STEENBREEK ADVISEERT
Deze wijkaanpak is vrij uniek in Nederland. Het beschikbare budget was aanzienlijk maar
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vergelijkbare budgetten worden vaak alleen voor technische oplossingen ingezet. Alle
disciplines binnen de gemeente hebben meegewerkt. Bewoners hadden een zeer actieve rol.
TU Delft heeft de participatie gemonitord en onderzoekt nu nog hoe het welzijn in de buurt is
verbeterd. Kortom: er is veel kennis en ervaring opgedaan door allerlei in- en externe partijen en
er wordt nog steeds volop gemonitord. Het is de eerste keer dat in een woonomgeving regenen oppervlaktewater gezuiverd wordt en in de diepe grond wordt opgeslagen. De jury adviseert
daarom om de kennis en ervaring een podium te geven, zodat deze wijkaanpak mogelijk op
andere plaatsen kan worden toegepast.
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STEENBREEK CONCLUDEERT
Wijkpark Cromvliet in Den Haag is een prachtig project waarbij echt alle koppelkansen zijn benut
op het vlak van biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en sociale cohesie. Een wijk waar
mensen wonen die het in hun leven best wel moeilijk hebben, kunnen nu genieten van de bui-

WIJKPARK CROMVLIET
DEN HAAG

tenruimte. De inrichting van het park nodigt uit tot beweging, activiteiten en evenementen die
de sociale cohesie, het wij-gevoel, versterken. Het park is ontworpen zodat ontmoetingen op
diverse manieren kunnen ontstaan en bewoners worden gestimuleerd om hun huis uit te komen
en actief naar buiten te gaan. En daarnaast levert het vernieuwde Wijkpark Cromvliet natuurlijk
ook een belangrijke bijdrage aan het klimaatbestendig maken van Den Haag en verbetering van
de biodiversiteit.
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Samen zorgen voor een groene,
klimaatbestendige en gezonde
leefomgeving

SAMENVATTEND
Het nieuwe Wijkpark Cromvlietpark is een droom, wens
en verbeelding die voor bewoners is uitgekomen.
Deze wijkaanpak is een zeer geslaagd en inspirerend
voorbeeld voor steden en dorpen hoe de domeinen
groen en sociaal elkaar kunnen versterken. Wijkpark
Cromvlietpark verdient een landelijk podium en dit
heeft de jury doen besluiten dat Wijkpark Cromvlietpark
Den Haag een terechte winnaar is van de Steenbreek
Trofee 2022 in de categorie Professionals.
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HET PROJECT
Het Cromvlietplein en omgeving vroeg om nodige

STEENBREEK WAARDEERT

verbetering vanwege de verslechterde leefbaarheid,

De jury is zeer onder de indruk van de professionele wijze

kwaliteit van de buitenruimte en problematiek vanwege

waarmee alle koppelkansen in de thema’s biodiversiteit,

hittestress en wateroverlast.

klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid zijn benut.
Deze meerjarige wijkaanpak toont lef en durf om de herin-

De herinrichting van het Cromvlietpark is volledig

richting van het Cromvlietpark volledig te richten op het

gericht op het versterken van de sociale en fysieke

versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid van de

leefbaarheid en om deze locatie om te vormen tot

bewoners.

een ﬁjne verblijfsplek. De wijk kampt momenteel met
een hoge werkloosheid en jeugd-problematiek. De

Voor kinderen, jongeren en volwassenen is op het plein van

kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte moet

alles te doen. Er is een podium, een voetbalkooi, een gro-

een impuls geven voor de gehele wijk en deze sociaal

te speeltuin met een waterdrinkpunt, moestuinen en de

en economisch versterken. Tijdens de planontwikkeling

verduurzaamde kinderboerderij. Deze kinderboerderij biedt

Stichting Steenbreek organiseert de prijsvraag voor de Steenbreektrofee om innova-

van het wijkpark hebben de bewoners maximaal

ruimte aan een theeschenkerij en vormt een nieuwe ont-

tieve voorbeelden te laten zien waarbij groen en water op een praktische manier worden

geparticipeerd. Het bewonerspanel had een stem in de

moetingsplek (hieraan zijn sociale werkplekken gekoppeld).

benut en die illustreren waar Steenbreek voor staat. Dit zijn initiatieven die betrekking

ontwerpateliers, waarbij verschillende schetsmodellen,

Op verschillende plekken in de wijk zijn picknickplekken en

hebben op onder meer de bevordering van de biodiversiteit, gezondheid en sociale cohe-

gesprekken en uitwisselingen van ideeën plaatsvonden.

groene speeltuinen aangelegd. Aan sport en beweging is

sie en een positieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Deze projecten dienen weer

Naast de vaste groep zijn er openbare activiteiten

gedacht via de Krajicek Playground en een Cruyff-court met

als inspiratie en voorbeeld voor anderen.

georganiseerd, zoals burendag en evenementen in het

hardlooproute.

park, om een zo groot mogelijk draagvlak en gevoel van
Bij Stichting Steenbreek aangesloten gemeenten, waterschappen, provincies en partners kun-

eigenaarschap onder de omwonenden te creëren.

Op en rond het Cromvlietplein zijn zeventig nieuwe bomen
geplant, waaronder beuken, meidoorns, eiken maar ook ap-

nen meedingen naar de Steenbreektrofee. In 2022 werden 13 mooie en zeer diverse projecten
voor deelname ingezonden. De jury heeft uit de inzendingen in juni 2022 zes projecten geno-

Om de stad Den Haag klimaatbestendig te maken staan

pel-, peren- en pruimenbomen. Er is in totaal ongeveer 2.000

mineerd waaronder het project Wijkpark Cromvliet Den Haag. Dinsdag 26 juli 2022 ging de jury

drie opgaven centraal: het beperken van schade door

m2 extra groen toegevoegd. Wegen zijn versmald en een

tijdens een digitaal overleg nog wat dieper in gesprek met de initiatiefnemer(s) om mede na het

wateroverlast, hitte en droogte. Door de EU-investering

deel van de stoepen is vervangen door vakken met planten,

bekijken van het ingezonden ﬁlmpje te komen tot een eindoordeel.

vanuit Interreg Nature Smart Cities werd het mogelijk om

bloemen en hagen.

een Urban Waterbuffer en circulair watersysteem toe te
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passen. De Urban Waterbuffer vangt regenwater lokaal

De Urban Waterbuffer (UWB) vangt regenwater op, zuivert

op, dus vermindert het risico op overlast door heftige

het en slaat het water diep onder de grond op. Hiermee wordt

buien, zuivert het regenwater en slaat het op in de diepe

de sponswerking van de omgeving vergroot en wordt het

ondergrond. In tijden van hitte en droogte is het lokale

risico op wateroverlast door hevige buien kleiner. Ook regen-

zoetwater beschikbaar en kan opgepompt worden om

water van de daken van omringende gebouwen wordt naar

de beplanting van de kinderboerderij en de moestuin

de Urban Waterbuffer geleid. Samen met woningcorporatie

van water te voorzien. Bewoners zijn geïnformeerd over

Staedion heeft de gemeente 1.000 m2 aan dakoppervlak van

het principe water vasthouden, bergen en hergebruiken.

het riool afgekoppeld en aangesloten op de UWB.

Met als doel om de eigen tuin te vergroenen en water
vast te houden, met bijvoorbeeld een regenton. Het

De jury waardeert dat echt alles samen komt in dit project.

nieuwe Wijkpark Cromvlietpark is een droom, wens en

Door de actieve participatie en luisteren naar bewoners is het

verbeelding van wat de bewoners voor ogen hadden!

vernieuwde park een aanwinst voor Den Haag geworden.

