PARTICIPATIEAANPAK
KNOWLEDGE MILE PARK

KNOWLEDGE
VOOR
MILE RUIMTE
VERNIEUWING

INHOUD
Voor de analyse is gebruik gemaakt van de 6-positie postcode en er is zowel kwalitatieve als kwantitatieve data gebruikt.
Quotes komen uit de open antwoorden die gegeven zijn door deelnemers aan de consultatie.
© Knowledge Mile, niets in deze publicatie mag worden hergebruikt zonder expliciete toestemming van Knowledge Mile.

COLOFON
Opdrachtgever: Knowledgemile.amsterdam
hello@knowledgemile.amsterdam

Onderzoeksbureau: Citisens.nl

Vormgeving: Citisens.nl

Als ik kijk door mijn groene bril
Ambitie

P.6

P.8

Doelen en doelgroepen

P.10

Analyse: betrokkenheid van inwoners

P.14

P15. Big data: Citisens betrokkenheidsanalyse
P19. Resultaten online consultatie inwoners en bezoekers van het gebied
Analyse: betrokkenheid van organisaties

P.22

P23. Resultaten consultatie plus gesprekken organisaties
Participatieaanpak

P.26

P26. Strategische uitgangspunten
Workflow
P31.
P33.
P34.
P35.

P.30
Acties korte termijn - gehele gebied
Acties middellange termijn - gehele gebied
Acties lange termijn - gehele gebied
Acties gericht op de openbare ruimte

Instrumenten

P.36

Participatieboom.
DOELGROEPEN

Knowledge Mile Park

Inwoners a) eigenaren van woonpanden,
b) huurders van woonpanden.
Organisaties a) ondernemers en werknemers,
b) beheerders van woon- en bedrĳfspanden,
c) kennisinstellingen en woningbouwcorporaties.

ZICHTBARE VERGROENING
Openbare ruimte
Woon- en bedrĳfspanden:
geveltuinen, gevels en daken.

AFBAKENING
Participeren + innoveren en leren

STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN

Waarde van groen

1) Diversiteit in participatievormen

Functie van groen: gebruik, stadsklimaat,
biodiversiteit.

2) Vergroenen vervlechten met
ontmoeten
3) Snel starten met
zichtbare successen
4) Koplopers als
visitekaartje
5) Aparte communicatiestromen
over bedrĳfspanden en over
woonpanden

INSTRUMENTEN
Website + nieuwsbrief, flyers en artist
impressions, terugkoppeling onderzoek,
communicatieactie lancering, catalogus,
green graffiti, werkateliers + online
consultaties, werkbezoeken, keuzepakket
ondernemers, tuindienst KMP,
contentformats en beeldbank, toolkit
vergroening, KMP monitor, events.

6) Centrale rol van de catalogus
7) Beginnen met de gemeente zelf
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ALS IK KIJK DOOR
MIJN GROENE
BRIL...
Jouw omgeving.
Samen vergroenen en verduurzamen
Kernboodschap KMP
Amsterdam groen en duurzaam maken, dat doen we met elkaar. Samen verbeteren we panden, straten en pleinen
door de slimme inzet van groen. En we onderzoeken en gebruiken duurzame oplossingen. Het Knowledge Mile Park
is een initiatief waarmee we een groene stadsstraat willen maken, van de IJtunnel tot en met het Amstelplein. Dit doen
we vanuit de Knowledge Mile-community. Een gedreven groep bewoners, ondernemers, organisaties, en mensen
van kennisinstellingen en de gemeente Amsterdam.
De slimme inzet van groen is bijvoorbeeld een daktuin, die zorgt dat je in de zomer een koeler huis of kantoor hebt. Of
een parkje in de straat in plaats van de tegels die er nu liggen, waardoor water beter wegloopt. En we maken onze
omgeving ook duurzamer. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen of vrachtverkeer in de straat te verminderen.
Zo werken we samen aan een groene stadsstraat. En leren we, door te doen, hoe we problemen in de stad als verkeersoverlast, luchtverontreiniging en wateroverlast tegen kunnen gaan.

…zie ik een getransformeerde Knowledge Mile, van de
IJtunnel tot en met het Amstelplein. Deze langste straat
van Amsterdam is ingericht als doorgaande route en
kenmerkt zich door drukte, ongezonde lucht en beton.
De Knowledge Mile verbindt alle aanwezige talenten,
kennis en mensen om de stad groener en duurzamer te
maken. Amsterdam groen en duurzaam maken doen
we namelijk samen.

dereen. Dit benadrukt dat iedereen verantwoordelijk is,
iedereen een belang heeft, iedereen er op vooruit gaat
en dat iedereen bij kan dragen aan de realisatie en het
beheer van het project. Zo zorgen we voor een blijvende
transitie naar een groene stadsstraat, waarbij door middel van participeren, innoveren & leren het vergroenen
en verduurzamen van openbare ruimte, daken, gevels
en geveltuinen plaatsvindt.

Om daar te komen wil de Knowledge Mile een betrokken omgeving die participeert in zichtbare vergroening
en verduurzaming. Waar iedereen op zijn of haar eigen
manier een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid
van dit gebied. Het doel is namelijk niet alleen een prettige leef- en werkomgeving, maar ook betrokkenheid bij
het creëren en onderhouden van die omgeving.

In dit plan is te lezen hoe de participatie bij het Knowledge Mile Park tot stand komt, en hoe de verschillende
doelgroepen, van inwoners tot organisaties en ondernemers een bijdrage kunnen leveren aan het slagen
ervan.

De Knowledge Mile wenst “community-gedreven stadsontwikkeling” en wil de vergroening samen met bewoners en organisaties in het gebied realiseren. In heden
én toekomst blijven de ambities, ideeën en energie van
de community leidend. Het project is immers van ie-
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AMBITIE

uniek

initiatiefhebbers

verkeerssituatie

duurzamer

startsein

projectgroep

Knowledge Mile-community
leren

groener

innoveren

zichtbare vergroening

welbevinden

waarde van groen

leeft

werkt

participeren

groen als functie

verduurzaming

Van grijze naar groene
stadsstraat.
Hoe is dit zo gegroeid?
De Knowledge Mile is het innovatiedistrict van Amsterdam. Met haar 30.000 buurtbewoners, 60.000 studenten en 200 bedrijven, is ze uniek in de wereld.
In 2015 is de Knowledge Mile ontstaan, voorheen in de
volksmond ‘Stalin-allee’ genoemd. Initiatiefhebbers
wilden een krachtige alliantie, die op de achtergrond
zorgt voor ambitieuze strategie en continuïteit. Naast
het verbinden van aanwezige kennis, mensen en talenten in het gebied, wil de Knowledge Mile-community de
stad ook een stukje duurzamer en groener maken.
De afgelopen jaren heeft de community al een aantal groene initiatieven opgezet, zoals groene daken
en postzegelparken. In 2018 hebben de stadsdelen
Centrum en Oost zich verenigd en is in samenwerking
met het Projectmanagementbureau van de gemeente
Amsterdam, de ‘Startnotitie Knowledge Mile Park’
opgesteld. Dit was het startsein voor de vergroening
van de grijze stadsstraat.
Uitgangspunt voor het Knowledge Mile Park is de huidige verkeerssituatie. Eind 2018 zijn er twee moties
aangenomen rondom het verminderen van verkeer op
de Wibautas. Ingrijpende maatregelen zullen leiden tot
verplaatsing van het autoverkeer en worden daarom op
lange termijn mogelijk gemaakt. Aan kortetermijnmaatregelen zoals veiligheid, oversteken en snelheid wordt
nu al gewerkt.

muleerd, gekoppeld aan de twee rode draden participeren en leren & innoveren. De ambitie is alle aanwezige kennis, mensen en talent in het gebied met elkaar
te verbinden. Zodat de stad een stukje groener, duurzamer en leefbaarder wordt.

Om Knowledge Mile Park tot een succes te maken is
een projectgroep samengesteld; in zes werkgroepen
wordt de groene stadsstraat gerealiseerd. De realisatie
van zichtbare vergroening en verduurzaming is opgedeeld in gebieden en bijbehorende kwartalen. Vanaf
Q2 2019 zal de eerste vergroening en verduurzaming
zichtbaar zijn.

De waarde van groen voor mens, plant en dier staat
centraal. Er wordt gekeken naar groen als functie en
daarbij gewerkt vanuit drie thema’s: gebruik, stadsklimaat en biodiversiteit. Een goed opgezette en uitgevoerde participatieaanpak met de community moet het
behalen van de doelstellingen waarborgen.

Het park aan de horizon.
Dit is niet zomaar een park op een van tevoren bedachte locatie. Het is een initiatief vanuit de Knowledge
Mile-community om een groene en duurzame stadsstraat te maken. Er is een doel gesteld voor 2025, het
jaar waarin de stad Amsterdam 750 jaar bestaat:

Het realiseren van zichtbare vergroening en
verduurzaming ziet Knowledge Mile als een essentiële
katalysator. Het geeft het gevoel dat de eindsituatie van
een stadpark reëel is. Knowledge Mile Park is hiermee
een voorbeeld voor andere stadsdelen.

Het Knowledge Mile park,
de groene stadsstraat van de toekomst.

Knowledge Mile Park wil een plek zijn waar je graag
verblijft, die uitnodigt om elkaar te ontmoeten en een
gevoel van eenheid uitstraalt door de groeiende groep
vergroeners zo groot mogelijk te maken.

Meer groen is echter geen doel op zich. De kernwaarde van de Knowledge Mile-community is dat groen van
groot belang kan zijn voor het welbevinden van mens,
plant en dier in de stad. Groen verbetert de plek waar
men leeft en werkt.
Voor het initiatief zijn ambitieuze doelstellingen gefor-

P. 9

DOELEN EN
DOELGROEPEN
Knowledge Mile
beoogt een innovatief
participatieproces.
Dit houdt in dat het proces meerwaarde heeft voor alle
betrokken doelgroepen. In het geval van Knowledge
Mile Park zijn dit:
Inwoners: zowel eigenaren als gebruikers (sociale en
vrije sector huurders) van woonpanden.
Organisaties: zowel ondernemers als werknemers
van organisaties. Zij kunnen zowel gebruiker (huurder)
als eigenaar van een pand zijn. En daarnaast kennisinstellingen, de woningbouwcorporatie en beheerders
van bedrijfs- en woonpanden.
Algemeen publiek: ook dat is een doelgroep voor de
Knowledge Mile. Hierbij gaat het om gebruikers van het
gebied, bijvoorbeeld studenten of mensen die de winkels of de horeca in het gebied bezoeken. Opvallend

Inwoners

Knowledge
Mile Park
Organisaties

aan deze groep is dat zij over het algemeen positiever
zijn over het gebied dan de inwoners zelf1 . De gebruikers van het gebied kunnen dan ook een belangrijke rol
spelen in de verspreiding van de bekendheid van het
Knowledge Mile Park en het omarmen ervan. Om deze
reden is het belangrijk om ook middelen in te zetten die
in het straatbeeld en bij gebouwen zichtbaar zijn voor
de gebruikers van het gebied (bijvoorbeeld bij kennisinstellingen die hun panden vergroenen, zodat studenten op de hoogte raken van het Knowledge Mile Park).
Bij de verdere uitwerking ligt in dit plan de focus echter
op inwoners en organisaties.

Algemeen
publiek

krijgen op wat zij concreet kunnen doen en in welke fase.
In het startdocument Knowledge Mile Park staat het volgende doel van de participatieaanpak uitgewerkt:
“Het doel van het participatietraject is om de ideeën op
te halen en samen met de community te bedenken hoe
deze ideeën kunnen worden gerealiseerd en beheerd.”
Startdocument, Knowledge Mile Park
Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder, en kan dit
doel verder toegespitst worden naar:
“De verschillende doelgroepen activeren om de vergroening van het gebied te realiseren, voor de niveaus
(1) geveltuin, (2) dak en gevel, en (3) publieke ruimte. Het
centrale middel hierbij is de catalogus. Deze bevat richtlijnen voor de vergroening van (1) geveltuinen (volledig
opgenomen in de catalogus d.d. mei 2019) en (2) dak en
gevel (nog in ontwikkeling) van woonpanden.”

Opvallend aan dit project is de grote mate van diversiteit
van typen panden en mogelijke handelingsperspectieven binnen de verschillende doelgroepen. Het maakt
uit of je een eigenaar of gebruiker bent van een woonpand, wel of geen beschikking hebt over een geveltuin,
een grote of kleine organisatie bent of iemand die regelmatig het gebied bezoekt. Voor de participatieaanpak
zijn de wijzen waarop mensen betrokken kunnen zijn
daarom uitgewerkt in instrumenten en calls-to-action
voor twee hoofddoelgroepen: ondernemers/organisaties (bedrijfspanden) en inwoners (woonpanden). Het
uitgangspunt daarbij is dat geïnteresseerden snel zicht

Om dit doel te realiseren, en ervoor te zorgen dat inwoners en ondernemers/organisaties de catalogus omarmen, is in het eerste kwartaal van 2019 gestart met een
strategische analyse van het gebied. Hoe ziet de groep

1) Dit blijkt uit de publieksconsultatie, zie de resultaten op pagina 20.
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inwoners er uit? Welke thema’s spreken hen aan? Wat
zijn de communicatievoorkeuren en op welke manier
willen zij betrokken zijn? En hoe zit dat met ondernemers
en organisaties?
De analyse bestond uit vier onderdelen:
1. Een big data analyse van de aanwezige Citisens
betrokkenheidsprofielen in het gebied om inzicht
te krijgen in de participatiestijlen en communicatievoorkeuren.
2. Een online consultatie van inwoners en bezoekers
van het gebied (onder meer werknemers, winkelend
publiek, horecabezoekers en studenten) van het gebied naar de bekendheid van Knowledge Mile Park,
het draagvlak voor vergroening en de bereidheid
om hier zelf een bijdrage aan te leveren.
3. Een consultatie onder ondernemers binnen de
Knowledge Mile, verspreid via de Knowledge Mile
Bedrijveninvesteringszone (hierna BIZ).
4. Verdiepende gesprekken met enkele organisaties binnen het gebied Knowledge Mile.
Naast deze inventarisatie vond er een expertsessie
plaats met professionals op het gebied van onderhoud
en beheer om in kaart te brengen hoe de gemeente het
beheer van groen geregeld heeft, op welke punten het
Knowledge Mile Park daarin verschilt en welke knelpunten en kansen zij verwachten met betrekking tot de
participatie.

“ We proberen op allerlei verschillende
manieren bij te dragen aan een positieve
impact op de maatschappij.
Het Knowledge Mile Park hoort daarbij.
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ANALYSE:
BETROKKENHEID VAN
INWONERS
Big data: Citisens
betrokkenheidsanalyse.
De Citisensmethode categoriseert inwoners in acht
onderscheidende groepen. Voor iedere groep is een
betrokkenheidsprofiel opgesteld; hierbij zijn sociaaldemografische kenmerken uit gerenommeerde bronnen gecombineerd met eigen onderzoeksdata over
betrokkenheid van inwoners bij de eigen leefomgeving, hun vertrouwen in instituties, participatiegedrag
en communicatievoorkeuren. De verschillende profielen
zijn landelijk dekkend, en letterlijk te lokaliseren doordat
een koppeling is gemaakt met postcodes (6-positie).
Hierdoor is het mogelijk de samenstelling van groepen
inwoners waar de gemeente mee te maken heeft in
een bepaald gebied (bijvoorbeeld wijk of buurt of zelfs
straat) helder in beeld te krijgen.

Binnen het gebied Knowledge Mile blijkt één groep erg
dominant te zijn: de Kritische Vernieuwers. Een kleiner
deel van de inwoners valt binnen de groep Stadse Nomaden of Eigengereide Digitalen (zie staafdiagram en
kaart van de verschillende groepen op de volgende
pagina).
De groepen laten andere voorkeuren zien als
het gaat om participatievormen en manier waarop zij
bereikt en betrokken kunnen worden.
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De groepen laten andere voorkeuren
zien als het gaat om participatievormen en de
manier waarop zij bereikt en betrokken
kunnen worden.

Kritische Vernieuwers
BETROKKENHEID

VERTROUWEN

PARTICIPATIE

COMMUNICATIE

De betrokkenheid is bovengemiddeld. Zijn vooral betrokken
bij goede doelen of politiek, en
dan meer internationaal dan
regionaal. Steunen vaker dan
gemiddeld initiatieven/projecten van anderen.

Hebben het meeste vertrouwen in de overheid en instituties. Zijn sterk positief over de
eigen invloed, en de ‘maakbaarheid’ van de samenleving.
Omarmen innovatie en vernieuwing.

Zowel ‘meedenken’ als ‘meedoen’. Aandacht voor het
waarom is belangrijk (lange
termijn). Worden het liefst uitgenodigd door eigen netwerk.
Willen graag nieuwe mensen
leren kennen en banden verstevigen.

Intensieve nieuwsvolgers (vooral online: twitter, nieuwsplatforms). Van nature geen grote
interesse in regionaal nieuws.
Online kanalen passen het best
(online consultaties / advertenties op kanalen die ze gebruiken)

catch flights
not feelings

AMS
KM

4%
2%

Honkvaste Buurtbewoners
AMS
KM

Stadse Nomaden

19%
8%

Eigengereide Digitalen
AMS
KM

7%
0%

Geïnformeerde Gezinsdrukte
AMS
KM

8%
13%

catch flights
not feelings

Stadse Nomaden
AMS
KM

BETROKKENHEID

VERTROUWEN

PARTICIPATIE

COMMUNICATIE

Betrokkenheid is lager dan
gemiddeld. Kennen geen sterke betrokkenheid bij concrete
onderwerpen, maar steunen
eerder initiatieven.

Bovengemiddeld vertrouwen
in de gemeente en andere instituties. Laten geen sterke positieve / negatieve gevoelens
zien door vertegenwoordiging
in politiek.

Hebben een voorkeur voor
‘meedoen’. Participeren heeft
geen prioriteit. Doen eerder
mee als er voor henzelf meerwaarde inzit en uitgenodigd
worden door bekenden. Willen
graag nieuwe mensen leren
kennen en zijn gevoelig voor
‘evenementen’.

Zijn vooral online te vinden
(voor nieuws en om te bereiken). Lezen geen kranten en
zijn minder geïnteresseerd in
nieuws over de regio/lokaal.

55%
73%

Kritische Vernieuwers
AMS
KM

3%
0%

Gevestigde Beïnvloeders
AMS
KM

Eigengereide Digitalen

5%
2%

Zorgzame Senioren
AMS
KM

0%
0%

Zelfbewuste Aanpakkers
catch flights
not feelings

BETROKKENHEID

VERTROUWEN

PARTICIPATIE

COMMUNICATIE

Betrokkenheid is het laagste. Zijn vooral bezig met het
eigen netwerk (straat, familie
en vrienden).

Weinig vertrouwen in de gemeente en instituties. Hebben
weinig vertrouwen in de eigen
invloed. Voelen zich niet gehoord of vertegenwoordigd
door de politiek.

Hebben de voorkeur voor
‘meedoen’. Doen dit vooral om
voor eigen belang op te komen. Geven geen prioriteit aan
participeren.

Opgegroeid met smartphone
en internet. Gebruiken nauwelijks traditionele media. Online
te bereiken, liefst via het eigen
netwerk (bijvoorbeeld influencers). Facebook wordt gezien
als nieuwsbron.
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Resultaten online
consultatie inwoners en
bezoekers gebied.
Via online onderzoek is de informatie over de bewoners
van het Knowledge Mile Park aangevuld met inzichten
van passanten en inwoners van het gebied. Het onderzoek richtte zich op drie onderdelen:
1. Algemeen sentiment over duurzaamheid &
vergroening.
2. Sentiment over het gebied Knowledge Mile Park
(Wibautstraat e.o.).
3. Bekendheid en sentiment over het initiatief
Knowledge Mile Park.
• Hierbij is ook specifiek gevraagd welke bijdrage
mensen willen leveren en hoe mensen op de
hoogte gehouden willen worden.

Als bijlage bij deze aanpak zijn alle resultaten uit het onderzoek gevoegd, inclusief een uitdraai van de gegeven
open antwoorden. De belangrijkste inzichten van het
onderzoek zijn te zien in de infographic op de volgende
pagina.

“ Als je ziet dat er echt wat gebeurt in
de omgeving is dat helpend. Dan gaat het
echt leven. Denk bijvoorbeeld aan
de bakken met tulpen.
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Positief sentiment
87% geeft aan positief te staan tegenover het initiatief om de omgeving te
vergroenen en te verduurzamen.
59% van de inwoners geeft aan mee te werken aan de vergroening en
60% aan de verduurzaming van de omgeving.

Consultatie inwoners en gebruikers
gebied Knowledge Mile Park
89%

223 respondenten, periode 21 maart - 3 april 2019
Promotie via locatiegerichte online campagne en kanalen van Knowledge Mile
Onderzoeksbureau Citisens

van de invullers vindt een leefomgeving met veel groen belangrĳk

57%

84%

hecht belang aan het streven naar een zo duurzaam mogelĳke leefomgeving

66%

geeft vervolgens aan dat zĳ graag actief bĳdragen aan de vergroening en verduurzaming van de straat

wil kennis ter beschikking stellen

30%

25%

20% wil ambassadeur zĳn

MINDER TEVREDEN OVER

INWONERS

GEBRUIKERS

Bereikbaarheid

Omgevingsgeluid

Verkeersdoorstroming

Luchtkwaliteit

26% Bekend met KMP

41% Bekend met KMP

Mogelĳkheden voor
fietsen parkeren

Diversiteit planten en dieren

34% Gehoord van KMP

23% Gehoord van KMP

Veiligheid

Ontmoeten en recreëren,
binnen het gebied en
het groen

wil een financiële
bĳdrage doen
REDENEN OM MEE TE WILLEN DOEN

Opvallend is dat gebrui-

62% Verbeteren uitnodigend karakter buurt

kers van het gebied

60% Verbeteren uitstraling en imago gebied

woonachtig zĳn) daarnaast
positiever staan tegenvoer
het winkel- en horecaaanbod, vergeleken met
de inwoners.

4%
invullers:

Saamhorigheid in de buurt

65% Actief bĳdragen aan beter klimaat

(invullers die er niet

n
ele

POSITIEVE PUNTEN

oners: wil inves
inw
ter

uurzame maa
tre
in d
g
en

gebruikers:

inwoners: graag meedenken

55% Vergroten diversiteit planten en dieren
Minder belangrĳk: leren hoe de leefomgeving
verbeterd kan worden 34%, en waardevermeerdering
vastgoed 13%.

36%
inwoners: wil aan de slag met eigen woning
door daken en/of gevels te vergroenen

23%

inwoners: wil óók meedoen
in het groenonderhoud

ANALYSE:
BETROKKENHEID VAN
ORGANISATIES
Resultaten consultatie +
gesprekken organisaties.
In het Knowledge Mile gebied zijn circa 400 ondernemers en organisaties actief. Van deze organisaties is
40% zelf pandeigenaar. Bekende organisaties binnen
de Knowledge Mile zijn onder meer Hogeschool van
Amsterdam, Woningcorporatie De Key en uiteraard ook
de gemeente zelf. Het gebied kenmerkt zich door een
mix van kennisinstellingen, woningcorporaties, hotels,
cafés, cultuur en media, consultancy en diverse andere
typen ondernemers. De organisaties in het gebied zijn
lid van de BIZ, van waaruit er regelmatig meet-ups worden georganiseerd en er heerst een sterk gevoel van
community op de Knowledge Mile.

Om te achterhalen wat de motieven en belemmeringen
zijn voor organisaties om mee te werken aan vergroening in het kader van de Knowledge Mile is een online
consultatie uitgevoerd via de BIZ en zijn interviews gehouden met vier organisaties.
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Dit zijn de belangrijkste inzichten:
• Knowledge Mile Park bleek voor de deelnemende organisaties een bekend initiatief. Alle organisaties gaven aan
bekend te zijn met KMP of er ten minste al eens eerder over gehoord te hebben. Door de organisaties wordt
belang gehecht aan vergroening en verduurzaming (zowel binnen de eigen organisatie als binnen het gebied).
Zij zijn dan ook zeker bereid om een actieve bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld door het meedenken, leveren van
kennis, stimuleren van anderen via een ambassadeurschap en het vergroenen van het dak of de gevel van het
eigen pand.
• De huidige stijl van communicatie qua taal- en beeldgebruik rondom de Knowledge Mile vinden de organisaties
pakkend en aansprekend, net als het inspelen op de community en het gezamenlijke van het initiatief.
• Ook al hebben we het over betrokken organisaties, vaak is er één iemand binnen een organisatie die zich inzet
voor vergroening. Dat maakt het enerzijds kwetsbaar (als deze persoon weg gaat, dan zet waarschijnlijk ook de
organisatie zich er niet meer voor in) maar is tegelijkertijd ook een kracht. Juist die persoonlijke drive zorgt voor
daadwerkelijke commitment en inspireert anderen.
• De motivatie om mee te werken aan vergroening is bij de organisaties in hoge mate aanwezig. Opvallend is dat er
vooral ideologische en intrinsieke motivaties worden genoemd. Zo blijkt dat organisaties vergroening en verduurzaming in hun visie hebben opgenomen, of dat ze een positieve bijdrage willen leveren aan de buurt waarin ze
gevestigd zijn. Deze motivaties zijn gekoppeld aan onvrede over de huidige uitstraling van het gebied, waarvoor
vergroening als (een deel van een) oplossing wordt gezien.
• Het is belangrijk om te vermelden dat de respons bij de consultatie laag was. Het is aannemelijk dat de invullers
een voorhoede vormen op het vlak van vergroening en verduurzaming. Dit zou ook verklaren dat een groot deel
van de invullers reeds bekend is met het project. Het is belangrijk om van het enthousiasme van deze kopgroep
gebruik te maken. Hun enthousiasme en daadkracht zal daarbij een voorbeeld vormen voor de overige organisaties in het gebied. Uit de interviews blijkt dat organisaties ook naar elkaar kijken. Zo werd de suggestie gedaan
dat de deelname van een grote speler in het gebied een belangrijke stimulans kan zijn om andere organisaties
deel te laten nemen.
• Voor de organisaties is het belangrijk dat er nu daadwerkelijk stappen worden gezet en actie wordt ondernomen.
Uit de interviews blijkt dat er veel enthousiasme is, maar dat het nu nog ontbreekt aan de randvoorwaarden om tot
actie over te gaan. Belangrijk is om duidelijk te communiceren wat de organisaties kunnen doen en wat van hen
verwacht wordt. Concrete informatie zorgt ervoor dat organisaties daadwerkelijk aan de slag kunnen.

“ Het is belangrijk om actief onderdeel
te zijn van de gemeenschap.
Dan weet je elkaar te vinden als er
iets aan de hand is of als je elkaar
nodig hebt.
“ Het hoeft zich niet terug te
verdienen. We doen het voor de
community. Maar als het echt te duur
wordt, zeggen we natuurlijk nee.
“ Ik wil wel meedenken, maar pas
als concreter is wat er echt mag
en kan. Kaders zijn nodig om creatief
te kunnen zijn.
“ Ik heb nog niet helder wat het
plan en de visie is.
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PARTICIPATIEAANPAK
Strategische
uitgangspunten.
Knowledge Mile wil de vergroening in co-creatie realiseren. Dat betekent inspraak door gebruikers, beheerders en eigenaren. We gaan uit van een aantal participatieprincipes. Succesvolle participatie vraagt namelijk
om duidelijke normen en kaders. Binnen de gemeente
Amsterdam worden daarvoor 10 participatienormen
gehanteerd (Participatiedilemma’s | Lentedag 2019).

1. Diversiteit in participatievormen

3. Snel starten met zichtbare successen

We zetten in op een diversiteit aan participatievormen;
van laagdrempelig online onderzoek tot participeren in
uitvoering en beheer. Daarnaast brengen we diversiteit
aan in wat we van mensen vragen met betrekking tot
meedenken versus meedoen. Meedenken kan bijvoorbeeld over het herinrichten van de openbare ruimte en
over een passende constructie qua beheer. Meedoen
kan onder meer door zelf een geveltuin aan te leggen
of door de uitvoering van het beheer. Zo kan iedereen
participeren op een manier die en niveau dat bij hem/
haar past.

We beginnen met (kleine) zichtbare successen; deze
dienen als vliegwiel en ter inspiratie voor toekomstige
plannen. We zetten daarbij zo snel mogelijk stappen
met grote spelers op de Knowledge Mile. Hiervoor is
een proactieve houding van de gemeente noodzakelijk;
iemand moet op pad gaan om eerste initiatiefnemers te
zoeken en hen te begeleiden bij de uitvoering. De HvA
en woonstichting De Key zijn in het bijzonder kansrijke
gesprekspartners. Deze organisaties beheren beeldbepalende panden en hebben duurzaamheid hoog in
het vaandel staan. Hiermee wordt vergroening op grote
schaal zichtbaar, wat andere organisaties en bewoners
stimuleert om ook stappen te zetten. Bovendien is hiermee de eerste vertaling te zien van de catalogus in het
straatbeeld.

Van belang voor de Knowledge Mile zijn:

2. Vergroenen vervlechten met ontmoeten
• Rechtdoen aan verwachtingen en rekening houden
met historie;
• Aansluiten bij lokale cultuur;
• Een duidelijke planning en gezamenlijke agenda;
• Noodzaak voor een duidelijk en helder proces (zowel intern als extern);
• Duidelijke rolverdeling en kaders: wie is waarvoor
verantwoordelijk en wat zijn de mogelijkheden?
Vanuit de analyse voegen we daar de volgende strategische uitgangspunten aan toe:

Eén van de succesfactoren voor het project zal zijn om
het proces van vergroenen in ontmoeting te doen. Voor
de gemeente is het zaak de enthousiastelingen op te
sporen, te ondersteunen bij de realisatie en aan elkaar
te verbinden. Een vast gezicht vanuit de gemeente als
aanjager en verbinder speelt daarin een cruciale rol.
Daarnaast zetten we in op het stimuleren van ontmoeting, onder meer door werkbezoeken aan koplopers, de
organisatie van events en een tuinwerkgroep voor het
beheer. Ook haken we zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven en verbanden waar mensen al samenkomen, zoals de Knowledge Mile Morning Meetups en
Green City Bus.

4. Koplopers als visitekaartje
Koplopers zijn het visitekaartje van het Knowledge Mile
Park. Daaronder verstaan we de eerste organisaties die
hun panden vergroenen en een rol willen spelen bij de
verdere uitrol van het Knowledge Mile Park. Een aantal
inspirerende voorbeelden helpt om andere organisaties
over de streep te trekken. Dit doen we door koplopers
een podium te geven en gebruik te maken van hun enthousiasme en opgedane kennis. Daarbij koppelen we
telkens het verhaal van de individuele koploper aan het
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overkoepelende verhaal van het Knowledge Mile Park.
Bijvoorbeeld door werkbezoeken te organiseren aan
koplopers en door nieuw geïnteresseerde organisaties
in direct contact te brengen met een koploper. Zo kan
gebruikgemaakt worden van de al aanwezige kennis.
Koplopers zullen mogelijke hindernissen herkennen en
kunnen advies geven over het wegnemen hiervan.

tuin) of dak te vergroenen. Daarnaast kan de catalogus
ook participatief worden ingezet, bijvoorbeeld om gezamenlijk met een straat of vanuit een initiatief in bijeenkomsten en gesprekken te bepalen welke planten gekozen worden uit de catalogus. De catalogus heeft dan
meer de vorm van een ingrediëntenlijst waar inwoners
(met elkaar) een eigen menu uit kunnen samenstellen.

5. Aparte communicatiestromen
over bedrijfspanden en over woonpanden

Belangrijk om op te merken is dat de catalogus an sich
niet samen met inwoners en organisaties/ondernemers wordt opgesteld. Deze ligt vast en laat tegelijkertijd voldoende keuzeruimte om de specifieke beplanting
van een gebouw of gebied wel participatief te maken.
De groep inwoners (binnen de Knowledge Mile zijn dit
vooral kritische vernieuwers) denken wel graag mee
maar liefst wel over de toepassing in de eigen directe
leefomgeving (dus de vergroening van het eigen woonpand of de openbare ruimte die men zelf gebruikt). Het
helpt daarbij om mensen concrete keuzes (plant A of
plant B) voor te leggen. Voor organisaties is het advies
om keuzes nog meer uit te werken, waarbij zij uit een
aantal pakketten kunnen kiezen voor hun pand. Waarbij
de kosten en de planning vooraf helder zijn en het aanleggen uit handen wordt genomen.

Wensen en beelden verschillen tussen inwoners en
ondernemers/organisaties. Iedere doelgroep heeft
verschillende wensen in de manier waarop zij over het
project op de hoogte willen blijven. Waar dat bij inwoners (als gebruikers van woonpanden) vooral online is
via een goede informatieve website, willen (medewerkers van) organisaties graag actief benaderd worden
via een vaste contactpersoon met concrete voorstellen
waar zij ja of nee tegen kunnen zeggen. Persoonlijk
contact maakt voor hen de betrokkenheid groter en het
project herkenbaar. Voor een geslaagde participatie is
het dan ook belangrijk om twee communicatiesporen
uit te zetten, te beginnen met een website met aparte
portals voor (1) ondernemers/organisaties, en (2) inwoners, waar zij de voor hen relevante informatie kunnen
vinden.

toont zij haar daadkracht. Hiernaast zal het tonen van
beelden van Knowledge Mile Park op zoveel mogelijk
plekken, de ‘zichtbaarheid’ van het project vergroten.
Deze zichtbaarheid heeft betrekking op de buitenkant
van een gebouw, maar ook de binnenkant maakt hier
onderdeel van uit. Door de interne communicatie richting ambtenaren en het bestuur af te stemmen op de
ambities en doelstellingen van het project, kan ook de
politiek betrokken worden.

6. De centrale rol van de catalogus
De catalogus is hét middel om alle doelgroepen te
bewegen om te participeren in de uitvoering – en in
een later stadium: in het beheer van het Knowledge
Mile Park. In de praktijk werkt dat op twee manieren.
Zo kan de catalogus gebruikt worden in allerhande afgeleide communicatievormen om mensen concreet te
informeren over de mogelijke beplanting. Denk daarbij aan Facebookformats met snoei- en onderhoudstips,
als visualisatie van het eindresultaat, een tool op de
website met een beplantingsadvies, of als bouwsteen
voor een voorstel richting ondernemers om hun gevel(-

7. Beginnen met de gemeente zelf
Naast meer aandacht voor initiatiefnemers is het zaak
voor de gemeente om zelf de grootste initiatiefnemer
te zijn. Om op zoveel mogelijk plekken te tonen waar
het Knowledge Mile Park om gaat. De gemeente kan
hiervoor haar eigen panden inzetten. Door zelf, zichtbaar, aan vergroening en verduurzaming te werken,
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WORKFLOW
STAP 1.
Acties korte termijn
gehele gebied.

zichtbaarheid. Het doel is om geïnteresseerde inwoners zich te laten aanmelden voor de nieuwsbrief,
zodat de infrastructuur voor toekomstige communicatiemomenten wordt opgebouwd. Ook kan bij
deze lancering een terugkoppeling gestuurd worden aan de deelnemers aan het onderzoek, met
daarin de mogelijkheid om zich aan te melden voor
de nieuwsbrief.

Investeren in naamsbekendheid

First things first.
De strategie is helder, maar hoe gaan we nu vervolgens
te werk? In de praktijk lopen er verschillende zaken door
elkaar. Van deelgebieden die ieder een eigen fasering
kennen tot de diversiteit aan partijen. Welke instrumenten passen bij de strategische uitgangspunten en wat is
daarin een logische volgorde? Waar kan nu al mee gestart worden terwijl nog niet de hele catalogus gereed is
en de website nog in ontwikkeling is?
First things first. Om houvast te geven hebben we een
indeling gemaakt in vier stappen:
1.
2.
3.
4.

Acties korte termijn - gehele gebied
Acties op de middellange termijn - gehele gebeid
Acties lange termijn - gehele gebied
Acties openbare ruimte

• Call to action: wil je op de hoogte blijven - meld je
aan voor de nieuwsbrief

Het vergroten van de algemene (naams)bekendheid
van Knowledge Mile Park is van essentieel belang in de
beginfase. Als we willen dat mensen hun panden gaan
vergroenen op basis van de catalogus, is het allereerst
van belang dat bewoners en organisaties weten dát
Knowledge Mile Park bestaat en begrijpen wat de stip
op de horizon is. Inhoudelijk zetten we bij het vergroten van de bekendheid van Knowledge Mile Park in op
transformationeel communiceren over de waarde van
groen, uitgesplitst naar: (1) gebruikswaarde (passend
bij de uitdaging ‘verstedelijking’) , (2) toekomstwaarde
(passend bij de uitdaging ‘klimaatverandering’) en (3)
belevingswaarde (passend bij de uitdaging ‘afname
biodiversiteit’).

Organisaties
• Instrumenten: via de nieuwsbrief of andere communicatieacties van de BIZ wordt het Knowledge Mile
Park bekendgemaakt onder ondernemers.
• Call to action: meld u aan via de BIZ als u interesse
heeft om uw dak, gevel, geveltuin te vergroenen

Initiatiefnemers vinden,
zowel onder organisaties als inwoners
Het boeken van eerste zichtbare successen heeft bij de
start nog geen vaste workflow. Nu gaat het vooral om
het opsporen van mensen en organisaties die willen
starten met de vergroening. Dit gebeurt via het zakelijke
netwerk van de BIZ, of via persoonlijke contacten met
de gebiedsmakelaars. Vanuit de BIZ en de gebiedsmakelaars worden geïnteresseerden gekoppeld aan

Inwoners
• Instrumenten: een grootschalige communicatieactie, gericht op het bekendmaken van het project.
Voor inwoners is het advies om deze communicatieactie huis-aan-huis te verspreiden voor maximale
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de projectmanager. De projectmanager is een herkenbaar gezicht naar buiten die alle ins en outs rondom
de Knowledge Mile kent, initiatiefnemers aan elkaar en
aan de juiste mensen binnen de gemeente kan koppelen en mensen begeleidt bij de realisatie van de vergroening.
Daarnaast kunnen mensen zich via de website/mail
aanmelden als initiatiefnemer. Ongeacht of iemand via
de gebiedsmakelaar, de BIZ of het online kanaal komt,
in alle gevallen volgt er daarna een kennismakingsgesprek met de projectmanager waarin Knowledge Mile
Park wordt toegelicht. Zodra iemand besluit om mee
te doen, wordt de initiatiefnemer in contact gebracht
met de assistent manager en de ontwerper voor het
vervolgtraject, onder meer om de mogelijkheden door
te spreken met de catalogus als uitgangspunt. Omdat
het belangrijk is om het ijzer te smeden als het heet is,
worden er in eerste instantie afzonderlijke gesprekken
gevoerd met iedere geïnteresseerde (zowel organisaties als inwoners). Het is in deze fase nog heel erg
maatwerk, waarbij de ontwerpers de bewakers zijn van
de totale uitstraling van het gebied. Daarbij gaat het
om meer dan beplanting alleen. Ook subsidiemogelijkheden en eventuele afspraken over het plaatsen en
het onderhoud komen nu aan bod. Later kunnen deze
gesprekken geclusterd worden, bijvoorbeeld door op
avonden groepjes geïnteresseerde inwoners tegelijk
uit te nodigen. Zo wordt er direct gewerkt aan het opbouwen van een community en wordt invulling gegeven
aan het samen doen en het sentiment dat het ook ‘leuk
moet zijn’.
Inwoners
• Instrumenten: de Knowledge Mile Park nieuwsbrief
en de contactgegevens van de gebiedsmakelaars
waar de eerste initiatiefnemers zich kunnen melden. Voor de gebiedsmakelaars kan een aparte
uitdeelflyer worden ontwikkeld met daarop uitleg
over Knowledge Mile Park en de contactgegevens
(park@knowledgemile.amsterdam). Gebiedsmake-

laars die geïnteresseerde inwoners spreken kunnen
dit achterlaten.
• Call to Action: heb je interesse om jouw geveltuin,
dak of gevel te vergroenen? Meld je aan via park@
knowledgemile.amsterdam en wij koppelen jou zo
snel mogelijk aan de juiste persoon.
Organisaties
• Instrumenten: uitnodiging via de BIZ
• Call to action: meld uw organisatie aan via de BIZ
als u interesse heeft om uw dak, gevel, geveltuin te
vergroenen

Geïnteresseerden
ondernemers / organisaties, inwoners

Melden zich aan
bĳ BIZ of Gebiedsmakelaar

Inventarisatie wensen en koppelen
aan ontwerper
door projectmanager

Realisatie vergroening
en start beheer

STAP 2.
Acties middellange
termijn gehele gebied.

Keuzepakket en ontmoeting
voor ondernemers/organisaties
Ondernemers/organisaties hebben behoefte aan concrete voorstellen. In deze fase zijn de eerste koplopers
bekend en kunnen zij helpen om anderen te enthousiasmeren. Belangrijk daarbij is om wederom op het
versterken van de community in te zetten, bijvoorbeeld
door de organisatie van werkbezoek en meet-ups.
Daarnaast is dit een fase waarin wordt ingezet op versnelling, door ondernemers een vast ‘pakket’ aan te
bieden dat past binnen de catalogus voor geveltuinen,
gevels en daken. Belangrijk daarbij is dat helder is wat
de investering is (zowel qua kosten als qua beheer) en
dat er een concrete planning ligt waarbij ook het daadwerkelijke aankopen van planten en het aanleggen van
de vergroening uit handen wordt genomen.

Successen claimen en catalogus bekendmaken
Zodra de eerste organisaties of inwoners de vergroening hebben gerealiseerd, is het zaak vaker naar buiten te treden met de naam Knowledge Mile Park en de
zichtbare vergroening in de publieke ruimte herkenbaar
te labelen als zijnde onderdeel van het Knowledge Mile
Park. Koplopers spelen in deze fase een grote rol: plekken waar al resultaten geboekt zijn kunnen worden ingezet als ‘best practice’ en vergroten de zichtbaarheid
van het Knowledge Mile Park. De Knowledge Mile deelt
daarbij actief de voortgang van de toonaangevende
koplopers. Dit zal onder meer gebeuren bij reeds lopende events in Amsterdam, denk daarbij aan ROEF
daken festival, WeMakeThe.City en Buurtbijeenkomsten
en evenementen, zoals Talkshow Oost. Ook kan nu de
koppeling gemaakt worden tussen de vergroening en
het instrument waarmee deze gerealiseerd is: de catalogus. Belangrijk daarbij is dat de catalogus af is, dat er
een publieksversie van beschikbaar is en dat geïnteresseerden in dit stadium een stappenplan op de website
kunnen vinden waarmee zij zelf de vergroening van hun
woon- of bedrijfspand in gang kunnen zetten.

Organisaties
• Instrumenten: werkbezoeken, meet-ups, keuzepakket voor organisaties (o.b.v. de catalogus)
• Call to action: interesse om uw bedrijfspand te vergroenen? Meld u aan voor het werkbezoek vanuit de
BIZ en spreek andere organisaties die dit al gerealiseerd hebben of teken in voor pakket X, Y of Z om de
vergroening te realiseren.

Inwoners
• Instrumenten: green graffiti, website, meet-ups/
events en de catalogus.
• Call to action: wist je dat dit stukje groen een onderdeel is van het Knowledge Mile Park? Meer weten?
Bezoek de website. Daar staat alle informatie en een
stappenplan waarmee jij zelf aan de slag kan gaan.
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STAP 3.
Acties lange termijn
gehele gebied.
Standaardiseren middelen en eigen event
Voor de korte termijn zetten we in op de eerste initiatiefnemers om te dienen als vliegwiel en in het vergroenen van verschillende gebieden in de openbare ruimte.
Dit zijn de fases waarin intensieve begeleiding vanuit
de projectmanagers, BIZ en ontwerpers noodzakelijk
is. Voor de lange termijn kan meer worden ingezet op
algemene participatie en communicatiemiddelen die
blijvend de bekendheid van het project vergroten en ondernemers en inwoners die willen vergroenen zo goed
mogelijk voorzien van tools om dat te doen. In deze
fase zijn een goed werkende website, een stappenplan
waaruit duidelijk blijkt welke stappen een initiatiefnemer
moet doorlopen om een geveltuin, dak of groene gevel
te realiseren en goed beeld en content voor een verdere
omarming van de catalogus essentieel.
Om daarin blijvend de juiste keuzes te maken, wordt
ook gebruik gemaakt van de Monitor Knowledge Mile
Park. Dit is een jaarlijks onderzoek onder inwoners en
ondernemers over hoe het Knowledge Mile Park wordt
beleefd met als doel om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de naamsbekendheid en de waardering voor
het project.
Tenslotte hoeft de Knowledge Mile in deze fase minder
op events van derden te leunen maar kan er ook een
geheel eigen event worden georganiseerd, om zo nog
meer naamsbekendheid te creëren en een breed publiek te bereiken. Organisaties blijven in deze fase via de
nieuwsbrief van de BIZ op de hoogte van de doorontwikkeling van het project, wat dat doet voor onder meer
de aantrekkelijkheid van het gebied en de waardever-

meerdering van panden. Ook krijgen zij in deze fase nog
met uitnodigingen voor werkbezoeken en keuzepakketten.
Inwoners
• Instrumenten: beeldbank en social content, toolkit
vergroening, de catalogus, eigen Knowledge Mile
Park event. Monitor Knowledge Mile Park.
• Call to action: wil jij ook jouw geveltuin, dak of gevel
vergroenen? Ga naar de website en vind alle informatie om jouw idee te realiseren.
Organisaties
• Instrumenten: nieuwsbrief BIZ met concrete informatie over behaalde successen en voordelen van de
vergroening.
• Call to action: met elkaar hebben we al heel wat bereikt, namelijk [MEETBARE INFORMATIE INVOEGEN].
Ook meedoen aan dit project? Meld u aan voor het
werkbezoek vanuit de BIZ en spreek andere organisaties die [INVULLEN] al gerealiseerd hebben of
teken in voor pakket X, Y of Z om de vergroening te
realiseren.

Opstarten van community gedreven beheer
In deze fase gaat ook het beheer een rol spelen. Om
dit te realiseren is gezamenlijk optrekken en ontmoeten weer een belangrijke drijfveer. Tegelijk vraagt het
beheer een zekere mate van verantwoordelijkheid en
kennis over de beplanting. De Knowlege Mile start een
campagne geheel met als doel om een tuinwerkgroep
te installeren. Daarnaast zullen de diverse kanalen gebruikt worden om gedurende het jaar tips te geven aan
de community over het onderhoud van groen, met de
catalogus als uitgangspunt.
Inwoners
• Instrumenten: nieuwsbrief, social media en gebiedsmakelaars (voor werving en om beheertips te delen),
tuinwerkgroep voor onderhoud.

• Call to Action: vind jij het hier ook zo mooi groen en
wil je je inzetten voor het behoud hiervan? Meld je
aan voor de tuinwerkgroep van de Knowledge Mile.
Het kost je slechts X uur per week, je krijgt een eigen
gebied toegewezen, wordt opgeleid in het unieke
plantenaanbod van de Knowledge Mile en bent lid
van onze enthousiaste community.

STAP 4.
Acties gericht op
de openbare ruimte.
Meedenken over vergroening
per deelgebied

ken over de openbare ruimte zowel fysiek als online te
laten plaatsvinden. Een fysieke bijeenkomst wordt dan
voorafgegaan door een online enquête over inrichting
beheer en gebruik van het te ontwikkelen gebied. Aan
het einde van de consultatie worden invullers gewezen
op de mogelijkheden om ook hun eigen pand te vergroenen. De resultaten uit de online consultatie dienen
vervolgens als input voor de werkateliers.

Gedurende de gehele periode kunnen inwoners en
organisaties/ondernemers zich melden om met hun
pand aan de slag te gaan. Tegelijkertijd loopt uiteraard
de vergroening van de openbare ruimte. Deze wordt in
deelgebieden ontwikkeld. Daarbij geldt dat telkens bij
een nieuw ontwikkelgebied een tijdelijke intensivering
van de communicatieacties zal plaatsvinden. De participatie bij de openbare ruimte vindt anders plaats dan
bij woon- en bedrijfspanden. Waar meedoen centraal
staat bij woon- en bedrijfspanden, staat meedenken
centraal in de openbare ruimte. Hoe dan? Allereerst
wordt een participatieve herinrichting van een gebied
vaak vrij klassiek aangepakt, met avonden voor bewoners en organisaties in dat gebied om mee te denken
over de inrichting, beheer en gebruik van de leefomgeving. Dit soort avonden zijn waardevol om verdiepende gesprekken met inwoners te voeren en om het enthousiasme over de Knowledge Mile aan te wakkeren.
Tegelijk weten we dat juist de inwoners van de Knowledge Mile behoefte hebben aan meedenken via het
online kanaal. Daarom adviseren wij om de gesprek-

Inwoners en organisaties
• Instrumenten: online consultatie onder inwoners en
organisaties/ondernemers. Werkateliers waarbij er
met geïnteresseerden een ontwerp wordt gemaakt.
• Call to action: hoe moet gebied X er in de toekomst
uitzien? Denk mee via onze online enquête of kom
naar het werkatelier om samen met de community
de plannen vorm te geven.
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INSTRUMENTEN
Website Knowledge Mile Park

mee te denken over de beplanting van een specifiek
pand of gebied. Daarnaast kan de catalogus als basis dienen voor allerhande communicatie-uitingen om
meer bekendheid te creëren voor de catalogus op zich,
maar ook als basis voor concrete adviezen en tips. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van bepaalde planten.
De catalogus wordt zo niet alleen gebruikt om mensen
te informeren over wat hij of zij kunnen doen, maar ook
hoe dit het beste kan aangepakt kan worden.

De website wordt dé centrale plek voor de Knowledge
Mile. Hier wordt vanuit de verschillende middelen en
media naar verwezen en is alle informatie over de
Knowledge Mile te vinden. Inwoners en organisaties
kunnen deze website kunnen gebruiken als startpunt
voor hun vergroeningsproject. Denk daarbij onder meer
aan de catalogus voor het groen, de gezichten achter
- en een aanmeldknop voor - de tuindienst en een stappenplan/checklist waarmee men zelf aan de slag kan
met het vergroenen van zijn of haar gebouw, en eventuele formulieren waarmee men zaken kan aanvragen
zoals advies of het achterhalen van een pandeigenaar.
Belangrijkste doel van de website is om mensen en organisaties te ondersteunen om zelf aan de slag te gaan
met de vergroening. De website zal dan ook duidelijk
worden ingedeeld met aparte tabs voor inwoners en organisaties, ieder met eigen calls te action. De keuzehulp
(zie bijgaande visual) is hierbij een belangrijk instrument
dat mensen loodst naar de juiste acties.
• Fase: lange termijn, gehele gebied
• Doelgroep: inwoners en organisaties/ondernemers

• Fase: middellange termijn, gehele gebied
• Doelgroep: inwoners en organisaties/ondernemers

Extra idee!
Zaaien voor de Knowledge Mile
Om de Knowledge Mile en de catalogus breed te lanceren kan de gemeente een zadenpakket huis-aan-huis
verspreiden in het gebied. Het pakket bevat zaden die
passen binnen de catalogus, uitleg over het zaaien en
informatie over de Knowledge Mile met een verwijzing
naar de website en de contactgegevens van de projectmanager.

Catalogus Knowledge Mile Park
Knowledge Mile Park draait om het proces van meedoen en meedenken. Dit proces wordt gewaarborgd in
de catalogus en dit is de backbone van het project. De
catalogus is het product waarmee de Knowledge Mile
geïnteresseerden faciliteert met kennis over planten,
materialen en beheer. Het biedt een tool die participatief kan worden ingezet in gesprekken, voorstellen en
bijeenkomsten om met elkaar keuzes te maken en om

• Fase: korte termijn, gehele gebied
• Doelgroep: inwoners
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Flyer voor gebiedsmakelaars en
artist impressions per deelgebied
Bij de start van het project gebeurt er veel op basis van
de netwerken van de gebiedsmakelaars en de BIZ.
Daarbij helpt het om gesprekken te ondersteunen met
materiaal dat uitleg geeft over het Knowledge Mile Park,
liefst niet alleen in tekst, maar ook met artist impressions per deelgebied om bijvoorbeeld op te nemen in de
nieuwsbrief vanuit de BIZ. Deze middelen helpen om
een concreet beeld te laten zien van waar naartoe gewerkt wordt.
• Fase: korte termijn, gehele gebied

(natuurvriendelijke buitenreclame) met een call to action
als: ‘look up, it’s The Knowledge Mile Park’ ontstaat meer
bekendheid van het project. Juist doordat het gros van
de communicatie over het project online plaatsvindt is
het krachtig om dit te combineren met lokale tastbare
communicatie om zo ook de mensen te bereiken die
zich dagelijks door het gebied bewegen.
• Fase: middellange termijn
• Doelgroep: inwoners en organisaties/ondernemers

Werkbezoeken koplopers

Tuindienst Knowledge Mile Park

Voor geïnteresseerde organisaties en bedrijven organiseren we werkbezoeken aan koplopers die al stappen
gezet hebben. Deze hebben de vorm van een rondleiding met daarbij een korte Q&A over de keuzes die ze
gemaakt hebben. Op dezelfde locatie vindt aansluitend
een netwerkborrel (BIZ meetup) plaats. Zo wordt KMP
onderdeel van de bestaande activiteiten van KM en
wordt de drempel om deel te nemen lager. Ook de gemeenteraad kan voor deze werkbezoeken worden uitgenodigd. Zo kunnen raadsleden met eigen ogen zien
wat er allemaal gebeurt en blijft de politiek op de hoogte
van de voortgang.

Een nieuw op te richten tuindienst zal ervoor zorgen
dat het groen van het Knowledge Mile Park (het gaat
daarbij specifiek om groen dat buiten de reguliere onderhoudscontracten valt, zoals geveltuinen, gevels en
waar mogelijk groene daken) in goede conditie blijft.
De tuindienst bestaat uit een groep vrijwilligers die zich
daarvoor kunnen aanmelden via de website van Knowledge Mile Park. Omdat het onderhoud een specifiek
kennisniveau vraagt, zal de gemeente deze groep begeleiden in het beheer van het groen uit de catalogus.
Het voordeel van deze tuindienst is dat het voorkomt dat
het groen bij bijvoorbeeld verhuizingen of wisselingen
van pandeigenaar plotseling niet meer beheerd wordt.
Daarnaast borgt het de uniforme uitstraling van het
Knowledge Mile Park en draagt het bij aan de gemeenschapszin rondom het project.

• Doelgroep: inwoners en organisaties/ondernemers
• Fase: middellange termijn
• Doelgroep: organisaties/ondernemers

Terugkoppeling onderzoek aan deelnemers
We adviseren om tegelijk met een brede communicatieactie ook de deelnemers aan de publieksconsultatie
die hun mailadres hebben achtergelaten een update
te sturen over het project. In die update staat een korte
samenvatting van de onderzoeksresultaten, een korte
schets van het vervolg, met name dat er gezocht wordt
naar eerste initiatiefnemers en een aanmeldknop voor
de Knowledge Mile Park nieuwsbrief.
• Fase: korte termijn, gehele gebied
• Doelgroep: inwoners

Green graffiti / moss graffiti voor zichtbaarheid
in het straatbeeld
Groen zien is groen doen. Door de eerste successen
van de koplopers zichtbaar te maken in de openbare
ruimte en te claimen als onderdeel van het Knowledge
Mile Park groeit de naamsbekendheid van het project.
Door het nieuwe groen te markeren met green graffiti

• Fase: lange termijn

Keuzepakket voor ondernemers/organisaties

• Doelgroep: inwoners

Organisaties willen graag een concreet voorstel en de
meeste ondernemers hebben geen tijd om zelf een keuze te maken uit de catalogus. Om hen zo goed mogelijk
te faciliteren en de participatie onder organisaties aan
te jagen, kan de Knowledge Mile zelf een pakket aan
voorstellen ontwikkelen. In eerste instantie zullen deze
gericht zijn op geveltuinen, omdat dit deel van de catalogus gereed is. Daarin is het belangrijk om voorstellen
op te nemen die verschillen in prijs en beheer, waaruit
organisaties en ondernemers zelf een keuze kunnen
maken. Door een gezamenlijk aanbod te ontwikkelen
kan wellicht ook de beplanting gezamenlijk worden
ingekocht en aangelegd, waardoor het ook financieel
aantrekkelijk is.

Toolkit vergroening
Hoe werkt dat nou eigenlijk zo’n groen balkon? Hoe hou
je de planten in leven? Wat moet je allemaal regelen
om een geveltuin aan te leggen? De groene toolkit geeft
op al deze vragen antwoord. De toolkit is gericht op inwoners die ook een steentje willen bijdragen maar niet
weten hoe. De toolkit bestaat onder meer uit:
Formulieren (denk daarbij aan een toestemmingsformulier pandeigenaar om een geveltuin aan te
leggen).
Uitleg hoe je in contact kunt komen met andere geïnteresseerden.

• Fase: middellange termijn
• Doelgroep: organisaties/ondernemers

Video’s over het onderhouden van de meest voorkomende planten uit de catalogus.
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Format voor maken van je eigen vergroenings- en/
of verduurzamingsplanning.
Tips voor het vergroenen van je balkon, evt. met video’s van vloggers die dit zelf doen met behulp van
de catalogus of één van de ontwerpers van de catalogus zelf.
Mail die werknemers aan hun werkgever kunnen
sturen om te vragen om een groenere werkplek.

Instagram: het is zaak om goed fotomateriaal te ontwikkelen van de eerste succesprojecten die deel zijn
van Knowledge Mile Park en deze te delen met de juiste hashtags zodat je ook internationaal zichtbaar bent.
Denk daarbij aan tags als #verticalgarden #urbangardener #balconygarden #greenroof #greendesign. Deze
beelden kunnen bovendien gebruikt worden binnen de
muren van gemeentepanden, bijvoorbeeld via exposities aan de muren of bij entrees. Zo wordt het Knowledge Mile Park ook voor eigen medewerkers zichtbaar.

inwoners en ondernemers over hoe het Knowledge
Mile Park wordt beleefd, wat er goed gaat en wat er
beter kan. Het doel van dit onderzoek is om te monitoren hoe het ervoor staat qua naamsbekendheid en
waardering, om blijvend nieuw publiek te betrekken en
om concrete verbeterpunten te inventariseren.

Facebook: om Amsterdammers te betrekken is het belangrijk een contentformat voor Facebook te ontwikkelen
waarbij de Amsterdammer zelf centraal staat, zich trots
kan voelen op de stad. Belangrijk daarbij is dat helder is
dat Knowledge Mile Park iets is waar je als Amsterdammer en met je buurt of onderneming profijt van hebt,
in plaats van dat het iets is voor bezoekers. Dus: in het
Nederlands, verteld vanuit het perspectief van de inwoners zelf. Daarbij is het van belang om de inhoudelijke
calls-to-action te formuleren. Dus niet vertellen wat de
voor en nadelen zijn van het initiatief (het kost je niks, je
kunt subsidie aanvragen!), maar wat het oplevert voor
jouzelf en je omgeving (waarde van groen): wat is de
gebruikerswaarde, de toekomstwaarde en belevingswaarde?

Werkateliers bij aanleg openbaar groen,
en herinrichting openbare ruimte

Online consultaties bij
herinrichting openbare ruimte
Gezien de wens van vele inwoners om het meeste digitaal te doen, adviseren wij om de werkateliers vooraf
te laten gaan door een online inwonersconsultatie van
het betreffende gebied. Daarin wordt uitgevraagd wat
inwoners en organisaties waarderen in het gebied. Wat
willen zij behouden, en waar zit de ruimte voor verbetering? Wat zijn de wensen voor wat betreft inrichting, beheer en gebruik? Zo kan er in deze consultatie bijvoorbeeld al worden gevraagd naar specifieke voorkeuren
qua beplanting en straatmeubilair (met vooraf bepaalde opties die door de gemeente bepaald worden).

• Fase: lange termijn
• Doelgroep: inwoners en ondernemers/organisaties

• Fase: lange termijn
• Doelgroep: inwoners

Jaarlijks Knowledge Mile Park Event
Zodra de eerste zichtbare resultaten zijn bereikt organiseert de Knowledge Mile community jaarlijks een eigen
event. Het doel van dit event is om het Knowledge Mile
Park op de kaart te zetten bij een groter publiek, met
name ook de rest van Amsterdam. Het event bestaat
onder meer uit een ‘open tuinen route’, een werkatelier voor groenadvies en een award per categorie voor
de mooiste geveltuin, dakterras, etc. Tijdens het event
kunnen mensen tips krijgen voor hun eigen tuin of dakterras en hun interesse aangeven om zelf aan de slag
te gaan.
• Fase: lange termijn

• Fase: lange termijn

• Doelgroep: inwoners en organisaties/ondernemers

• Fase: openbare ruimte

Monitor Knowledge Mile Park

Om de bekendheid van het Knowledge Mile Park te vergroten wordt social media ingezet. Facebook en Instagram zijn het meest geschikt om een groot publiek te
bereiken. Bij beide zijn beeld en vaste contentformats
belangrijk voor een succesvolle inzet.

• Fase: openbare ruimte

• Doelgroep: inwoners

• Doelgroep: inwoners

Social media contentformats en beeldbank

Naarmate het project vordert zal ook de openbare ruimte een transformatie ondergaan. Dit zijn bij uitstek trajecten waarbij inwoners graag meedenken. Enerzijds om
gezamenlijk te bepalen hoe de openbare ruimte eruit
komt te zien. Welke van de vier soorten bomen past het
beste? Welk meubilair hoort daarbij? Hoe gebruikt men
de ruimte? Het meedenken start dan met het inventariseren wat men wil behouden voor de toekomst en waar
men minder tevreden over is. En daarnaast kan men input leveren voor wat betreft de wijze waarop men op de
hoogte gehouden wil blijven tijdens de herinrichting. Via
een werkatelier kan hier samen met inwoners en organisaties de nieuwe gebruikersruimte van de toekomst
geschetst worden.

• Doelgroep: inwoners en organisaties/ondernemers

Gaandeweg zullen steeds meer inwoners en organisaties betrokken zijn bij het Knowledge Mile Park. De
bekendheid zal groeien, het groen zal toenemen, en
tegelijk zullen er ook minder positieve punten worden
ervaren zoals werkzaamheden of overlast van de toegenomen biodiversiteit. Om een vinger aan de pols te
houden wordt jaarlijks een onderzoek uitgevoerd onder
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https://knowledgemile.amsterdam

