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Wageningen en Twello,
de groenste gemeenten
Applaus voor Wageningen dat dit jaar de prijs heeft gewonnen voor de groenste
stad. En ook applaus voor Twello dat zich dit jaar het groenste dorp mag noemen.
Wageningen heeft zich met name onderscheiden door zijn groenbeleid duurzaam
af te stemmen op de verschillende grondsoorten die de gemeente kent. Twello
scoorde hoog vanwege de zorgvuldige omgang met cultuurhistorie en erfgoed.
Multifunctioneel gebruik

De jury kijkt naar de ruimtelijke kwaliteit. Of de gemeente bijvoorbeeld streefbeelden heeft. En hoe
herkenbaar, bruikbaar en aantrekkelijk de openbare
ruimte, het privégroen en het buitengebied zijn. Aspecten van cultuurhistorie worden meegenomen,
evenals de stedelijke groenstructuur en de ecologische kwaliteit en biodiversiteit in het landschap. Dit
jaar zijn deelnemers voor het eerst beoordeeld op de
verbinding stad-land en op klimaatadaptatie. Daarmee is de lijst nog niet compleet, want ook een gezonde leefomgeving en duurzaamheid zijn aspecten
die meewegen. En last but not least gaat het om
communicatie en participatie.

Dit jaar hadden Edam-Volendam,
Leiderdorp en Wageningen zich
genomineerd in de categorie steden, en Vorden (gemeente Bronckhorst), Twello (gemeente Voorst)
en IJlst (Súd-West Fryslân) in de
categorie dorpen.
Vaak geeft een bevlogen wethouder of burgemeester de aanzet tot
de nominatie en zijn het betrokken
ambtenaren die de uitwerking verzorgen. In het geval van de dorpen was er dit jaar een grote betrokkenheid van bewoners, die zelf vaak initiatieven hadden genomen waarbij de gemeente hen faciliteerden.
Bij de herinrichting van een oude beek hadden bewoners bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de
mogelijkheden van waterbeleving en was er onder
meer een doorwaadbare plaats en een natuurlijke
speelplek gerealiseerd.
Juist ook multifunctioneel gebruik van ruimte ziet de
jury als een belangrijk punt en dat kan zich bijvoorbeeld uiten in de constructie van sedumdaken die
zowel voor isolatie, waterbuffering als groen dienstdoen.

Procedure

Participatie en communicatie

De jury bestaat uit deskundigen die ieder op hun eigen terrein een beoordeling geven. Ook geven ze
hun mening over de prestaties op de andere aspecten. In het algemeen doen de beroepsverenigingen
een voordracht voor een jurylid dat daarna benoemd
wordt door het bestuur van Entente Florale. Voor
het aspect duurzaamheid heeft de VVM een voorstel gedaan en sinds drie jaar maken VVM-leden
Ckees van Oijen en Annemarie van de Vusse deel uit
van de jury.

Alle drie dorpen scoorden hoog op het aspect participatie en communicatie; Vorden en IJlst hebben
daarvoor ook een certificaat gekregen. Op een natuurlijke wijze konden bewoners vaak al in het begin
van de planfase hun ideeën inbrengen, die eventueel
gevisualiseerd werden en waar mogelijk gerealiseerd
met steun van de gemeente. En dat leverde veelal
een schoon, mooi en duurzaam dorp op.

Ruimtelijke kwaliteit

Sedumdak op een boot in
de Amsterdamse gracht.
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Al jaren organiseert de Entente Florale, de Nederlandse tak van de Association Européenne pour le
Fleurissement et le Paysage, de Nationale Groencompetitie. Gemeenten die bezig zijn om een groene, gezonde en duurzame leefomgeving te realiseren met respect voor erfgoed, kunnen zich hiervoor
aanmelden of genomineerd worden. Een jury bekijkt
zowel op basis van documenten als in een rondgang
door de gemeente wat op verschillende terreinen tot
stand gebracht is.

Annemarie van de Vusse

»
ROM | JAARGANG 36 | #11

