Toelichting op de Groene Slinger 2.0 voor Wijkraad Delfshaven
Ik ben Jan van den Noort, in mijn werkzame leven historicus en cartograaf,
vandaag de dag vooral bestuurslid van de Schat van Schoonderloo, tevens
coördinator van de activiteiten in de Schat. Leuk hoor zo’n park, maar de rest
van onze wijk is erg stenig. Onder de titel Groene Slinger hield ik in 2019 een
pleidooi voor meer groen buiten de Schat. Inmiddels hebben we een nieuwe
wijkraad, een nieuwe wijkmanager en een nieuw projectmanager Coolhaveneiland. Die willen graag weten wat de wensen zijn. Daarom is het nuttig
om dat pleidooi te herhalen en een Groene Slinger 2.0 te verspreiden.
Het resultaat is verbluffend. De wijkraad nodigde me uit om de Groene
Slinger toe te lichten. Het college is inmiddels ook om. Het wil Rotterdam nu
transformeren van een grijze naar een groene stad, 20 hectare vergroenen
en 40 hectare bijenlandschap realiseren. In het coalitieakkoord staat het met
zoveel woorden: “We investeren in het vergroenen van versteende stadswijken.” En belangrijk voor jullie: “Samen met wijkraden bekijken we in elke wijk
welke straten en pleinen vergroend kunnen worden.” Uit welingelichte bron
vernam ik dat de ambtenaar belast met die vergroeningsopdracht blij is met
Groene Slinger 2.0, want, aldus mijn welingelichte bron: “Volgens mij komen
we nog wat hectares tekort.”
Fijn hoor, al die goede voornemens, maar het gemeentelijke apparaat beweegt zich minder soepel in de gewenste richting. In de Groene Slinger geef
ik daarvan enkele voorbeelden. Eigenlijk zou het gemeenteapparaat zich
super positief moeten opstellen tegenover alle groeninitiatieven. Maar dat is
jammer genoeg niet het geval.
• Tegen een gevel in de Havenstraat staan prachtige rozen. Stadsbeheer gaf
de initiatiefnemer geen complimentje, maar maande haar om de struik sterk
terug te snoeien, anders zou de gemeente dat doen.
• Een bewoner in de Schoonderloostraat plantte bloemen in de boomspiegels, maar zag tot zijn ontstentenis dat die de volgende dag al door de Stadsbeheer waren weggesschoffeld. Beide akkefietjes hebben een begrijpelijke
achtergrond, maar met wat meer aandacht kunnen ze voorkomen worden.
• Het plantvak bij de basisschool in de Pieter de Hoochstraat werd vele
jaren niet bijgehouden, maar onlangs maakte de gemeente het onkruidvrij.

Vervolgens werd een groot deel van het plantvak betegeld terwijl op de rest
van het plantvak het onkruid weer ruim baan kreeg. Dat stond haaks op de
leuze “tegels eruit, planten erin”. Na het verschijnen van de Groene Slinger 2.0
heeft gelukkig ook dat probleem de gemeentelijke aandacht.
Ik heb twee tips
Groenprojecten hebben meer kans van slagen als bewoners worden betrokken bij de planning. Dat gebeurt wel, maar het kan allemaal beter. Het is
ronduit storend als na particpatie een andere weg wordt ingeslagen of, zoals
bij de Willem Buytewechstraat vooralsnog geen weg is ingeslagen. Daarbij
gaat het vaak om een gebrek aan budget. Vandaar mijn tip: Het is zaak dat
de bewoners in een vroeg stadium worden betrokken bij de verdeling van
dat beperkte budget over de verschillende projecten.
Mijn tweede tip: Ik maak van de gelegenheid gebruik om een lans te breken voor één project: de vergroening van de Oostkousdijk. Dat plan werd
overwogen bij de inrichting van het Heiman Dullaertplein, maar werd op de
valreep geschrapt. Deze hoofdtoegang tot het Coolhaveneiland kan wel een
oppepper gebruiken. In de huidige situatie heeft de straat drie rijbanen, één
naar binnen en twee naar buiten. Gezien de geringe omvang van het verkeer is dat een beetje veel van het goede. Er is ruimte voor twee varianten:
1. We kunnen een van de uitgaande rijbanen bij de middenberm voegen;
tegels eruit, planten erin en de Oostkousdijk heeft een veel groenere invulling.
2. We kunnen de inkomende rijbaan bij de middenberm en de stoep voegen
en ook hier de stenen vervangen door groen (zie kaarten).
Sinds enige tijd wordt met veel enthousiasme gewerkt aan een initiatief om
de kopgevels van de Havenstraat en de Schoonderloostraat te voorzien van
twee muurschilderingen die naar de Schat van Schoonderloo verwijzen (A en
B) en aansluitend in de Schat een derde muurschildering te realiseren. Samen
met de vergroening van de Oostkousdijk kunnen de muurschilderingen bijdragen aan een fraaie entree tot Coolhaveneiland. Doen!
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Vergroening Oostkousdijk

A en B = muurschilderingen
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