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Datum 

 

: 

 

26 november 2020 

Aanvang : 20.00 - 21.30 uur  

Plaats : Teams 

Deelnemers gemeente 

Ede 

 

 

Verslag 

: 

 

 

 

: 

Koen Claassen (Gemeente Ede (vz)); Eveline Beukema, Jaqueline 

Moors (Steenbreek Ede); David Stokkel, Jim van der Graaf, Steven 

van Raalte (Bloemenbuurt); Gerbrand van de Weerd, Rinie van den 

Top, Caroline van der Horst, Hans Beerenfenger (Zeeheldenbuurt)     

Koen Claassen, Eveline Beukema 

   

 

In dit verslag zijn de resultaten van de meedenkgroep Steenbreek voor de Bloemenbuurt en Zeeheldenbuurt 

weergegeven. Verslaglegging is gericht op het vervolg, er is geen uitgebreide verslaglegging van de avond 

gemaakt.  

  

WELKOM 

Koen Claassen (gemeente Ede) opent mede namens Evelien Beukema (Steenbreek Ede) de avond en heet 

iedereen welkom. Na een korte toelichting op de avond en het gebruik van teams is in een rondje kennis 

gemaakt met de aanwezigen. Bij de kennismaking is gevraagd om de motivatie om aanwezig. De meeste 

aanwezigen waren nieuwsgierig en zijn met open vizier aangesloten. Aantal genoemde redenen om aan te 

sluiten waren de nieuwsgierig naar bestaande ideeën, wat ik zelf kan betekenen tot ervaringen inbrengen.  

 

DOEL 

Als eerste bijeenkomst is naast het doel van de avond stilgestaan bij het doel van de werkgroep. Deze is als 

volgt gepresenteerd:  

• Doel van de meedenkgroep  

Meer water en plantvriendelijke tuinen in de buurt 

Vormen van een netwerk van actieve en betrokken bewoners 

Meedenken over de in te zetten acties 

Klankbord als bijsturen nodig is 

Meedoen bij de uitvoer van de acties 

• Doel van de avond 

Kennismaken 

Samen ideeën uitwisselen over de in te zetten acties 

 

KENNISMAKING STEENBREEK EDE 

Aan de hand van de presentatie is door Eveline toegelicht waar steenbreek voor staat, wie hierbij betrokken 

is wat voor acties in de gemeente al uitgevoerd zijn. Steenbreek Ede staat voor het enthousiasmeren en 

mobiliseren van inwoners om (samen) aan de slag te gaan om de tuin te vergroenen. Daarmee een bijdrage 

te leveren aan de versterking van de biodiversiteit, de opvang van hemelwater en bovenal een prettige tuin 

te krijgen waar het aangenaam verblijven is. Als gemeente en steenbreek Ede willen we de energie uit de 

buurt omzetten in concrete acties zodat we goed aansluiten bij de wensen van de inwoners. Vaak begint het 

al bij één inwoner met een goed initiatief.     

 

WAT GAAN WE DOEN IN UW BUURT 

Met behulp van de mentimeter is met elkaar van gedachten gewisseld over mogelijke acties in de buurt. 

Onderstaand de opgehaalde ideeën in de ‘woordwolk’ van mentimeter en de belangrijkste uitkomsten van 

het gesprek dat hierop volgde.   

 



 

Afbeelding Woordwolk uit mentimeter, hoe groter het woord, hoe vaker genoemd 

 

In aanvulling op de woordwolk: 

• In de zeeheldenbuurt al weinig verstening in de tuinen 

• Verdroging van de tuin biedt kans voor acties gericht op hergebruik en opvang van regenwater 

• Bewustwording en voorlichting zijn belangrijk om mee te starten 

o Gebruik praktijk voorbeelden, etaleren wat we gaan doen 

o Maak gebruik van bestaande of creëer een voorbeeldtuin 

o Gemeenschappelijke tuin (in de openbare ruimte (bv. https://www.voortuinbennekom.nl/) 

• Praktisch te werk gaan door aan te sluiten bij de werkzaamheden van de aannemer voorbeeld 

afkoppelen in de oordveldlaan, landbouwlaan, kamperfoelielaan en korenbloemlaan met gootjes 

en grind) 

• Toepassing van Groene daken (al dan niet in combinatie met Zonnepanelen) 

o Voorlichting over de mogelijkheden, kenniscafe 

o Goede voorbeelden 

o Diverse gemeenten geven subsidie 

• Aandacht bij de in te zetten acties voor de bestedingsruimte van inwoners, hier is onderscheid in 

Zeeheldenbuurt en bloemenbuurt  

• Betrek scholen en kinderen 

o In de Bettekamp heb je scholen met platte daken en tegel speelplaatsen daarbij zijn groene 

velden, het zou mooi zijn om met de buurt en de scholen een soort vlindertuin aan te 

leggen, en daar tevens een educatief project van te maken. Ik heb een voorbeeld project 

voorstel uit Tiel waar men dit wil gaan doen  

o Voor bewustwording is het mogelijk om in samenwerking met bijvoorbeeld IVN een 

speurtocht voor de schoolklassen te maken. Met deze speurtocht is het mogelijk om aan de 

hand van goede en minder goede voorbeelden voorlichting te geven. Deze informatie komt 

dan ook zeker bij de ouders en inwoners terecht 

• Parkeerplaatsen in de voortuinen (Bloemenbuurt) is (mede) gevolg van parkeerdruk, als dit niet 

opgelost kan worden dan is vergroenen van de tuin lastig. (mogelijk vorm van halfverharding) 

• Welke rol woonstede bij huurders (Bloemenbuurt)?  

• Rozenplein is locatie waar veel buurtgenoten elkaar ontmoeten, mogelijk is hier een popup 

informatie plek te realiseren, Leegstaand pand is wellicht als voorlichtingslocatie gebruikt worden. 

o Inspiratie op doen bij Gemeente Apeldoorn. In de winkelstraat een Energieloket 

o Ede heeft een Energieloket in de vorm van een Caravan, wellicht koppeling maken 

• Leg verbinding met de Buurtvereniging, heeft al eerder initiatieven opgepakt zoals het ruilen van 

planten. 

• Sluit aan bij bestaande initiatieven, benut ook bestaande voorbeelden  

• Brianstormen is goed, maar niet alles is mogelijk, kom met kaders wat wel en niet kan. 

https://www.voortuinbennekom.nl/


 

HOE NU VERDER 

Op deze éérste meedenkgroep hebben we ideeën opgehaald. Eveline Beukema gaf al een eerste 

denkrichting om uit te werken en heeft opgeroepen om mee te denken met het verder concretiseren van de 

acties. De volgende denklijnen zullen we verder uitwerken:  

• Voor beiden buurten geldt dat communicatie, en delen van informatie / voorbeelden belangrijk is 

• Elke buurt heeft zijn eigen aanpak nodig en eigen thema’s 

• Bloemenbuurt  

o Informeren van bewoners: kunnen we een pop-up info plek starten op het Rozenplein? 

o Parkeerplek in de tuin, vergroenen, aandachtpunt voor de openbare ruimte, welke 

mogelijkheden zijn er? 

o Hoe kunnen we samenwerken met Woonstede en opleidingen.  

o Wat is een aansprekende (laagdrempelige) concrete actie? 

• Zeeheldenbuurt 

o Groene daken: waar zijn er platte daken in de wijk die vergroend kunnen worden. Scholen 

hierbij betrekken.  Wat is nodig om mensen mee te laten doen b.v. subsidie? 

o Opvang regenwater in de tuinen: waar gebeurt dat al in de tuin.  Wat hebben bewoners 

nodig om het te gaan doen b.v. regenwateradvies in combi met tuinschets? 

o Informatieve brochure opstellen met voorbeelden uit de buurt. Kenniscafé organiseren. 

 

In voorbereiding op het vervolg overleg in januari gaan we met de uitwerking aan de slag. Wil je aan dit 

overleg meedoen geef dit net als suggesties en vragen door via steenbreek@ede.nl. Caroline doet mee met 

het plannen maken voor de Zeeheldenbuurt. 

Naast de aanwezige hebben buurtgenoten aangegeven betrokken te willen worden maar niet op de 

donderdag aan te kunnen sluiten. Voor het volgende overleg wordt gekeken of dit op een andere dag kan 

plaatsvinden. Een vervolg datum wordt nog bepaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiratie ophalen 
26 november ‘20 

Acties bepalen 
januari ‘20 

mailto:steenbreek@ede.nl

