kunnen
ontwerpers en beheerders rekening mee
houden in de ontwerp- en bestekfase.
Meer rust in de inrichting lijkt bovendien
weggooigedrag tegen te gaan.
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