De kademuren langs de Nieuwe Mark worden vergroend. Met het project GreenQuays onderzoeken we hoe
dit het beste kan. Ook de omliggende buurten kunnen hiervan profiteren. Op 6 november hield het team
van GreenQuays daarom een workshop met inwoners uit de omliggende buurten, Natuurplein de Baronie,
Waterschap, BLASt, Universiteit Wageningen, Gemeente Breda en woningcorporatie Alwel. In een zogenaamde
World Café rouleerden groepjes langs tafels met de thema’s biodiversiteit, water en stadsklimaat.
Welke kansen en uitdagingen liggen er in de buurten rondom de Nieuwe Mark?

“Hoe groener en vriendelijker de straat, hoe rustiger de mensen.”
(bewoner Haagdijk)

Kansen en wensen

Uitdagingen

• Creëer bij iedere bouwactiviteit broed- en
verblijfplekken voor vogels en vleermuizen.
Oftewel: voer natuurinclusief bouwen als
standaard in bij renovatie en nieuwbouw van
woningen.

• Het water stroomt niet overal goed weg als
het hard regent. In de Gravenstraat blijft het
regenwater staan dat van de Haagdijk naar
beneden stroomt.

• Creëer groene routes door de wijk: Verbind de
Nieuwe Mark met het Seeligterrein.

• De afwatering van huizen is niet overal goed.
De dakgoten zijn verstopt.

• Kan de Gampel opnieuw stromen in de wijk?

• De rioolputjes raken snel verstopt als er
bladeren op liggen.

• Benut het hemelwater voor groene speel
plekken of wadi’s (groene greppels).

• Bestaande bomen krijgen te weinig ruimte om
te groeien.

• Kies voor laat- en/of langbloeiende struiken
(klimop, vuilboom).

• Er is onvoldoende ruimte om nieuwe bomen te
planten.

• Kies voor verticaal vergroenen op plekken waar
weinig ruimte is voor bomen.

• Er is onvoldoende ruimte voor water.

• Benut groen ook voor andere functies:
Creëer groene parkeerplekken, plant struiken
met doornen op plekken tegen wildplassen,
of plant groen rondom ondergrondse
vuilcontainers tegen bijplaatsen van afval.
• Plant vooral bladverliezende bomen. Vanuit
stadsklimaat maakt het een groot verschil:
In de zomer geven de bladeren schaduw en in
de winter kan het licht door de kale takken
schijnen.
• Volg het voorbeeld van Angeline met weelderige
begroeiing in de tuin en voor de gevel; zij heeft
egels en kramsvogels in de tuin.

• Er is onvoldoende natuurlijke ruimte voor
vogels en andere dieren.
• Sommige plekken worden steeds gebruikt door
wildplassers.
• Lage begroeiing, zoals struiken geven een
onveilig gevoel, vooral voor vrouwen.
• Parkeerplekken in Fellenoord en Schorsmolen
worden gebruikt door bezoekers en bewoners
van de binnenstad.
• Tijdens uitgaansavonden is er overlast door
luidruchtig publiek.

En nu?
Deze opbrengsten maken we visueel in een kansen
kaart. Ondertussen zijn we bezig om alle plannen
en ambities in de wijken te verzamelen bij de
woningcorporaties en gemeente. Zodra we die
hebben, delen we die en organiseren we opnieuw
een bijeenkomst. Wordt vervolgd dus!
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