A Living Wall
Lunetten en de snelweg – burgers denken en doen mee
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De worsteling van partijen met de veranderde rol van de overheid (niet
langer top-down opdrachtgever, maar facilitator, connector & coach)
blijkt in concrete gebiedsontwikkelingsprojecten, zoals de verbreding
van de A12 bij Lunetten.
Gebiedsontwikkeling 3.0 is bedoeld als een ontwikkeling van onderop
waarbij alle betrokkenen een deel leveren en tevens samen de vruchten
van de ontwikkeling plukken. In het ideale geval ontstaat er een Allemaal
Winnen situatie die ook zo ervaren wordt.
Op papier is dit een mooi beeld, de werkelijkheid is weerbarstig en
tegengestelde belangen, wantrouwen of gebrek aan middelen en / of
kennis (van elkaar en van de mogelijkheden) en cultuurverschillen leiden
meer dan eens tot misverstanden en stagnatie.
De stad is een menselijk gebied bij uitstek, waar functies, fysiologie en emoties samen
komen en verbanden leggen (of niet) tussen vreemden. Jane Jacobs schreef al in de
jaren zestig over de invloed van gebouwen en infrastructuur op het gedrag van
mensen en daarmee op de leefbaarheid van de stad, of een wijk in die stad. De mens
maakt de stad.
Grenzen, zoals een snelweg, hebben een grote impact op de grensbewoners. Ze
kunnen verlangen op roepen naar het mysterie erachter, maar ze kunnen ook
belemmeren en beklemmen.
De wijk Lunetten ligt direct aan de asfalt grens en is bereikbaar via een afrit.
Rijkswaterstaat heeft het voornemen om de weg te verbreden mede ten behoeve van
de bereikbaarheid en economische vitaliteit van de gehele (regio)stad Utrecht. De
bewoners van Lunetten echter vrezen voor nog meer geluidsoverlast en slechtere
luchtkwaliteit. De beweging A Living Wall is een bewonersinititiatief om ‘gezondere
luchtkwaliteit te genereren en de geluidsoverlast te verminderen.’
Professionals die woonachtig zijn in de wijk en geëngageerde buren denken samen na
over de leefbaarheid, om te beginnen over wat leven naast een snelweg betekent voor
de gezondheid en veiligheid. Er borrelen ideeën op om een wal te ontwerpen die ook
andere functies dan die van afscheidingsmuur vervult. Wellicht moet de muur
daarvoor hoger worden. Er wordt vooral gezocht naar functies die ecologisch
(geluidsdempend en luchtzuiverend) en tegelijkertijd economisch (er gebeurt iets op
of aan de wal dat geld oplevert) bijdragen aan de omgeving.
Tot op heden is die oplossing (het zogeheten verdienmodel) nog niet gevonden. Het
idee om studentenhuisvesting in de muur te plaatsen, werd verkeerd
gecommuniceerd en stuitte op grote weerstand in de wijk. Dat heeft de beweging
‘volgers’ gekost, die nu langzaam via inspraakavonden weer terug komen.
Rijkswaterstaat wil wel meedenken, maar heeft lange procedures en onderzoeken te
doorstaan voordat er besluiten over de ‘details’ kunnen worden genomen. Daarmee
hangt het budget van de overheidsdienst samen. Het is volslagen onduidelijk hoeveel
de muur zal moeten genereren om financieel rond te komen.
Pas in 2018 beginnen de werkzaamheden. Het is moeilijk om de energie in de wijk
vast te houden. Sommige mensen verhuizen intussen. Voor de initiatiefnemers geldt
dat zij ook gewoon de kost moeten verdienen, hetgeen niet meevalt in het huidige
tijdsgewricht, waardoor hun inspanningen voor het algemeen belang onder druk
komen te staan. Van de gemeente Utrecht valt niets te verwachten. Die is de grote
afwezige in het totaalplaatje. De initiatiefnemers lopen hierdoor het risico voor meer
kosten (leges) op te moeten draaien. Ondertussen spreekt de minister over de
verbreding van de A12 alsof het al een uitgemaakte zaak is. Ook adviseerde de
provincie Utrecht om extra budget, vrijgemaakt ten behoeve van de leefbaarheid, te
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gebruiken voor de aanleg van fietspaden in natuurgebieden, in plaats van te besteden
aan vermindering van lucht- en geluidseffecten van de snelweg. Dat zette kwaad
bloed.
Inmiddels is A Living Wall verder het gebied ingetrokken en wordt er ook naar
andere opties gekeken, zoals het verplaatsen van een afvalscheidingsbedrijf en ruimte
voor groen.
Tevens is de bewonersgroep via de Kamer van Koophandel Utrecht participant
geworden in het grotere project A12-Zone Utrecht. Eveneens wegverbreding, maar
ook samenwerking tussen overheden en private partijen, lees: grote ondernemingen.
Ondernemers zijn huiverig geworden in hun contact met overheden als gevolg van de
aanbestedingsregels. Initiatieven worden vaker afgestraft dan beloond. Er heerst
bovendien een gapend cultuurverschil tussen de publieke en private sector.
Overheden verplaatsen zich te weinig in de economische realiteit van de
onderneming, luidt de klacht. Daarnaast willen bestuurders teveel sturen: ‘Hier een
nieuwbouwwijk, daar een bedrijventerrein’.
Bemoeienis van de overheid wordt veelal ervaren als vertragend en bemoeilijkend.
Een ambtenaar zonder budget moet aantonen dat hij of zij toegevoegde waarde kan
leveren, bijvoorbeeld door vermindering van regelgeving of door kennis en contacten
in te brengen. Dat vraagt om een ondernemende ambtenaar die de nek durft uit te
steken in de eigen organisatie en die ‘iets durft te vinden’.
Wie de facebook pagina van A Living Wall bezoekt en daarna kijkt naar de website
van A12-Zone Utrecht, kan niet om de cultuurverschillen heen. A12-Zone laat vnl.
professionals en hoogleraren aan het woord, die allen de samenwerking tussen
overheden en ondernemingen bepleiten. A Living Wall is drempelloos en speels.
Mensen die hun eigen omgeving willen ontwerpen laten een andere motivatie zien
dan de rationele drijfveer die planners tonen.
Grote afwezige in Lunetten is, zoals gezegd, de gemeente Utrecht, die zich focust op
het gebied rondom het station en Leidse Rijn. Hierin kan verandering komen doordat
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het thema Gezonde Verstedelijking op
pakt en de gemeente Utrecht als eerste Nederlandse gemeente heeft uitgenodigd hier
aan mee te doen.
Els de Mare, Rijkswaterstaat, merkt op dat overheden dienen te veranderen van strak
planmatig handelen naar een meer open, flexibele houding die beter past bij op
gelijke voet samenwerken met verschillende partijen.
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Van mens en plaats
John Buitink in de bus. Park de Koppel, groen gebied aan de A12 in de wijk
Lunetten. Donderdagochtend 3 oktober 2013.
‘Daar ligt de gemeentegrens.’ Hij wijst naar een groene sloot waarvan het water zo op
het oog stilstaat. Aan de andere oever trekt een helling op. De begroeiing ervan

	
  

4

bereikt een climax in vierkante ramen. Een smalle trap leidt naar een groene deur.
Als je die opendoet, stap je in de wereld van de machines. Een razend gevolg gromt
voorbij en echoot na in de ruisende bomen om de man heen.
‘De wal is van het Rijk. Wij willen hem groen houden,’ zegt hij. Achter de man strekt
zich een natuurgebied uit. Buurtvrijwilligers knotten er de wilgen en snijden het riet
van de poelen. Wanneer hij zich omdraait, ziet hij zijn huis aan de einder liggen.
Lunetten is een groen dorp in een landschap van steen en asfalt. Omringd door de
A12, A27 en spoorwegen leven ruim 11.000 mensen samen achter negentiende
eeuwse halve maanforten die de stad vanaf de Houtense Vlakte moesten verdedigen.
Tot in de jaren zestig, zeventig van de twintigste eeuw mocht het gebied niet bebouwd
worden, een houten hut in de buitenste ring daargelaten. Een lege schootsvlakte was
van militair belang op deze relatief hoge grond in de Nieuwe Waterlinie. De forten
inspireren nog altijd tot feesten en festivals waar buurtbewoners zingen en dansen,
altijd met de kinderschaar die de wijk sinds haar ontstaan rijk is.
Een hecht gemeenschapsleven bindt meanderende rozen van de zogenoemde
bloemkoolwijk aan stamstraten. Tussen huizen is ‘restruimte’ gelaten, een veldje of
hoek dat noch publiek, noch privaat is, bedoeld voor collectief gebruik om de sociale
cohesie tussen bewoners te versterken. Lunetten is een met en door bewoners
ontworpen buurt en heeft (daarom?) steeds actieve burgers aangetrokken die zich
verenigen in menig comité, gezelschap en actiegroep.

Het asfalt rukt op bij dit knooppunt van Nederland. Er is meer weg nodig.
Rijkswaterstaat kondigde verbreding aan van de A12 ondermeer langs het park De
Koppel waar wij nu staan. Gastheer John Buitink, zijn huis slechts gescheiden van de
snelweg door het stukje natuur vóór de wal, was een van de eersten die hier
gealarmeerd op reageerde. Geheel in de traditie van eind jaren zestig richtte hij
samen met kompanen de actiegroep Laat Lunetten niet Stikken op. ‘Ik had de notitie
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gelezen en zou Bewoners Overleg Lunetten (BOL) op de hoogte houden. Het heeft
echter geen zin om alleen maar te volgen wat er gebeurt. Je moet ook iets doen,’ zegt
John. Dat was in 2010. Verslechtering van de luchtkwaliteit, geluidsoverlast, de
harde grens die snelwegen vormen en bedreiging van ecologische waarden in de
leefomgeving vormden de voornaamste actieredenen. Burgers tegen overheden, links
tegen rechts, economen versus ecologen, natuur en milieu tegen industrie, de
loopgraven werden betrokken volgens de lijnen der traditionele polarisatie van
belangen.
Maar de tijden waren aan het veranderen, John voelde dat ook. Alleen maar ‘tegen
zijn’ is niet constructief en polariseren leidt niet automatisch tot de beste
oplossingen. Verandering moet uit mensen zelf opborrelen. De agogisch werker,
opgeleid aan een Mikojel-academie, is vertrouwd met speelse vormen van expressie
om mensen te helpen het beste uit zichzelf naar boven te krijgen. ‘Kies je eigen vrije
vorm. Doe maar eens voor hoe je het wilt hebben,’ zegt hij. ‘De fantasie van mensen
moet geprikkeld worden, zodat ze voelen dat er mogelijkheden zijn om je eigen leven
en je eigen leefomgeving in te richten.’ Het geloof in de wederkerige relatie tussen
omgeving en mens is waarschijnlijk een van de redenen waarom John en zijn vrouw
midden jaren zeventig tot de eerste bewoners van Lunetten behoorden. Het is ook
deze overtuiging die hem ertoe brengt zich intensief bezig te houden met de
inrichting en het onderhoud van de wijk, zijn wijk. En daartoe medestanders te
zoeken. Inmiddels heeft zijn werk zich verschoven van de mens naar de plaats. John
is landmeter geworden en houdt zich dagelijks tot in detail bezig met de leefomgeving
van mensen. ‘Vaak spreken ze me aan om te vragen wat er op een plek gaat gebeuren.
Ik ben het eerste gezicht van de verandering. Mensen lezen de overheidsnotities niet,
een ruimtelijke ingreep komt daardoor onverwacht. Dat roept altijd emoties op. Ik
ben ervan overtuigd dat je zelf je omgeving moet maken. Vandaar dat ik de
stadsnotities over Lunetten en de verbreding van de snelweg wel gelezen heb en
probeer anderen mee te nemen in het zoeken naar oplossingen. Die weg ligt er.
Auto’s blijven rijden. We moeten op zoek naar creatieve manieren om de wijk
leefbaar te houden, dit park te redden en om de ontwikkeling van een groene
economie te stimuleren. Daarvoor moet je elkaar opzoeken.’
Kort na de oprichting van het activistisch luidende Laat Lunetten niet Stikken
initieerde John de beweging die inmiddels de naam A Living Wall draagt. Op de
facebook pagina staat: ‘A Living Wall is een burgerinitiatief in de Utrechtse wijk
Lunetten begonnen en ontstaan n.a.v. de geplande verbreding van de snelwegen rond
Lunetten (de A27 en de A12). Dit initiatief ondersteunt de bewoners, die op een
positieve wijze een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en
het verminderen van de geluidsoverlast in hun directe woonomgeving.’
Het kabinet Rutte zal trots zijn op de burger participatie alhier, zou een beschouwer
van afstand kunnen concluderen. Maar de woorden van de huidige minister
president zijn niet aan deze alerte burgers besteed. De veranderende rol van
overheden is niet zijn verdienste, het is een trend die samengaat met het verlies van
vertrouwen in de politiek en groeiende mondigheid van de burger die zelf wil bepalen
wat er in de leefomgeving gebeurt. De publieke ruimte wordt meer en meer
beschouwd als het verlengstuk van de private woning. De sociale cohesie van een
straat of wijk hangt af van de betrokkenheid van de bewoners die zich daarvan
bewust zijn geworden en zeggenschap opeisen over de inrichting van hún collectieve
ruimte. ‘De minister roept dat ze die weg gaat aanleggen. Zeven banen, veertien
stroken. Alsof het al besloten is,’ zegt John Buitink. ‘Als het politieke landschap niet
verandert, neemt dit kabinet nog net in 2016 een onomkeerbare beslissing. Er is
maar beperkte ruimte om de dingen te doen, dingen die elkaar naar het leven staan.
De overheid participeert niet. De overheid maakt de tegenstelling. Zij versus ons. Dit
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is onze omgeving. Wij geven er betekenis aan. Bewoners zitten in het hier en nu, en
met emotie. Wij ademen de lucht. Wij horen de motoren. En dit is ons park. Lunetten
heeft veel groen en de cultuurelementen in het landschap zijn behouden gebleven,
mede dankzij bewonersinitiatieven. Het moet leefbaar zijn en blijven voor mens, dier
en plant. We snappen de dynamiek van de ring rond Utrecht, het streven naar
bereikbaarheid en het economische belang ervan. Dat is het grote verhaal rondom de
A12.
Met gelijkgezinden, waaronder de architecten Shai van Vlijmen, Jan Wijnand
Groenendaal en groenprofessional Jeroen Heindijk trekt John Buitink A Living Wall.
Ze pogen andere wijkbewoners te interesseren voor alternatieve mogelijkheden om
botsende belangen te integreren. De eerste gedachte is om de geluidswal rondom
Lunetten meerdere functies te geven. Deze functies moeten betalen voor leefbaarheid
en gezondheid, daarom wordt er naarstig gezocht naar economisch haalbare plannen.
Een van de opties is om het afvalscheidingsbedrijf van de gemeente Utrecht in en aan
de wal te vestigen waardoor ook het autoverkeer in de woonwijk afneemt. De
vestigingsplaats van het bedrijf nu wordt dan een groene zone en compenseert
zodoende een deel van de uitstoot van het verkeer. Afvalscheiding wordt bovendien
steeds interessanter door nadrukkelijke koppeling aan hergebruik, vermindering van
afvalstromen en recycling, waar kleinere bedrijven en kunstenaars zich mee bezig
houden.
Op de facebook pagina en tijdens bijeenkomsten worden de geesten losgeklopt met
voorbeelden uit andere plaatsen en ideeën en concepten die tot oplossingen kunnen
leiden. Een tunnel met luchtzuiveringsinstallatie, ‘iets’ aan de muur hangen wat je
kunt verhuren of verkopen, andere vormen van transport bedenken dan fijnstof
uitstotende auto’s, groene compensatie, bamboe bossen kweken et cetera. Lastig
hierbij is de traagheid van Rijkswaterstaat. De dienst heeft een budget voor de muur,
maar hoeveel dat is, wordt pas over enkele jaren duidelijk. Het blijft dus vaag hoe
groot de verdienende capaciteit van de muur moet zijn. Daarnaast beginnen de
werkzaamheden niet vóór 2018. Hoe houd je mensen zolang betrokken? ‘Dat is een
probleem,’ zegt John. Je moet mensen er bij slepen en hun betrokkenheid langdurig
levend proberen te houden. Dat vraagt veel inzet, tijd en energie, terwijl ieder ook
gewoon zijn kostje moet verdienen. Betaalde opdrachten gaan voor. Een overheid die
oproept tot burgerparticipatie en tegelijkertijd bezuinigingen aankondigt, eet van
twee walletjes. Een faciliterende overheid ondersteunt en hongert niet uit,’
concludeert John.
‘Het is een uitdaging om ambtenaren te vinden die mee doen en mee denken.
Ambtenaren die de vrijheid pakken om bewegingen van onder op te stimuleren. De
zogenaamde burgerlijk ongehoorzame ambtenaar die durft te twijfelen en zich naast
bewoners opstelt, is degene die we steeds zoeken. Geen nota’s, maar actie.’ Van de
gemeente hoeft Lunetten voorlopig niet veel te verwachten. Utrecht heeft haar
handen vol aan de as Uithof, binnenstad en Leidse Rijn, en, aan bezuinigingen.
Het platform A12-Zone Utrecht daarentegen verenigt bedrijfsleven, waaronder grote
bouwers, een hotelketen – in totaal zo’n 2500 ondernemers met 45000 medewerkers
- en de Kamer van Koophandel en heeft zich gemeld bij A Living Wall. Door Lunetten
in het grotere plaatje te integreren ontstaan nieuwe kansen en groeit de kennis. ‘Om
zinnig bij te dragen aan de kwaliteit van de ruimte, moet je weten wat de gevolgen
van beslissingen zijn,’ zegt John. Michiel Lippus van de Kamer van Koophandel heeft
ons geïntroduceerd bij een aantal wetenschappers van de VU Amsterdam. Een van
hen, Simeon Nedkov, promoveert op burgerparticipatie in ruimtelijke ontwikkeling.
Hij heeft een hulpmiddel ontwikkeld waarmee je onmiddellijk de gevolgen van
ruimtelijke ingrepen kunt zien. De volgende bewonersbijeenkomst gebruiken we dat
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om meteen de effecten van voorstellen en ideeën voor lucht, geluid en natuurwaarden
te tonen.’

Het liefst zonder overheidsgelden en met zo min mogelijk
overheidsbemoeienis
Michiel Lippus in de bus. Winthontlaan langs het Merwedekanaal onder de te
verbreden A12. Vrijdagochtend 4 oktober 2013.
De bus staat koud geparkeerd of hij schiet achter een bessenstruik op het trottoir
voor zijn deur vandaan. Michiel Lippus doet privé ook aan placemaking, zoveel is
meteen duidelijk. De smalle stam getooid met volronde kruin is een opvallend groene
verschijning in de Utrechtse straat. Michiel is jonger dan verwacht. Een vooroordeel
dat bij deze naar de afvalscheiding kan. Hij is geboren in 1981, drie jaar na de
fabricage van het busje waarin we de effecten van de verbreding van ’s land oudste
snelweg, de A12, gaan bespreken.
De sociaal geograaf met een passie voor geschiedenis loodst zijn gasten van die
ochtend naar een punt waar de A12 over het Merwedekanaal raast. We parkeren bij
de visboer tegenover winkels van Toys”R”Us en BCC. De viskraam belemmert het
zicht op de roeivereniging Triton waar Michiel in zijn studententijd actief was.
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Bij Triton zijn ook twee andere roeiclubs gevestigd. De huidige accommodatie
voldoet niet meer. Allen willen en zullen verhuizen, het liefst zo’n honderd meter
verderop. Het komt de roeiclubs goed uit dat Rijkswaterstaat letterlijk de schop in het
gebied wil zetten. De sportclubs willen graag meepraten over een nieuw tehuis in hùn
gebied en hùn vaargeul. Het private – ondernemers - initiatief A12-Zone Utrecht
biedt de gelegenheid om samen mogelijkheden te onderzoeken.

Terwijl de A12 boven onze hoofden vrolijk door bromt, halen roeiers op het kanaal
flink door. Fietsers trappen langs het kleine bedrijventerrein en aan de overkant
werken bouwers aan nieuwe woningen. Te midden van de opkomende huizen staat
de façade van een oude fabriek, een fiere puist uit het industriële verleden. ‘Die werkt
ondermeer als geluidsdemper,’ merkt Michiel op. Hij wilde hierheen vanwege de
hoeveelheid functies en belangen – bedrijven, sport, wonen, winkels, forensen,
infrastructuur van lokaal, regionaal en nationaal belang, een onzichtbare
gemeentegrens, natuur én omdat hijzelf hier jaren lang dagelijks heeft geroeid en
gefietst. Op en neer naar IJsselstein, van huis naar universiteit en weer terug. ‘Het
fietspad ligt er na kantooruren nogal verlaten bij. Dat geeft een onveilig gevoel,
behalve op dit stuk, omdat er tot een uur of tien ‘s avonds roeiers op het water zitten
en de coaches meefietsen langs de kant.’
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Michiel Lippus werkt nu twee jaar voor de Kamer van Koophandel Midden–
Nederland. Een organisatie die zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. Hij is intensief
betrokken bij het initiatief A12-Zone Utrecht dat private partijen, overheden en
maatschappelijke organisaties bijeen brengt om de ontwikkeling van het wegennet te
koppelen aan de (economische) belangen van de stad en regio. Zijn missie, die
voortkomt uit de herpositionering van zijn werkgever, is om groepen ondernemers te
helpen groeien en daartoe kansen en mogelijkheden te onderzoeken en stimuleren.
De verbreding van de A12 en de dynamiek er omheen vallen hieronder.
‘Hoe kun je de energie van lokale partijen benutten en lange termijn ambities
dichterbij brengen? Welke kansen liggen er voor ondernemers?’ vraagt Michiel
Lippus zich af. Hij noemt A Living Wall. ‘Verbindingen met burgerinitiatieven
vergroten de mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Wij hebben de mensen van A
Living Wall uitgenodigd om zich bij A12-Zone aan te sluiten. Vervolgens hebben we
geholpen met het schrijven van een propositie en deze verspreid in de onze
projectgroep. Veel bedrijven willen meedenken en eventueel meedoen. Burgers en
bedrijfsleven zijn beiden zogenoemde eindgebruikers die de effecten van een
ruimtelijke ingreep direct voelen, maar die elkaar ook nodig hebben in het dagelijkse
leven. Het gaat steeds om lange termijn en korte termijn, plaats en gebied, abstract
en concreet, top-down en bottom-up. Kortom het gaat over mentale en fysieke
tegenstellingen die overbrugd dienen te worden zodat er daadwerkelijk langdurig
gezonde gebiedsontwikkeling plaatsvindt en energie blijft stromen.’
De Kamer van Koophandel heeft bovendien onderzoekers van de VU en A Living
Wall met elkaar in contact gebracht. De wetenschappers zochten naar manieren om
een nieuw interactief geografisch informatie systeem (GIS) genaamd Phoenix in de
praktijk te testen. ‘De bewoners van Lunetten hebben inzicht en kennis nodig. De
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invloed die vorm, materiaal en hoogte van de wal hebben op luchtkwaliteit en geluid
kan met Phoenix worden berekend en gevisualiseerd, zodat je geen expert hoeft te
zijn om te weten waar je voor kiest.’
Het schuurt en kraakt vooral waar overheden en ondernemers de dis delen. Het
bedrijfsleven is huiverig geworden. ‘Ze hebben het afgeleerd om initiatief te tonen.
Dat heeft veel te maken met de aanbestedingsregelgeving. Een ondernemer stopt geld
en tijd in een voorstel om vervolgens “Nee, bedankt” te horen. Ofwel de overheid
reageert positief op het idee, maar laat ook andere partijen inschrijven, zoals bij wet
verplicht is. De meeste vrees, echter,’ zegt Michiel, ‘wekt de derde mogelijkheid. De
initiatiefnemer mag niet mee doen met de aanbesteding omdat deze over
“voorkennis” zou beschikken. De overheid roept almaar luider om initiatieven uit de
markt, maar blijkt niet in staat om de juiste randvoorwaarden te scheppen.
Ambtenaren moeten leren zich te verplaatsen in hun maatschappelijke partners.’ Hij
illustreert dit met een voorbeeld van een gesprek tussen een bouwer en een
ambtenaar. Na uitgebreid overleg vroeg de ambtenaar aan de bouwer: ‘Wil jij hier
straks geld aan verdienen?’ Waarop de bouwer verbaasd reageerde: ‘Ja, dat was toch
van meet af aan duidelijk?’ De ambtenaar dacht de belangen van de stad te
vertegenwoordigen. Hij vergat echter de economische realiteit van de ondernemer in
diezelfde stad mee te nemen. En tevens was hij blind voor de mogelijkheid dat de
ondernemer de stad tot grotere hoogte zou kunnen brengen. Michiel Lippus: ‘Je moet
kansen durven opzoeken. Wat mij betreft regelen bewoners en bedrijven de dingen
zoveel mogelijk samen, zonder overheidsgelden en met zo min mogelijk
overheidsbemoeienis.’
Michiel begon in het jaar 2000 met de studie Sociale Geografie aan de universiteit
van Utrecht. Hij had nog getwijfeld over geschiedenis, maar zoals het uitkwam kon
hij in de geografie al zijn interesses kwijt. ‘Ieder onderwerp kun je terugvoeren op een
plaats en de dynamiek aldaar. Ik heb zelfs een paper geschreven over de band The
Smiths uit Manchester. Het beeld van een ontheemde buitenstaander, met name
gecultiveerd door zanger Morrissey, was de ingang naar het brede verhaal over de
stad, de bewoners en de sociaal geografische issues.’
Een jaar later meldde Michiel zich aan als roeier. De sport pakte hem. Hij trainde
dagelijks voor wedstrijden en moest discipline betrachten. ‘Gek genoeg hield ik
daardoor tijd over,’ zegt hij. ‘Ik kon er een studie bij gaan doen.’ Het werd Spaans.
Michiel werd gegrepen door de Latijns Amerikaanse literatuur en het
postkolonialisme, maar hij onderging vooral een cultuurshock. ‘Ineens moest ik zelf
iets vinden in plaats van conclusies baseren op gedegen empirisch onderzoek en
statistische toetsing. Ik leerde dat indien je goede argumenten hebt, jouw waarheid
net zo waar kan zijn als die van een ander.’
In een stad bewegen allerhande waarheden en oriëntaties zich door elkaar heen,
passeren elkaar, botsen hier en integreren daar. Ieder mens gebruikt en beleeft de
fysieke omgeving op eigen wijze, geeft er een eigen betekenis aan en doet dat
voortdurend samen met vrienden, vreemden en bekende onbekenden, die over
dezelfde brug wandelen, om dezelfde parkeerplaats vechten of hetzelfde terras
bezetten. Eenieder vormt zijn of haar eigen waarheid over zichzelf, over die stad en
op die plek.
De drie maanden die Michiel in Berlijn doorbracht om onderzoek te doen voor zijn
eindscriptie bevestigden dit. ‘Hoe gaat Berlijn om met het stedenbouwkundig erfgoed
uit de DDR periode?’ vroeg hij zich af. Hij onderzocht drie specifieke plekken:
Alexanderplatz, de Karl Marx Allee en Schloßplatz. In relatie tot Utrecht bieden de
ontwikkelingen op Alexanderplatz een inzicht. Architect Hans Kollhoff won in 1993
een prijsvraag over de herinrichting. Alles mocht gesloopt worden, behalve twee
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gebouwen die dateerden uit 1929. Panden uit de jaren zestig en zeventig konden
tegen de grond. ‘Voor velen voelde het alsof een stuk uit de geschiedenis werd
geschrapt,’ zegt Michiel.
Het centrum van het voormalige Oost Berlijn werd als lelijk en ongepast beschouwd.
Winkelpanden stonden leeg, vlak na de Wende. ‘Dat was door de schok der
verandering. Een tijdelijk issue,’ aldus Michiel. Het plein dat in de volksmond
kortweg Alex heet, biedt geen beschutting, noch geborgenheid of enig ander iets wat
aantrekkelijk te noemen is. In het midden staat een grote fontein die door Berliners
de hoerenbroche wordt genoemd en waar jongeren rondhangen. Maar,
Alexanderplatz is een van de drukste knooppunten in de stad en functioneert vreemd
genoeg erg goed. Michiel: ‘De mensen maken de plek. In feite wilde het
gemeentebestuur een probleem oplossen wat er niet was.
Voor het overige is Berlijn natuurlijk een wereldstad met een schuld van zo’n slordige
63 miljard en er zijn nog veel lege plekken. Die worden ingenomen door kunstenaars,
krakers en studenten. Clubs trekken nomadisch van het ene naar het andere pand.
Dat wordt gedoogd. In Nederland zou de brandweer binnen enkele weken een einde
maken aan zoiets. Berlijn heeft daar geen middelen toe en ziet bovendien hoe
verpauperde plaatsen zich spontaan ontwikkelen tot hotspots. Ik heb daar geleerd om
te kijken naar wat werkelijk voor verbetering zorgt. En ook om te letten op die
plekken waar de toekomst er minder rooskleurig uitziet. Hoe kun je die met kleine
ingrepen verbeteren?

Bestuurders hebben de neiging om te sturen. Hier een culturele broedplaats, daar een
nieuwbouwwijk. Maar wanneer een creatieve ondernemer zelf bedenkt “hier wil ik
wel zitten” is dat heel anders dan wanneer een beleidsmedewerker of bestuurder zegt:
“Ga daar maar zitten”. De Vechtclub, en later ook Vechtclub XL, is daar een goed
Utrechts voorbeeld van. Een jonge ontwerper en bouwer vestigde zijn bedrijf
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Stortplaats van Dromen in een oude loods in Overvecht. Hij maakte zich de plek
eigen met hergebruikte materialen uit de omgeving. Anderen gingen meedoen. De
loods werd een broedplaats door ontwikkeling van onder op. Kleinschalig en lokaal.
Opzegtermijn 1 maand. Geen overbodige regels. Het is een enorm succes geworden,
vandaar dat er nu langs het Merwedekanaal ook een Vechtclub XL is. En weer lijkt
het erop dat de vraag het aanbod overstijgt. Ook van Vechtclub XL wordt beweerd dat
meer creatieve ondernemers zich daar willen vestigen dan de ruimte toelaat.
‘Dat doet me eraan denken’, voegt Michiel peinzend toe, ‘Ik wil de Stortplaats van
Dromen nog in contact brengen met A Living Wall. Dat kan voor beiden iets
opleveren. Vanwege verplaatsing van het afvalscheidingsbedrijf, eventuele bouw van
ruimtes aan de muur en de werkwijze van de mensen van de Vechtclub – vaak door
hergebruik of door materialen anders toe te passen – die kennelijk ruimte tekort
komen.’
Vlak voor het afscheid, beantwoordt Michiel de laatste vraag: ‘Ja, de reorganisatie bij
de Kamer van Koophandel betekent voor mij, vanwege mijn tijdelijke contract, dat ik
een andere baan moet zoeken. Jammer, want ik doe mijn werk graag. Maar ik zie wel
kansen, dat is immers mijn baan.’

Routeplanning & plaatsbepaling
Els de Mare in de bus. Hoek Ophemertsedijk / Waalbandijk, Tiel. Over de te
verbreden A12. Dinsdagochtend 8 oktober 2013.
Ze loodst de bus langs kunstwerken naar de Waal. Echte kunstwerken, in die zin dat
het beelden en objecten gemaakt door kunstenaars zijn en niet bruggen en tunnels
die weg- en waterbouwkundigen een kunstwerk plegen te noemen. De halte is aan het
water, onder een bronzen boog van Cor Litjens getiteld ‘Huizen op de dijk’. ‘Ik houd
niet zo van kaders, maar deze boog vind ik mooi. Wanneer je er doorheen kijkt, zie je
ineens details in het landschap die anders niet opvallen. En, iedere keer is het
doorzicht anders,’ zegt ze.
Een fietspad over de dijk kruist de binnenweg en er staat een bankje met prullenbak.
Het water beneden ligt loom om beboste eilandjes en schapen clusteren een eindje
verderop tot een wollen deken in het weiland.
Els de Mare werkt bij Rijkswaterstaat als coördinator Ruimtelijke Kwaliteit, een
functie die ze zelf gecreëerd heeft. ‘Ruimtelijke kwaliteit,’ zegt ze, gaat over het
evenwicht tussen functionaliteit, belevingswaarde en toekomstwaarde en verdient
evenveel aandacht als de factoren tijd en geld.’
Els benadert de ruimte in de traditie van Jane Jacobs, beroemd planologe die haar
eerste werk begin jaren zestig publiceerde en steeds de mens als uitgangspunt nam.
Ontwikkelingen gedijen bij beweging van onder op. Mensen kunnen niet gedwongen
worden om publieke plaatsen te gebruiken, laat staan om deze leefbaar en veilig te
maken en houden. Daartoe moeten ze uitgenodigd worden, door de vormgeving, de
logistiek van stromen, diversiteit aan functies en beleving.
Om mensen ertoe te bewegen de publieke ruimte in te nemen met het oog en de
liefde van een eigenaar, zoomt Els zowel in als uit langs het Nederlandse
hoofdwegennet. Snelwegen doorkruisen menig landschap en meerdere steden. Door
een weg te benaderen als route is eenheid van verhaal mogelijk. Binnen die eenheid is
ruimte nodig voor de verscheidenheid van de plaatsen en gebieden die de weg
doorkruist en verbindt. De details van een gebied, de mensen die er wonen, werken
en passeren en verschillende lokale belangen bij elkaar brengen is de postzegelkant.
Tegelijkertijd zijn al die plekken met elkaar verbonden en is visie op het geheel
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onontbeerlijk. De snelweg valt onder Rijkswaterstaat, maar de omliggende grond is
vaker niet dan wel de verantwoordelijkheid van de dienst.

Rijkswaterstaat is een Doe-Dienst. Er wordt gebouwd en gerekend. Er worden
budgetten en tijdspannes toegekend aan projecten. Limieten die niet overschreden
horen te worden. Maar aan de overkant van de sloot heersen andere regenten. Zij
bouwen dozen als bedrijfspanden en plaatsen reclame zuilen. Ze voelen fijnstof in
hun longen neerslaan, hun witte huizen geraken zwart van het roet. De bewoners,
bedrijven, gemeentes en grondeigenaren hebben allen zo hun eigen redenen en
motieven om te doen wat ze doen. Ze kunnen de plannen van Rijkswaterstaat flink
doorkruisen en ophouden met procedures en protest acties, waardoor de druk op het
beschikbare budget toeneemt en de planning in het geding komt.
In het huidige era van bezuinigingen en terugtrekkende overheidsbemoeienis
wankelt daarbij de autoriteit en legitimiteit van de Staat. Burgers en bedrijven eisen
invloed op hun eigen leefomgeving op en weten zich in toenemende mate goed
uitgerust met kennis.
Budget, het oude toverwoord waarmee overheden de poorten naar de samenleving
openden, is er niet. De ambtenaar met een zak geld op zijn rug was een welkome gast,
zelfs als er additionele eisen verbonden waren aan de euro’s. Sinds overheden geen
geld meer meebrengen en zich terugtrekken op maatschappelijke taken vermindert
het draagvlak voor overheidsbemoeienis. Private partijen doen het zelf wel, of niet.
De roep om zo min mogelijk overheidsbemoeienis wordt luider. Zoals John Buitink
van A Living Wall, burgerinitiatief rondom de A12 in Lunetten, formuleert: ‘Park de
Koppel is óns park’.
Overheden weten vaak niet goed raad met mondige doe-het-zelf-burgers en
ondernemers. Inspraak beperkt zich meer dan eens tot een bijeenkomst waar een
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stuk of drie alternatieven worden gepresenteerd. Daar mag men dan uit kiezen. Het
eindresultaat is onveranderlijk verschillend van de voorstelling. Verwachtingen
worden niet waargemaakt. Dit leidt tot klachten tot aan de Raad van State
(tijdverlies) en / of tot afhakende burgers (en bedrijven). ‘Private partijen die echt
mee-ontwerpen vormen nog altijd een griezelig fenomeen voor overheidsdiensten.
Maar projectteams hebben er belang bij om vroeg draagvlak te creëren, zodat tijd en
geld bespaard worden. De communicatie wordt beter, al moeten we nog veel leren om
het werkelijk goed te doen,’ stelt Els. Haar opdracht luidt om daar mede verandering
in aan te brengen. Ze legt verbindingen met omwonenden, bedrijven, burgers, steden,
provincies en andere grondbezitters en gebruikers. De A12 die hier onderwerp van
gesprek is, wordt wel de regenboog route genoemd. Ze doorsnijdt Midden Nederland
van Oost naar West, 155 kilometers gevarieerd gebied. Met het grote plan voor de weg
in het achterhoofd opborrelende initiatieven uit de samenleving stimuleren, mensen
en plaatsen aan elkaar verbinden, is de taak van deze vrouw zonder budget die zich
tussen de ingenieurs en de gebruikers in beweegt. ‘De combinatie is goed. Technici
houden me met mijn benen op de grond. We hebben elkaar keihard nodig. Je moet
wel in staat zijn om een idee op te geven en elkaar vertrouwen.’ Benen op de grond en
hoofd in de wolken, zo hoort een indiaan te leven.

‘Lunetten heeft veel potentie,’ zegt Els. ‘Het heeft iets van een eiland met eigenzinnige
bewoners die op elkaar zijn aangewezen. Zo wonen er betrekkelijk veel mensen met
een beperking zelfstandig. Dat kan mede vanwege behulpzame en oplettende buren.
A Living Wall is een constructieve beweging over ruimtelijke kwaliteit en
vormgeving. De ontwerpen voor een nieuwe muur rondom een bredere A12 heb ik
voorgelegd aan onze afdeling Water, Verkeer en Leefomgeving. Zij ontwikkelen de
visie op wegen, waterwegen, watersystemen en leefbaarheid. Ik kan Lunetten helpen
kennis te vergaren en contacten te leggen. Daarbij is de wijk in de gelukkige
omstandigheid dat ze krachtige en gedreven buurtbewoners heeft. Al blijft het
moeilijk om de achterban enthousiast te houden. Veel mensen hebben andere dingen
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aan hun hoofd en willen gewoon prettig wonen. Als die afhaken, bestaat het risico dat
de initiatiefnemers ook leeglopen.’ Hier ziet Els dan ook een taak voor de betrokken
overheden, Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht. ‘Een coördinator die het
communicatieplan mee opzet en ook een plan van aanpak kan formuleren, zou hier
op z’n plaats zijn. Er is nu niemand die helpt verbinden en faciliteert.
‘Als een bescheiden fonds gecreëerd wordt om in praktijk te leren wat
burgerparticipatie echt inhoudt, zou zo iemand aan de slag kunnen. De gemeente is
de grote afwezige. Zij heeft scherpe keuzes gemaakt en alle energie gaat naar de as
Uithof, het stationsgebied en Leidse Rijn.’
Een ander pijnpunt voor een burgerinitiatief zoals A Living Wall is het naderende
kostenplaatje. Als de gemeente het plan goedkeurt, zullen leges gefactureerd worden.
‘Utrecht is daar steeds duidelijk in geweest,’ zegt Els. ‘Al blijft het wel zuur dat
mensen die zich inzetten voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, daar energie
in steken en vaak ook kosten voor moeten maken, dan vervolgens tevens moeten
betalen voor een projectmanager. Daarmee loopt de overheid het risico zichzelf
buiten spel te zetten. Wie belemmert burgers om hun eigen project te managen en
het zonder de overheid te doen?’
De samenleving is aan het kantelen. Traditionele instituten staan onder druk.
Nergens is geld. Voor bevlogenheid hoeven we niet bij de politiek te zijn, lijkt een
groeiend aantal te denken, dus doen die mensen het zelf. Een persoon kan bij
verschillende ‘tribes’ horen, netwerken lopen via draden van belangen. Een CDA-lid
coöpereert als vanzelfsprekend met zijn buurman die weliswaar ander stemgedrag
vertoont, maar gelijke belangen heeft in de straat. ‘Schaarste maakt creatief,’ zegt Els.
‘Je moet anders gaan kijken. Dingen op z’n kop houden, omdraaien, binnenste buiten
keren en nieuwe combinaties maken. In de beperking schuilt ook winst.’ En lachend:
‘We moeten leren denken als een kunstenaar.
Els neemt de vrijheid om trends in de samenleving te onderzoeken. Ze gaat naar
bijeenkomsten zoals op de Utrechtse Heuvelrug waar gesproken wordt over
zonnecollectoren en windturbines langs de snelweg. ‘Zonneakkers veranderen het
karakter van een route. Ze bepalen het landschap en uitzicht van de weg. Hoewel dit
onderwerp niets van doen heeft met het verbreden van wegen, ga ik er mijn licht
opsteken en contacten leggen. Ik wil me voorbereiden op ontwikkelingen en daar met
collega’s over praten. Waar wel? Waar niet? En waarom? Je kunt niet zomaar overal
nee tegen zeggen.
‘Ik ben heel enthousiast over al die veranderingen. Over een paar jaar is alles anders.
Ook de overheid zal moeten besluiten om initiatieven van onder af daadwerkelijk te
ondersteunen, om echt mee te doen en niet alleen maar te roepen vanaf de zijlijn.’
Bovenstaande portretten zijn gebaseerd op interviews ‘in de Bus’ over
gebiedsontwikkeling van onder op. De foto’s zijn genomen tijdens de interviews. Er
is tevens een moodboard (korte film) gemaakt, die is te bekijken op youtube:
http://youtu.be/xV7hEUVqmrM Najaar, 2013
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