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kookboek

inleiding

In de afgelopen maanden hebben we Mosterdhof bezocht, bestudeerd,
geanalyseerd en bewoners gesproken. We hebben ons hoofd gebroken
op een goed toekomstperspectief voor de wijk. Met dat oogmerk hebben we dit kookboek gemaakt.
Waarom een kookboek? Een kookboek omdat we nog lang niet klaar zijn
maar al wel vat hebben op de ingrediënten en de gangen. We zijn niet
klaar omdat elke prijsvraag te beperkt is voor een uitputtend plan. We
hebben nog niet echt met de bewoners en betrokken partijen kunnen
overleggen en sparren. Dus we hebben al wel ingrediënten en onderdelen klaar gezet maar het moet samen nog af worden gemaakt.
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Meerdere gangen omdat we al wel een analyse hebben van de opgave.
Die opgave is breed en schiet door de schalen heen. Het gaat niet alleen
om de wijk, maar ook om de woningen, ook om de buurtjes en ook om
de omgeving. Kortom een goed plan voor Mosterdhof bestaat uit meerdere en zeer verschillende ingrepen, die in samenhang moeten worden
bezien.
LEESWIJZER
Dit kookboek biedt dus een doorblik naar de verdere ontwikkeling
van de Mosterdhof. Het is opgebouwd rond ingrepen op vier schaalniveaus: de woning, de hofjes, de openbare ruimte en de omgeving. De,
in onze ogen belangrijkste ingrepen staan telkens beschreven. Daarbij
hebben we steeds aangegeven wat morgen kan en wat een lange adem
vraagt, en ook wie we daarbij nodig hebben.
Het is geen kant en klaar plan. Wel een breed en aanlokkelijk perspectief
want Mosterdhof heeft sterke kanten en we zien een mooie toekomst
voor ons. We zouden daar graag met de hele coalitie in de komende tijd
aan verder werken.
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analyse

vanuit onstaan

het experiment
in de seventies in
groeiregio Arnhem

De Mosterdhof was een sociaal experiment - een
buurt als sociaal ideaal - waarbij een wijk met
verschillende type bewoners moest ontstaan, die
elkaar konden ontmoeten op het hof en de straat.

Er kwamen niet alleen woningen voor gezinnen - rijk
en arm - koop en huur - maar ook jong en oud - bejaardenwoningen - zorg in de wijk. Een heel actueel thema.
Totaal van 252 woningen, onderverdeeld in:
42 - type E - rijwoning hout - woningwet
72 - type E’ - rijwoning baksteen - premie verhuur 24 - type BBW - bejaardenwoning 1-laags - woningwet 38 - type BBW’ - bejaardenwoning 2-laags - premie verhuur
76 - type G - gestaffelde herenhuis - premie verkoop -

ontwerp, ontwerpkritiek en wijzigingen in uitvoering
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1970: een locatie voor de nieuwste uitbreidingswijk in de groeiregio Arnhem-Westervoort: goed
verbonden en aan de rivier

afzetten tegen het wederopbouw-functionalisme:
een stedenbouwkundig motief gericht op de
voetganger

een diverse, gemengde wijk, gericht op
ontmoeting en ontmoetingsruimte

de hofjes gekoppeld tot een (bijna) alles
verbindend voetpadennetwerk

de achterkanten om de hofjes zijn ‘vergeten’ als
ontwerpopgave. De beleving vanuit de auto en de
parkeerpleinen werd een niet-geordende wereld
van garages en schuttingen

de opzet van de wijk is niet leesbaar voor
de bezoeker die de wijk met de fiets of auto
benadert

het ontwerp reageert niet en legt geen verbinding met zijn context en vormt daarmee een in
zichzelf gekeerde wereld

bij realisatie is een tweedeling ontstaan:
1. premie-verhuur woningen (met verbeterde materialisering en indeling) langs aantrekkelijke randen
2. woningwet-woningen binnen de ring

analyse

vanuit onstaan

verandering in
de loop van de tijd
1975-2020

Maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen
45 jaar hebben ook hun effect op de wijk gehad.
Met name de verkoop van huurwoningen aan
bewoners heeft een dynamiek veroorzaakt die ook
om een specifieke aanpak vraagt, die afwijkt van
wijken met veel corporatiebezit.

De cyclus van vernieuwing zal gericht moeten
zijn op de individuele particuliere eigenaar, want
samenwerking kan niet afgedwongen worden.
Dat is niet erg, want zo worden deze stadsdelen
volwassen als in een oude binnenstad.

afzwakking in de loop van de tijd

van huur naar koop: in 1975 was 70% van de
woningen een gehuurde woning

toename van autogebruik en een toenemende
individualisering die een verandering in de beleving
van de privacy met zich meebracht hebben ook een
nadelig effect gehad op de openbare ruimte
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in 2020 is nog maar 14% van de woningen een
gehuurde woning

er heeft ‘verschutting’ plaatsgevonden bij
tuinen die richting de openbare ruimte is
gericht, waar oorspronkelijk lage struiken ter
overgang waren gedacht

particuliere eigenaren onderhouden de woningen
met individuele afweging van prioriteiten,
mogelijkheden en smaak. Hierdoor ontstaan
verschillen in pui-indeling, materiaal en kleur. Dit
hoeft niet altijd te leiden tot verrommeling.

In De Mosterdhof hebben het onrustige gevelontwerp, de
matige kwaliteit van destijds gebruikte materialen en de
thermische effecten van de toegepaste kleuren, er aan
bijgedragen dat de verschillen zo groot zijn geworden.

door bezuinigingen op het groenbeheer en de
incidentele verkoop van stukjes openbaar ‘snippergroen’ is de kwaliteit van de inrichting van
de openbare ruimte achteruitgegaan.

het voetpadenstelsel doet op veel plekken
sleets aan met ongedefinieerde randen en
overwoekerend groen

Wat dit betekent; enkele concrete conclusies:
1 | Woningen voorsorteren op lage temperatuur verwarming en
structureel minder energie-verbruik. Ventilatie in woning belangrijk.

analyse

nu en de toekomst

2 | Minder steen en buitenruimte vergroenen, zowel privé als

wat komt er op de
wijk af?

openbaar. Meenemen in alle onderdelen van het plan.
3 | Voorsorteren op delen van auto’s, elektrisch vervoer en meer
gebruik van nabijheid OV.
4 | Locatie aan de uiterwaard geeft kansen om de wijk te verbinden
met het buitengebied en een sterke woonomgeving te bieden. Ook
zorgt het voor verkoeling bij hitte.

Mooi Mosterdhof; de ontwikkeling die is ingezet

Trends en ontwikkelingen; wat er op de wijk afkomt

Het recente wijkontwikkelplan Mooi Mosterdhof benoemt vier thema’s
met concrete acties om tot verbetering van de wijk te komen. De vier
thema’s zijn: fris & fruitig, klaar voor de toekomst, wijk uit zijn schulp, en
aandacht voor elkaar. Vier wijktafels zorgen voor doorontwikkeling en
implementatie van het plan. Twee keer per jaar wordt een wijkconferentie georganiseerd voor alle bewoners en partners van de Mosterdhof.

•

•
•

•
•
•
•

Door doelen voor een koolstof-arme samenleving komen nieuw
beleid en wetgeving op de wijk af. Er wordt verwacht dat mensen
minder energie verbruiken en andere energiebronnen gaan gebruiken.
Als gevolg van klimaatverandering krijgt de wijk te maken met grotere extremen in het weer. Het wordt natter, heter en droger.
De samenstelling van de wijk verandert: het aandeel ouderen
neemt toe, de wijk wordt multi-cultureler en het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe.
Toename van eenzaamheid en verminderde sociale samenhang.
COVID-19 laat kwetsbaarheid economie inzien, belang van sociale
netwerken en prettige leefomgeving.
Ontwikkeling van het Rivierklimaatpark en dijkversterking.
Er is in Nederland een tekort op de woningmarkt.

5 | Hofjes, pleintjes en mix van woningen gebruiken voor verder
opbouwen sociale samenhang en verbindingen.
6 | Niet alle ambities en ontwikkelingen kunnen landen in
concrete acties, maar vragen om continue ontwikkeling en de
randvoorwaarden daarvoor.
7 | Ruimte scheppen voor éénpersoonshuishoudens door
vervangen woningen op strategische plekken.

toekomstverkenning Panorama Nederland
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visie

op de wijk

een veerkrachtige
veelkleurige
wijk aan de dijk

In onze visie op de wijk zetten we in op een veerkrachtige en
veelkleurige wijk aan de dijk:
1 | vertrekken bij de oorspronkelijke opzet

De oorspronkelijke opzet heeft manco’s maar ook kwaliteiten. Die kwaliteiten vormen
in onze ogen een solide basis. ‘Zen en de kunst van het wijkonderhoud’.
Bijvoorbeeld: opwaarderen Mosterdring, hofjes en voetpadennetwerk

2 | richten op de particuliere eigenaar

Waar de wijk ooit in een keer opgeleverd is hebben we nu een rijke wijk met
wisselende particuliere eigenaren. Het is goed om dat als uitgangspunt te nemen.
De diverse bewoners hebben verschillende wensen en mogelijkheden. We faciliteren
in het plan daarom de doe-het-zelver en ondersteunen de doe-het-samer.
Bijvoorbeeld: het individuele woonplan, faciliteren veelkleurigheid in woningen

3 | van achterkant naar voorkant

Een manco in het ontwerp van de wijk is dat de aandacht teveel heeft gelegen bij
het ontwerp van een aantal woonstrengen met de verschillende woningtypen en
buitenruimte. De achterkant van deze strengen is daarbij vergeten. Juist die ruimte
met de auto-ontsluiting maakt nu een veronachtzaamde indruk.
Bijvoorbeeld: opwaarderen Mosterdring, parkeerhoven en gebruiksmogelijkheden garages, nieuwbouw aan de ring

4 | herwaardering voor het oorspronkelijke sociale experiment

Mosterdhof was als experimentele woonwijk sterk in een mix van verschillende
doelgroepen en de ontmoeting. Die kansen liggen er nog steeds en boodschap is
nog actueel. Wat ons betreft zetten we deze kracht van de wijk dan ook door als
leidraad voor de toekomst.
Bijvoorbeeld: hofjes als sociale motor van wijktransformatie, toevoegen woonmogelijkheden voor brede doelgroepen

visieschets

5 | wijk aan de dijk

Mosterdhof is tot nu toe teveel bezien als opzichzelfstaande plek. Terwijl het , als je
uitzoomt en om je heen kijkt, strategisch ligt: bij het buitengebied en bovenop het
dorpscentrum. Voor de toekomst willen we afmaken wat destijds vergeten was en
gebruik maken van de kansen van deze unieke plek binnen regio.
Bijvoorbeeld: autoverkeer van de dijk, routes naar en door de wijk verbeteren, toegenkelijk maken uiterwaard
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visie

op de opgave

‘Schijf van 4’

kookboek als
instrument

eenzaamheid, individualiteit
economische weerbaarheid
sociale cohesie, wijkactiviteiten

klimaatrobuust, energie(transitie),
circulair, collectieve aanpak,
duurzame mobiliteit, biodiversiteit

aandacht voor elkaar

In onze visie op de opgave zien we het kookboek als leidend instrument:

wijk uit zijn schulp

klaar voor de toekomst
fris & fruitig

1 | veerkracht

de ontwikkelingen die op de wijk afkomen zijn complex en dynamisch. Wij vinden het belangrijk
in te zetten op de capaciteit van de wijk om zich aan te kunnen passen aan ingrijpende
veranderingen. We zetten in op fysieke, sociale en organisatorische veerkracht van de wijk.

‘Dansen tussen de schalen’

Ons plan is een kookboek en daarmee eerder een koers dan een blauwdruk. We hebben ons
uitgesproken om de richting aan te geven die we in willen maar we moeten het samen doen.
Er komen ontwikkelingen op de wijk/gemeenschap af die impact zullen hebben. Daarom zijn
plannen en projecten onderhevig aan verandering.
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we gebruiken Mooi Mosterdhof als uitgangspunt, bouwen voort op de vier wijktafels en vullen
deze waar nodig aan. De ‘schijf van 4’ wordt gebruikt als tool om de ontwikkelingen die op de
wijk af komen, de kansen en bedreigingen en het ontwikkelplan met elkaar te verbinden.
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3 | niet in beton gegoten

elke schaal met zijn eigen actoren. Het zal per project verschillen welke actoren er nodig zijn
om het tot (succesvolle) uitvoering te brengen. De aanwezigheid van een brede coalitie is een
troefkaart. De organisatie stelt zich hierin lerend op.

beleving in de wijk, schoon en
veilig, onderhoud openbare ruimte,
parkeren

parti
c

Panorama Lokaal is een mooi startpunt. Maar het blijft een kwestie van lange adem en ook
van verbinden. Wij zetten in op een voortgaande en duurzame participatie door bewoners.
Vanuit de placemaking gedachte is daarbij steeds aandacht voor programmering, beheer en
onderhoud.

-w
ij

2 | inzetten op duurzame participatie

identiteit en imago, verbinding met
context, plaats in de regio, Poort
van de Liemers

6 | onze aanpak is realistisch !

we overschatten niet wat op korte termijn kan, maar onderschatten niet wat op lange termijn
mogelijk is.
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voorgeschreven
recept

keuzemenu

doe-hetzelf

doe-het-samen

korte termijn

mid.lange termijn lange termijn

woningen

De eerste gang in ons menu bestaat uit de woningen
in de wijk. Het verduurzamen en opknappen van de
woningen is vooral een verantwoordelijkheid van de
particuliere eigenaar. Hiervoor stellen we een individueel begeleid proces voor met als uitkomst het individuele woonplan. Dit is een helder 3-stappenplan
dat de particuliere eigenaar een helder doel biedt,
waar hij/ zij aan kan werken op eigen tempo. Het
uitgangspunt is de woning zodanig te verduurzamen,
volgens de aanstaande wetgeving, dat dit de flexibiliteit biedt om later te kiezen voor een andere warmtebron. Voor de collectieve uitvoer en financiering

bieden we ook een begeleid proces. Hiervoor is nodig
dat er een flexibeler beeldkwaliteitsregime komt dat
een kader biedt om op blokniveau meer eenheid in
kleur- en materiaalgebruik te krijgen, met als principe
‘voor wat, hoort wat’. We willen hiermee recht doen
aan de diversiteit die in de opzet van het oorspronkelijke plan zat en die in de loop der tijd is ontstaan.
Door verruimingen in het bestemmingsplan ontstaan
er slimme transformatiemogelijkheden. Ook doen we
suggesties voor nieuwbouw om de oorspronkelijke
intentie - een wijk met woningen voor iedereen - weer
nieuw leven in te blazen.

keuzemenu voor de particuliere woningeigenaar, Vivare
hoe:
doe-het-zelf en
doe-het-samen
tijdspad:
korte en middellange termijn
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Uitgangspunten beeldkwaliteitsadvies

woningen

rijwoningen in baksteen

rijwoningen met houten opbouw

gestaffelde herenhuizen

boeiboord en tussenpenanten:
frame > 1 witte of donkere kleur;

boeiboord + tussenpenanten:
frame > donkere kleur

invulling van gevelvlakken:
borstwering zoveel mogelijk 1
dicht vlak; ramen zoveel mogelijk als strook

invulling van gevelvlakken:
vrij, met als principe: - óf zelfde
als de buren, óf goed anders

vergroot contrast tussen bovenen onderbouw; houten opbouw
zoveel mogelijk als blokje vormgeven:
voor- en zijkant zelfde kleur, met
als principe: - óf zelfde als de
buren, óf goed anders

patiowoningen in baksteen

patiowoningen met houten opbouw

boeiboord en tussenpenanten:
frame > 1 witte of donkere kleur;

boeiboord + tussenpenanten:
frame > donkere kleur

invulling van gevelvlakken:
borstwering zoveel mogelijk 1
dicht vlak; ramen zoveel mogelijk
als strook

invulling van gevelvlakken:
kleurstelling volgens
kleurenschema

garages (witte en donkere
steen)

erfafscheidingen

boeiboord en garagedeur zelfde
kleur - indien mogellijk een rij
garages in zelfde kleurstelling
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beeldkwaliteit

Accepteer de ontstane diversiteit, die sluit aan bij oorspronkelijke
opzet van het experiment van een mix van verschillende woningtypen.
Probeer de uitstraling van de woningen op bouwblokniveau te vergroten, door een frame te maken dat individuele afwijkingen inkadert. Het
oorspronkelijke ontwerp bevat daarvoor elementen. Stimuleer door het
principe van extra mogelijkheden - ‘voor wat hoort wat’ - door meer
vrijheid in het bestemmingsplan te bieden voor uit- en aanbouwen, die
de gebruiksmogelijkheden vergroten

Gerbruik voor eenheid en rust
het principe van de groene plint
tussen schutting en openbare
ruimte - stimuleer de aanplant
van een beukhaag of klimopscherm.

het verticale tussenraampje met de
bovenlichten vormt een onrustig element
in het gevelontwerp. Bij veel kozijnvernieuwingen is dit al verdwenen. Een
doorgaande borstwering biedt meer rust
en eenheid op blokniveau.

1 | Verruim de mogelijkheden voor uitbreidingen en uitbouwen. Stel als
voorwaarde het afstemmen van de kleur van het frame op de buren.
Maak het mogelijk garages om te bouwen tot slaapkamers of zorgunits.
Blinde gevels aan de nieuwe Mosterdring worden zo een voorkant.

woningen

uitbreidingen
en andere transformaties

2 | Er zijn woningen met zeer diepe kavels in de Mosterdhof. Hier lig-

gen kansen om de woningen te splitsen in een seniorenwoning op de
begane grond en een starterswoning op de verdieping. Met autodelen
neemt de parkeerdruk niet toe. Reken voor de woningen aan de dijk het
gehuurde stuk grond mee voor het bebouwbaar oppervlak.

3 | Vivare kan op drie locaties 4 patiowoningen vervangen voor 8-12
Ook De Mosterdhof kan een steentje bijdragen
aan het bestrijden van de wooncrisis. Woningen kunnen worden gesplitst en op enkele
plaatsen kan nieuwbouw door Vivare haar bezit
in de wijk weer uitbreiden en diversificeren.

2A. woningsplitsing in meergeneratiewoningen

woonunits van ca 60m2 BVO voor alleenstaanden. Door een rug-aanrug typologie te gebruiken krijgt zowel de Mosterdring als het hofje een
voorgevel in plaats van een blinde gevel.

4 | Het blok Mosterdhof 3-17 ligt na de nieuwbouw stedenbouwkundig

ongelukkig. Wij stellen voor om de bergingen te verplaatsen naar de
tuin. Als compensatie zouden de bewoners de onderdoorgang bij de
woning kunnen betrekken. Vivare zou de woningen kunnen opkopen en
deze met een uitbouw in de tuin tot bijvoorbeeld een begeleid-wonencomplex kunnen transformeren met een gevel aan de Mosterdring.

2B. zorgunits en/of werkplek in/ aan de garage

3. studio’s voor kleine huishoudens

2.
1.

2.
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4.

3.

woningen

het individuele
woonplan

Een belangrijk onderdeel van het woonplan is de verduurzaming.
In dit deel van het woonplan worden de stappen en bijbehorende
maatregelen beschreven die leiden tot een woning die klaar is voor de
toekomst. Een toekomst zonder gebruik van aardgas!
Naast het inzichtelijk maken van de stappen hebben wij gekeken naar
de mogelijkheden die de uitvoering gemakkelijker maken. Zo kun je
bijvoorbeeld samen met je buren krachten bundelen en geld besparen
door tegelijkertijd dezelfde maatregel uit dit woonplan te laten
uitvoeren. Daarvoor kun je professionele ondersteuning krijgen vanuit
de wijkorganisatie. NB. We zorgen graag met jullie ervoor dat vanuit de
wijkorganisatie deze ondersteuning gegeven kan worden.
Jouw woning komt uit het bouwjaar 1972 - 1975. Woningen
uit de jaren ’70 zijn veelal voorzien van de eerste (beperkte)
standaard isolatiematerialen zoals dubbel glas op de
begane grond en minimale isolatie in de spouw. Soms al
aangevuld met isolerende verbeteringen. Voor dit segment
zijn de kenmerkende uitdagingen: beperkt aantal radiatoren,
beperkte kwaliteit van de baksteen en dakbedekking
(onderhoudsgevoelig).

In drie stappen naar
een duurzame woning
als onderdeel van je
eigen woonplan!

Inzicht in de huidige energetische kwaliteit van de woning
wordt verkregen door een individuele opname. Dit wordt
gedaan door een getrainde Mosterdhoffer voordat het
individuele stappenplan wordt gemaakt.
Wat is de opgave?
In 2019 is het klimaatakkoord gesloten. In de uitvoerings- agenda
van het klimaatakkoord zijn een aantal heldere doelen voor de
gebouwde omgeving opgenomen. Hoofddoel is dat ieder gebouw
vanaf 2050 CO2 neutraal verwarmd moet kunnen worden. Dus
zonder gebruik van fossiele brandstof. Impliciet betekent dit dat er
gekeken moet worden naar alternatieven voor aardgas. De meeste
alternatieven zijn gebaseerd op lage temperatuurverwarming. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld een warmtepomp. Om gebouweigenaren de
komende 30 jaar naar een CO2 neutrale situatie te laten groeien zijn
er stimuleringsmaatregelen in de maak. Denk hierbij aan subsidies,
maar ook wet- en regelgeving is in de maak.
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Er zijn veel natuurlijke momenten
om je woning te verduurzamen! Bij
verhuizen, schilderen, glasvervanging,
gasketel vervanging. Het hebben van
een woonplan helpt je dan de juiste
afweging te maken

Vanaf 2021 gaan bijvoorbeeld voor iedere woning de standaard- en
streefwaarden geleden. Dit zijn vastgestelde normen en gaan over
de maximale warmtevraag (standaard) van een woning en over de
minimale isolatiegraad (streefwaarden). In onze woonplanaanpak
sorteren wij voor op deze normen en zijn de woningen tegelijk
voorbereid op iedere duurzame warmteopwekker, ook een eventueel
warmtenet.

Hierbij een voorbeeld van een
individueel 3-stappenplan voor een
duurzame woning. In dit voorbeeld
een rijwoning met houten opbouw
doorgerekend. Uitwerkingen voor de
andere type woningen volgen na evt.
continuering van ons project.

woningen

het individuele woonplan

Het energieverbruik hiernaast is
berekend op basis van de bestaande
situatie: verwarmd met aardgas, op
basis van de huidige energierekening,
woningkenmerken en daarmee een
relatief hoge warmtevraag.

stap 1

stap 2

Door in te zetten op het verminderen van de
warmtevraag (isoleren en kierdichting) én het beter ventileren wordt de weg ingeslagen naar een
duurzame woning.

Het nog verder verminderen van de warmtevraag
door isoleren. De woning kan dan worden verwarmd met een lage temperatuur: ≤45 graden.

De woning verduurzamen door een nieuwe duurzame
warmteopwekker. De aardgastoevoer kan worden
afgesloten.

Maatregelen

Maatregelen

Maatregelen

		

Alle kieren dichten
		
Vloer- of bodemisolatie beganegrond
De spouw hoogwaardig isoleren
Aanbrengen balansventilatie (WTW)
Van op gas koken naar inductie
Comfort: vloerverwarming b.g.

kosten

invloed

€ 1.500 - 1.750
5-15%
€ 1.000 - 2.500
5-15%
€ 1.500 - 2.500 10-30%
€ 5.000 - 7.500 15-20%
€ 500 - 1.500
€ 2.500 - 4.500
-

Overstappen naar elektrisch koken in stap 1 is niet noodzakelijk,
maar is voor veel mensen wel een positieve ervaring!
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stap 3

kosten

invloed

Vervangen en isoleren dak
€ 10.500 - 18.750 15-25%
Vervangen kozijnen met triple glas € 8.000 - 12.500 10-25%
bijplaatsen radiator woonkamer
€ 1.000 - 1.500
-

Voor het kunnen overstappen naar een duurzame warmtebron
moet er ook rekening gehouden worden met toekomstig comfort.
Vandaar dat het woonplan uitgaat van triple glas.

		

kosten

invloed

Vervangen gasketel voor warmtepomp € 6.000 - 8.500 10 -15%
Verwijderen gasleidingen uit woning
€ 500 - 7.500
Aanbrengen zonnepanelen (20 stuks) € 6.000 - 7.500
Grijp de energetische maatregelen ook aan om na te
denken over ingrepen die het wonen in uw woning
comfortabeler maken, zoals het gelijkvloers maken
van de drempels en het verplaatsen van de slaapkamer naar de begane grond in een uitbouw.

Hierbij geven wij enkele uitgangspunten en tips bij de uitvoering van
het woonplan.

woningen

het individuele woonplan

tips bij uitvoer
van woonplan

Waterzijdig inregelen van de cv installatie
Het is een open deur, maar gebeurt zelden. Radiatoren /
vloerverwarming geven de opgewekte warmte in de woonvertrekken
af. Het waterzijdig inregelen van deze elementen verbetert de
efficiëntie van het systeem en kan tot wel 15% in het energieverbruik
schelen.
Streef een lage aanvoertemperatuur na
Hoe mooi is het als je woning al geschikt blijkt te zijn voor lage
temperatuurverwarming. Om dit te testen is het mogelijk om de
aanvoertemperatuur vanaf de ketel te verlagen naar 35 - 45 graden. Als
blijkt dat tijdens echte koude dagen het nog steeds comfortabel in huis
blijft kan de stap naar een duurzame opwekker zoals een warmtepomp
al snel gezet worden.
Hou het hoofd koel
Een goede isolatie geeft op warme dagen ook de mogelijkheid om het
koel te houden in huis. Door overdag ramen en deuren dicht te houden,
gecombineerd met zonwering, is het mogelijk om op tropische dagen
de binnentemperatuur zonder actieve koeling onder de 24 graden te
houden. Uiteraard kan dit alleen met een goed ventilatiesysteem. ‘s
Nachts gaan de ramen open om de ‘warme lucht’ te spuien.

Vrijkomende (bouw) materialen zijn vaak goed
te (her)gebruiken. Van de oude kozijnen zou
bijvoorbeeld een kleine kas gemaakt kunnen worden. Wanneer er groot enthousiasme
is, zouden we zelfs van de oude kozijnen van
meerdere woningen samen een kleine buurtspeelhut kunnen maken. Veel van de materialen die vrij komen, zoals oude isolatie en dakbedekking, kunnen goed gerecycled worden via
de afvalverwerking.
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Open of dicht?
“Een energiezuinig huis moet potdicht blijven!”. Zomaar een bewering
die nergens op slaat. Maar hoe dan wel? Ramen en deuren open zetten
op de juiste momenten kun je ook leren. Volg een cursus ‘warme lucht
spuien’.
Gebruik elektrische apparaten wanneer de zon schijnt
Energie die direct van uw zonnepanelen komt is vaak voordeliger dan
energie die u van uw leverancier krijgt als de zon niet schijnt. U kunt
eenvoudig uw eigen energie gebruiken door bijvoorbeeld apparaten te
gebruiken als de zon schijnt.
Meet de temperatuur in de kruipruimte
Een warme kruipruimte is niet de bedoeling. De meest voorkomende
oorzaken zijn het ontbreken van isolatie van de vloer of cv-leidingen.
Door het aanbrengen van een bodemisolatie, uiteraard gecombineerd
met een balansventilatiesysteem op een kleine overdruk, verliezen we
deze energie niet meer.

Er zijn zowel landelijke als lokale subsidies en leningen beschikbaar
die je kunt inzetten voor de financiering van sommige maatregelen
uit je woonplan.

Lokale financieringsmogelijkheden
De gemeente Westervoort biedt een duurzaamheidslening van
€ 2.500,- tot € 7.500,-. Je betaalt maandelijks gedurende 10 jaar lang
de aflossing en de rente, die momenteel minder dan 2% bedraagt. Er
mag boetevrij vervroegd worden afgelost. Meer informatie: link.
Voor het aanleggen van een groen dak kan de ‘Stimuleringslening
Toekomstbestendig Wonen’ worden aangevraagd.

Landelijke financieringsmogelijkheden
Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
Voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas kun je
ongeveer 20 procent subsidie krijgen. Voorwaarde is dat je ten minste
2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren. Meer informatie: link.
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
Particuliere huishoudens en zakelijke gebruikers (waaronder VVE’s) die
zelf duurzame energie willen opwekken kunnen subsidie aanvragen
voor zonneboilers, warmtepompen, etcetera. Meer informatie: link.
Energiebespaarlening
De Energiebespaarlening is een regeling, waarbij huiseigenaren tegen
een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende
maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, zonnepanelen. Meer
informatie: link.
BTW op zonnepanelen terugvragen
Wanneer je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op
de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen van de
Belastingdienst. Meer informatie: link.
Laag BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden
Voor vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie en het aanbrengen van
isolatieglas geldt het lage btw-tarief op arbeidsloon. Het lage btw-tarief
is 9 procent in plaats van de normale 21 procent. Meer informatie: link.

woningen

het individuele woonplan

ondersteuning
bij uitvoer
van woonplan

Alleen ben je sneller,
samen kom je verder!

Uitwerken 8 basisplannen en opleiden van Mosterdhoffers
tot woonplancoach!
We starten dit proces met het uitwerken van het basis plan voor
alle acht de woningtypen in de Mosterdhof. Daarnaast leiden we
geïnteresseerde bewoners uit de wijk op om de individuele woonplannen te maken. In deze training worden de essentiële vaardigheden aangeleerd om een individueel woonplan op te stellen.
Hier sluiten bij voorkeur ook de energiecoaches uit de gemeente
Westervoort bij aan.
Voor ieder huishouden een eigen individueel woonplan
Elk huishouden krijgt een individueel woonplan. Het streven is
om nog binnen een jaar voor alle woning eigenaren een individueel woonplan op te stellen. De woonplancoaches maken de
koppeling met collectieve mogelijkheden. Naast de verduurzamingsmaatregelen worden ook andere maatregelen meegenomen zoals klimaatadaptatie en beeldkwaliteit.
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Samen doen!
Iedereen kan zijn plan individueel uitvoeren, op zijn eigen tempo.
Een aantal aanpassingen kunnen voordeling collectief opgepakt
worden, bijvoorbeeld door gezamenlijk inkopen en gezamenlijk
klussen. Dit collectief proces vindt aansluiting bij het proces op
pagina 16 om de hofjes te ontwikkelen. Wij ondersteunen de
wijkcoöperatie graag waar nodig bij het organiseren van de collectiviteit.
Ondersteuning vanuit projectteam
Hoe je dit doet en waar je op moet letten is niet altijd geborgd in
een wijk. Dit stuk begeleiden als verlengstuk vanuit de collectieve
wijkaanpak en individuele woonplannen vinden wij erg bepalend
voor een geborgd succes. Vanuit het projectteam bieden we
ondersteuning aan om de collectieve buurtinitiatieven te voorzien
van tips, tricks en best practices!

exploded view van de elementen
die in stap 3 collectief kunnen worden aangepakt

de hofjes

Voor de tweede gang van het menu stellen
we recepten voor waarmee de hofjes, als
onderdeel van het voetpadennetwerk kunnen
worden aangepakt. Dit naar gelang de wens
en betrokkenheid van bewoners en gemeente.
Op deze schaal besteden we aandacht aan de
kansen voor collectiviteit en verbondenheid in
het vergroenen en opfrissen van de hofjes.
Wij bieden inspiratie op basis van keuzerecepten en stellen ons in het maken van de

keuzemenu voor hofgenoten,
de wijktafels en de gemeente
hoe:
doe-het-samen
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tijdspad:
korte en middellange termijn

keuzes en uitvoering een flexibel en organisch
proces voor, met onze support. We stellen ons
een flexibel en organisch proces voor, op basis
van keuze-recepten.
Het begint met een keuze of de bewoners
rondom een hof gezamenlijk willen participeren
in de aanpak en herinrichting van hun hofje en
zo ja, in welke mate. Of gaat men liever voor de
basis-receptuur en is de aanpak geheel aan de
gemeente?

de hofjes

samen
mooie hofjes
maken

Contact maken en activeren

Visie, programma, onderhoud & beheer

We activeren bewoners op verschillende manieren om met hun
hofje aan de slag te gaan. Allereerst via het persoonlijk contact
vanuit de wijktafels. Daarnaast besteden de woonplancoaches
ook aandacht aan de mogelijkheden om met het hofje aan de
slag te gaan. Ook individuele woonplannen kunnen hier collectief
vorm krijgen! Het gebruik van communicatiemiddelen zoals
een webpagina, sociale media kanalen en de wijkkrant helpt
vervolgens om ideeën en voorbeelden breed te delen en ook
anderen te inspireren.

Vanuit dit hoftafelgesprek ontstaat het vervolgproces. Hierin
is aandacht voor programmering van activiteiten in het hofje.
Deze zorgen ervoor dat de ruimte actief gebruikt en beleefd
wordt. Daarnaast verkennen de partijen wie zorg draagt voor
de uitvoering van de werkzaamheden en het bijbehorende
onderhoud en beheer na oplevering. Dit kan bij de gemeente
liggen, bij de bewoners of een combinatie hiervan. Ook
worden afspraken gemaakt over de financiering. Mochten
de bewoners het onderhoud en beheer van het hofje op zich
nemen, is het mogelijk dat zij een deel van het gemeentelijk
onderhoudsbudget ter beschikking krijgen. De schijf van 4 (zie
p.7) wordt voortdurend ingezet om de integraliteit van de plannen
te waarborgen.

Hoftafelgesprekken
Wanneer enkele bewoners iets willen met een hofje faciliteren
wij (al dan niet via/met de wijkcoöperatie) een hoftafelgesprek.
Alle hofbewoners krijgen een uitnodiging om bij dit gesprek
aanwezig te zijn en hun bijdrage te leveren. In dit hoftafelgesprek
wordt onderzocht wat de gemeenschappelijke beelden zijn bij
de hofbewoners. Voorbeelden van andere hofjes bieden houvast
voor bewoners om keuzes te maken voor het ontwikkelen van
het hofje. Ook wordt de keuze gemaakt of bewoners gezamenlijk
willen participeren of de verantwoordelijkheid van het proces bij
de gemeente laten.

De inspiratie en keuze recepten zijn te zien op de volgende
pagina.
*Bovenstaande is ook van toepassing wanneer meerdere bewoners zich
willen inzetten om een pleintje onder handen te nemen of gezamenlijk
de straatjes willen aanpakken rondom de hofjes.

hofjes en speelplaatsen

gesprekstopics: hoe wordt het hofje
gebruikt en wie doet wat?
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de hofjes

voorbeelden
1. nieuwe basisinrichting

Basisinrichting = no regret

•
•
•
•

vaste planten in plaats van struiken
open maken mbv gras
doorsteken herstellen
1 boom aan de hand van locatie
(dijkzone/ taludzone/ binnenring)

De minimale variant bij een ingreep is een nieuwe basisinrichting
met vaste planten (in plaats van struiken), het herstellen van
oorspronkelijke looppaden en de plaatsing van ten minste 1
boom passend bij de sfeer en plek in de wijk. Dit draagt bij
aan het opfrissen van de sleetse hofjes en is tegelijkertijd een
klimaat- adaptieve ingreep.
Eigen(aardig)heid per hofje

2. een speel-hof

Maar écht aantrekkelijk en van collectieve waarde wordt het
wanneer bewoners gezamenlijk tot een doel en functie voor het
hofje komen.

•
•
•

Wordt het bijvoorbeeld een speel-hof met speelaanleidingen
voor de allerkleinsten, met groene afscheiding om honden
erbuiten te houden? Of gaan enkele bewoners liever blijvend aan
de slag met een moestuin-hof?

•

haag om het hof tegen honden
onderhoud door de buurt
speeltoestellen mbv crowdfunding
die gebouwd zijn van vrijgekomen
materialen uit de woningen
waterberging van losgekoppelde
hemelwaterafvoer

Voor nu 3 voorbeelden..
We tonen nu 3 voorbeelden, maar er zijn wel 50 ‘smaken’ te
bedenken, in samenspraak met bewoners en gemeente. Dit zou
zelfs kunnen leiden tot een hofjes festival in de Mosterdhof,
waarin elk hofje zich op zijn eigen manier presenteert!

3. een moestuin-hof
•
•
•
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haag om het hof tegen honden
onderhoud door de buurt
samen tuinieren

Kans voor overkluisde straatjes

de hofjes

straatjes en
speelplekken

Ook voor de overkluisde straatjes, eveneens onderdeel van het
voetpadennetwerk hebben we een suggestie in de vorm van een
recept. Hoewel het hier om privé-eigendom van de eengezinswoningen, ligt er een gemeentelijke riolering en zijn de tegels aan
het verzakken door een afwisselend natte en droge ondergrond.
Wanneer de straatjes om die reden opengebroken zouden worden, geeft dit een aanleiding en kans om in de bestrating een
in kleur afwijkende strook op te nemen om meer eigenheid en

herkenbaarheid aan de straatjes te geven. Zo ontstaat tegen de
gevels een strook die meer bij de eigen woning hoort, waarop
bankjes en plantenbakken geplaatst kunnen worden.
De verlichting kan verbeterd worden en een meer vriendelijke
uitstraling krijgen door ook indirecte verlichting toe te passen,
gericht op de plafonds van de straatjes. Tot slot kunnen in de
straatjes schaduwminnende planten worden toegepast tegen
de gevels van bergingen en ter afbakening van de stoep om de
uitstraling te verzachten.

eenheid van Mosterdring tot aan rand van de wijk
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openbare
buitenruimte

De derde gang in ons menu bestaat uit de openbare ruimte op wijkniveau. Daarbij concentreren
we ons op het realiseren van een herkenbare
ontsluiting voor de wijk, de ring.
De ‘Mosterdring’ is zoals gezegd nu een achterkant en vaak een rommeltje. Inzet is dat deze
route een voorkant van de wijk wordt, de meeste mensen komen hier binnen.
Aansluitend daarop geven we aandacht aan de
inrichting van de parkeerhoven, het markeren

voorgeschreven recept voor
de gemeente
hoe:
uitwerken & aanbesteden
te faseren
tijdspad:
middellange termijn
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van de entrees van de wijk en het herstel van
het waardevolle stelsel van voetpaden.
Een herinrichting van de openbare ruimte van de
wijk is vooral een taak van de gemeente. De ring
vormt daarbij een project wat in een keer opgepakt moet worden. Andere onderdelen kunnen
worden gefaseerd en ook worden afgestemd
op het programma voor beheer en onderhoud.
Belangrijke aandachtspunten bij de uitwerking
zijn de klimaatopgave, afwatering en het anticiperen op mobiliteitsbeleid en parkeren.

openbare
buitenruimte

mosterdring

Om de herkenbaarheid en vindbaarheid in de buurt te vergroten en tegelijkertijd de rommeligheid en onachtzaamheid van
de achterkant van de wijk aan te pakken, stellen wij voor om de
bestaande autoroute te upgraden naar een meer eenduidige
‘mosterdring’. We gaan van een erfsituatie naar een heldere en
herkenbaar profiel.
Het parkeren wat nu nog gebeurt langs de weg wordt geclusterd
in de verschillende parkeerhoven. De ring wordt versmald naar
een wegprofiel van 4,5 meter waarmee de snelheid wordt geremd.
Bij de passage van straatjes is een drempel opgenomen. De ring
wordt daarbij groener door een doorgaande strook van vaste
planten toe te voegen. Dat veraangenaamd ook het beeld. Op strategische plekken is ruimte voor enkele bomen.

referentiebeelden vaste planten in doorgaande strook

doorsnede Mosterdring
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aangeheelde voetpadenstructuur

openbare
buitenruimte

entrees en
voetpaden

Waar de ring uitkomt op de Dorpsstraat realiseren wij een meer
markante entree. Waar de wijk nu verscholen gaat achter de
bebouwing en de tuinen krijgt ze met deze ingreep een duidelijk
welkom en adres. Voor deze entrees trekken wij het lint van de
beplanting en het voetpad geheel door naar de Dorpsstraat.
Een sierlijk naambord doet de rest. Deze komen ook terug bij de
entrees van de parkeerhoven
Het dicht vertakte systeem van voetpaden in de wijk brengt de
bewoners snel in de omgeving en de kinderen veilig bij hun
vriendjes. Op een aantal plekken is dit netwerk echter aan het
verwateren, op andere plekken ontbreken stukjes. Wij voorzien in
een herstel en aanvulling teneinde de dooradering van de wijk
als kwaliteit overeind te houden. Daarbij hoort een pad langs de
wijkrand en een extra dijkopgang.

referentiebeeld signing (DELVA)

signing parkeerhoven Mosterdhof

21

openbare
buitenruimte

referentiebeelden inrichting parkeerhof

parkeerhoven

De parkeerplekken die op de ring worden verwijderd brengen we
terug in de parkeerhoven. Het aantal parkeerplekken in de hoven wordt daartoe uitgebreid, het totale aantal in de buurt blijft
gelijk. De parkeervakken in de hoven krijgen een open bestrating
om meer water te kunnen afvoeren naar de ondergrond. De bestaande bestrating wordt daarbij hergebruikt.
Als experiment met elektrisch deelrijden stellen wij voor om per
hof een deelauto-plek te realiseren met oplaadpunt. Als dit project succesvol blijkt kan een aantal van de parkeerplekken op
termijn worden verwijderd en het openbaar groen verder worden vergroot. Wij verwachten dat de ‘tweede auto’ op termijn
plaats zal maken voor een milieu- en economisch vriendelijker
alternatief. De ‘eerste auto’ blijf in buitenwijken als deze daarentegen voorlopig een belangrijk bezit.

parkeerhof | bestaande situatie

parkeerhof | nieuwe situatie

in toekomst neemt het openbaar
groen het parkeerhof over
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openbare
buitenruimte
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inrichtings
plan

De vierde gang in ons menu bestaat uit de
verbinding van de wijk met de omgeving.

omgeving

een visie voor provincie, het
waterschap, rijkswaterstaat
en de gemeente
hoe:
coalitievorming, uitwerken
en uitvoeren
tijdspad:
middellange en lange termijn
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Waar de wijk nu vooral in zichzelf gekeerd
is liggen er belangrijke kansen in de directe
omgeving. Wij denken daarbij enerzijds aan een
betere aansluiting en ook bruikbaarheid van de
dijk en de uiterwaard waarmee we inzetten op
het gebruik van de ligging in het rivierengebied.
Anderzijds ligt de wijk op steenworp afstand van
het centrum en het station.

Voor deze ingrepen is een aanpak nodig met
diverse partners als waterschap Rijn en
IJssel, provincie Gelderland en misschien
ook NS. Het Rivierklimaatpark en ook de
komende dijkversterking vormen belangrijke
aanknopingspunten om aan de slag te gaan. Het
is een goed uitgangspunt dat deze partijen zich al
aan de prijsvraag hebben verbonden in de vorm
van de coalitie. Dat toont de belangrijke wil om in
de komende jaren bij deze complexere opgaven
gezamenlijk op te trekken. Voor Mosterdhof
liggen in een dergelijke integrale aanpak
belangrijke kansen.

omgeving

het centrum

Mosterdhof kan profiteren van zijn locatie. De wijk ligt vlakbij het
dorpscentrum en het station. Boodschappen haal je daarmee om
de hoek, reizen in de regio is gemakkelijk. Het manco is wel dat
de verbinding naar het centrum en station niet erg uitnodigend
is.
Net als de wijk is ook het centrum in zichzelf gekeerd. De
voorkanten richten zich op het centrale plein. Door de Kerkstraat
aantrekkelijker te maken en bijvoorbeeld de bestrating van het
centrum door te trekken en entrees te maken aan deze straat,
wordt de verbinding met de Mosterdhof aantrekkelijker. Nog
mooier zou het zijn als er ook een vervolg van de route mogelijk
is door het gemeentehuis naar het station.

route van station & centrum naar entree van de wijk
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adressen aan de Kerkstraat toevoegen

vogelroute door de wijk

Een fijnmazig stelsel van voetpaden brengt je overal in de
wijk. Eén van deze routes geeft echter ook een verbinding
met enerzijds de uiterwaard en anderzijds het centrum van
Westervoort. Het pad loopt als een diagonaal door Mosterdhof.

omgeving

vogelroute

Wij stellen voor om deze route wat extra mee te geven door
ze op een herkenbare wijze te markeren. Dat kan subtiel. In de
bestaande bestrating nemen we een stoeptegel op met een
print. De print bestaat uit vogels die karakteristiek zijn voor de
populatie van het natuurgebied in de uiterwaard als grauwe
gans, scholekster, wilde eend, waterhoen, aalscholver en fuut.
Zo ontstaat voor zowel bewoners als passanten van buiten de
wijk een herkenbare looproute.

van vogels naar
stoeptegels
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omgeving

de dijk

Nu is de dijk geen fijne plek om te recreëren. Dat komt
vooral door het vele verkeer wat hier passeert. Studie leert
ons dat de weg niet direct nodig is voor de bereikbaarheid
van de verschillende industrieterreinen en woongebieden in
Westervoort. Wij stellen voor het verkeer te weren en de dijk tot
een stuk ten noorden van de brug, net als het aansluitende deel
ten zuiden van de Dorpstraat, af te sluiten. Voor aanwonenden
blijft de dijk toegankelijk, doorgaand verkeer verdwijnt.
Daarmee wordt de dijk een aangename plek voor een ommetje
en het uitzicht over de rivier. Het wegprofiel kan worden
versmald en een wandelroute gemarkeerd. Ter plekke van de
bestaande dijkopgang uit Mosterdhof kan dit nog eens worden
aangevuld door het realiseren van een tribune op het dijktalud.

Het sluipverkeer van auto’s van het industrieterrein naar de brug kan van de dijk
worden geweerd. Voor aanwonenden blijft de dijk toegankelijk.

het jaarlijkse dijkontbijt creëert gedeelde
herinneringen op deze plek
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Het initiatief van het Rivierklimaatpark geeft belangrijke
aanknopingspunten om ook te kijken of we de uiterwaard beter met
de wijk kunnen verbinden. Het concept kent in feite drie pijlers: park
(voor de omgeving), klimaat (vergroenen) en rivier (maatregelen).

omgeving

PARK
toegankelijkheid
beleving
verkeersveiligheid
struinroutes
cultuurhistorie

KLIMAAT
natte natuur
flauwe oevers
stroomdalgrasland
glanshaverhooiland

RIVIER
riviercompensatie
waterstandsdaling
verbinden plassen
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uiterwaard

Voor het park voegen we in het voorstel een aantal struinroutes
toe die het mogelijk maken om een ommetje door de uiterwaard
te lopen. We gebruiken daarbij de routen van de voormalige dijk
opnieuw en realiseren hier een lange brug. In het kader van de
vergroening zetten we in op meer kansen voor de natuur in de
vorm van flauwe oevers en het extensiveren van het
beheer zodat bloemrijk stroomdal-grasland en
glanshaverhooiland een kans krijgt. Tot slot
verbinden we het gebied met water met de
geul aan de zuidzijden en maken we een
laagte aan de noordzijde. Bij hoogwater
geeft dit ruimte voor doorstroming en
verlaging van de waterstand.

veerkrachtig
organiseren

continuing
governance

Participatie en lerend organiseren aan de wijktafels

Participatie en lerend organiseren van de coalitie

De wijktafels vormen het platform van waaruit initiatieven voor
en door de Mosterdhoffers worden ontwikkeld. Samenwerking
binnen de wijk kan erg uitdagend zijn. Wij zien dat het belangrijk
is om aandacht te hebben de vertaling van ideeën naar concrete
activiteiten Ook is het belangrijk de samenhang te bewaken.
Daarnaast zien we dat het belangrijk is om regelmatig aandacht
te besteden aan de rollen en samenwerking op zich. Een
regelmatige blik van buiten en onafhankelijke expertise kan de
samenwerking en effectiviteit verbeteren. Het is ook een stok
achter de deur. Hiervoor zijn wij beschikbaar indien gewenst.

De coalitie kan een belangrijke meerwaarde bieden om de
ontwikkeling van de wijk ook werkelijk verder te brengen.
De coalitiepartners hebben echter een groter belang dan
de ontwikkelingen in de Mosterhof en samenwerking is niet
vanzelfsprekend. De Mosterdhof kan voor deze partijen een
aanleiding en leerproces zijn om de samenwerking te versterken,
te denken buiten de eigen belangen en om samen te leren
over de opgaves en aanpakken. Naast de reguliere overleggen
adviseren wij om bv. twee keer per jaar een ontwikkelmiddag te
plannen om bovenstaande tot stand te brengen. Desgewenst
kunnen wij dit met jullie vormgeven.

Inzet op het verbreden van participatie

De spin(nen) in het web

De wijkconferentie is een moment voor iedereen in de wijk. Wij
stellen voor om deze wijkconferentie steeds in te vullen met
de componenten verbinding en verbeelding. Wij zien een soort
bruisend festival voor ons dat plaatsvindt op een plek waar een
project gaande is of net is afgerond. Er wordt gebruik gemaakt
van lokaal talent en lokale producten.

Dansen tussen de actoren en schalen vraagt een intermediaire,
strategische en verbindende rol. Ingevuld door een
ambtenaar van de gemeente, initiatiefnemers in de wijk, een
procesbegeleider. Dat is op elke plek anders. Vaak is het geen
individuele rol, maar vul je dit met elkaar in. Zorg dat je elkaar
weet te vinden, dat je elkaar steunt en reflecteer regelmatig of je
de juiste mensen aan boord hebt. Ook hierin zijn wij graag jullie
sparring partner!

Zo zorgen jullie dat Mosterdhof en de ontwikkeling echt gaat
leven onder (meer) bewoners. Door steeds verbeeldingskracht
en toekomstgericht denken (de schijf van 4) toe te voegen,
werken jullie blijvend aan nieuwe ideeën en maken mensen
laagdrempelig kennis met elkaar en nieuwe toekomstbeelden.
Toegankelijke communicatie uitingen zijn belangrijk om
doelgroepen te bereiken die (nog) niet zijn aangehaakt. Hierbij
kun je on- en offline middelen gebruiken en een vast online
en offline aanspreekpunt. Wij kunnen hierover kennis en
instrumenten delen en organisatiekracht leveren.
Vanaf 1 september meer op www.wijkaandedijk.nl
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De vijfde gang in ons menu bestaat uit een overkoepelende
structuur om te werken aan een veerkrachtige Mosterdhof
op de lange termijn. Het gaat over duurzame burger- en
stakeholderparticipatie en lerend organiseren door het
versterken van de coalitie, de wijktafels en de betrokkenheid
van velen. Hiermee creëren we een fundament dat langer mee
gaat dan concrete plannen.Het recept voor deze gang bestaat
uit:

Wij bieden:
•
•
•

Twee keer per jaar een ontwikkelmiddag voor de coalitie waarin we zowel op inhoud als samenwerking
reflectie en inspiratie brengen.
Coaching van de ‘spinnen in het web’.
Opstellen en uitvoeren van een participatieplan.

structuur voor veerkrachtig organiseren

het bredere stakeholderveld

coalitie

spinnen in
het web

projecten

wijktafels

de wijkbewoners

Wij hopen dat het kookboek naar smaak is en een goed beeld
vormt van wat wij voor én met jullie in petto hebben voor de
Mosterdhof.

tot slot

terugblik en
vooruitblik

Zoals gezegd is dit kookboek geen kant-en-klaar plan, maar biedt
het ingrediënten voor een toekomstbestendige ontwikkeling.
Wij hopen dat de gangen en ingrediënten uit dit kookboek de
basis vormen voor een toekomstbestendig Mooi Mosterdhof,
wijk aan de dijk.
Wij zijn trots op het resultaat dat er ligt met veel aandacht voor
brede participatie, koppeling met de energietransitie, koppeling
van de wijk met zijn context & omgeving en intensief gebruik van
de bestaande opzet en structuur als kracht van onze aanpak.
We hebben geprobeerd om de opgaven in de Mosterdhof
integraal met elkaar te verbinden en aan te pakken. Daar is met
dit kookboek een begin mee gemaakt. Deze integrale koppeling

van lagen, thema’s en actoren is iets waar wij nog veel kansen
zien. Om deze kansen te benutten is het van groot belang dat de
verschillende betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over de
ingrediënten die wij voorstellen in dit kookboek.
Dit is iets dat onder andere door de COVID-19 crisis en
maatregelen de afgelopen periode iets lastiger is gebleken.
Het is bekend dat een duurzame ontwikkeling van een wijk
korte en lange termijn acties nodig heeft. De totstandkoming
van een veerkrachtig en veelkleurig Mosterdhof aan de dijk is
een proces van lange adem waarin lange termijn commitment
van de verschillende actoren van groot belang is om dit te laten
slagen. Wij gaan graag in gesprek met de bewoners en coalitie
om samen vorm te geven aan het vervolg. Om de voorstellen
verder uit te werken, projecten samen te realiseren, jullie te
ondersteunen in veerkrachtig organiseren en om samen nog
verder te gaan voor de ontwikkeling van de Mosterdhof.
team 2 | Marcel, Ruben, Harm, Rens, Bart, Petra, Gino, Sjoerd

Mosterdhof in de toekomst:
wat is er toch veel veranderd
én hetzelfde gebleven
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