
‘Sferen	zijn	mijn	passie.	

Elke	ontmoeting	met	een	mens,	

dier,	plant	of	omgeving	raakt	me	

en	leert	me	te	voelen,	te	kijken,	

te	luisteren	en	open	te	staan	

voor	de	boodschappen	die	

de	ontmoeting	in	zich	draagt;	

de	sfeer	die	ze	meebrengt.	

Sferen	zijn	overal,	en	bewust	

of	onbewust:	

wijzelf	geven	ze	vorm.’	

ANGELIQUE NOSSENT over  sfeer

De Groene Loper:
een ontdekkingstocht 

naar de groene ziel 
van Rotterdam
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Wie	is	Marion	Matthijssen?
'Ik	ben	socioloog	en	onderzoeker,	ben	pragmatisch,	creatief,	

verfrissend	en	analytisch.	Ik	organiseer	kennisbijeenkomsten,	

conferenties,	symposia,	expertmeetings	en	doe	dat	vanuit	een	

onderzoekende	instelling.	Daarnaast	doe	ik	onderzoek	en	treed	

ik	regelmatig	op	als	gespreksleider	bij	focusgroepen	en	brain-

stormsessies.	Een	jaar	geleden	ontmoette	ik	Gudrun.	De	Groene	

Loper	kwam	ter	sprake	en	we	hadden	eigenlijk	gelijk	een	klik.'

Wie	is	Gudrun	Feldkamp?
'Ik	ben	de	bedenker	van	de	Groene	Loper	en	organiseer	dit	jaar	de	

tweede	editie.	Ik	heb	een	bureau	voor	beeldvorming,	

communicatie	en	events.	Ik	ben	met	beeldvormingtrajecten	bezig,	

zoals	het	beeld	van	de	stad	Rotterdam	dat	van	grijs	naar	groen	

verkleurt.	Ik	maak	bewoners	bewust	van	het	feit	dat	ze	in	een	

behoorlijk	groene	stad	wonen,	geef	ze	ideeën	hoe	meer	met	groen	

te	doen	en	er	zelf	voor	te	zorgen.	Een	perspectiefverandering	en	

een	bewustwordingsslag.’'

Wat	is	typisch	aan	jullie	werk	voor	
de	Groene	Loper?	

Gudrun:	'Ons	werk	loopt	gelijk	op	met	bestaande	trends	en	

interesses.	We	zijn	een	verbindend	element	tussen	bestaande	

initiatieven,	zoals	de	tuin	aan	de	Maas,	het	Wollefoppengroen	of	

de	Ghandi-tuin	en	de	organisaties	die	daar	omheen	zitten,	zoals	

de	Transition	Towns,	Buurtloop	en	Creatief	Beheer	en	de	over-

heden,	die	zelf	hun	beleid	hebben.	We	willen	immers	allemaal	

hetzelfde:	een	lekkere	groene	stad	en	ons	prettig	voelen	in	dat	

groen.	We	hebben	allen	verschillende	manieren	om	dat	te	bereiken	

en	De	Groene	Loper	probeert	de	verschillende	aanpakken	en	

ideeën	te	verkopen	en	in	een	stroomversnelling	te	krijgen.'

'Groen is de 
verbindende stroom 

in de stad.'

'Er	komt	langzamerhand	een	steeds	duidelijkere	focus,	want	een	

project	zoals	de	Groene	Loper	vormt	zich	gaandeweg.	Op	een	

gegeven	moment	merk	je	doordat	je	met	allerlei	partijen	in	

gesprek	bent	dat	het	verbinden	en	zichtbaar	maken	van	bestaande	

initiatieven	belangrijk	is.	Dit	jaar	willen	we	ons	onder	andere	

focussen	op	het	ontdekken	van	de	toegangswegen	naar	het	platte-

land.	Want	veel	Rotterdammers	weten	niet	hoe	ze	vanuit	de	stad	

in	de	polder	of	in	het	groene	buitengebied	van	Rotterdam	komen.	

Zo	heb	ik	bijvoorbeeld	gisteren	gehoord	dat	er	bij	de	Schie,	ter	

hoogte	van	de	Zweth,	een	uitspanning	is	die	helemaal	in	het	teken	

staat	van	duurzaamheid	en	waar	zzp-ers	ruimtes	kunnen	huren.	

Tijdelijke	werkplekken,	midden	in	het	groen,	en	niemand	die	het	

weet!'	

Marion:	'Dat	heeft	met	zichtbaar	zijn	en	zichtbaar	worden	te	

maken.	Je	kunt	de	stenige	hardheid	van	een	stad	zien,	de	verkeers-

geluiden	horen.	Maar	voor	de	eerste	hommel	van	het	jaar	en	de	

eerste	koeien	die	in	de	lente	de	wei	in	gaan	is	te	weinig	aandacht.	

Wij	besteden	er	juist	wel	aandacht	aan	en	zo	loop	je	de	kans	te	

kijken	naar	huppelende	koeien	in	de	wei.	En	die	doen	echt	gek!	

Ik	weet	zeker	dat	als	je	dit	Rotterdammers	verteld,	ze	dat	gaaf	

vinden	en	ernaar	toe	gaan!	Het	is	een	happening	van	de	lente.'

Hoe	worden	mensen	in	hun	omgeving	
door	groen	beïnvloed?	

Marion:	‘Op	een	positieve	manier.	Bijna	niemand	vindt	het	groen	

in	de	stad	vervelend.	Bijna	iedereen	beleeft	de	seizoenen	bewust	

bij	voldoende	of	veel	groen	en	vindt	dat	belangrijk.	Hooguit	

vinden	mensen	het	vervelend	dat	er	troep	op	de	auto	valt.’	

Gudrun:	‘Door	het	meedoen	aan	de	Groene	Loper	worden	mensen	

bewuster	van	groen	en	zichzelf.	Feitelijk	is	het	evenement	zelf	het	

hoogtepunt	van	een	hele	brede	onderstroom.	

De	Groene	Loper	gaat	eigenlijk	ook	over	beeldvorming	bij	

mensen.	Dat	zit	niet	in	dat	ene	evenement	en	je	hoeft	er	niet	eens	

naar	toe	te	gaan.	Als	je	maar	weet,	dat	het	er	is	en	dat	die	plekken	

er	zijn.	Afgelopen	jaar	hebben	we	zestig	groene	plekken	openbaar	

en	bekend	gemaakt	op	de	Groene	Loper,	terwijl	mensen	jammer	

genoeg	maar	drie	plekken	konden	bezoeken.	Het	gaat	om	de	

Wow-factor:	hebben	wij	dit	allemaal	in	de	stad?	Zestig	van	die	

plekken!	En	dat	is	nog	maar	in	drie	deelgemeenten.	

Bij	groen	in	Feijenoord	denken	mensen	aan	het	gras	in	de	Kuip,	

maar	niet	aan	Feijenoord	als	deelgemeente.	We	geven	graszaden	

van	gras	in	de	Kuip	weg	als	relatiegeschenk.	Het	is	een	heel	

speciaal	mengsel,	het	kan	wel	tegen	een	stootje.	Feijenoord	zit	vol	

onontdekte,	heel	bijzondere	kleine	groene	plekjes,	waar	ook	veel	

mensen	vol	enthousiasme	aan	de	slag	zijn	en	dat	laten	we	zien	

met	de	Groene	Loper.’
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'Het zijn altijd 
openbare plekken.'

Gudrun:	'En	wel	heel	variërend	in	grootte.	Het	gaat	van	de	groene	

stoepjes	tot	aan	grote	(wijk)parken.	De	verscheidenheid	aan	

plekken	maakt	het	juist	leuk.	Je	beeld	van	een	stad	wordt	gevormd	

door	de	communicatie	erover.	De	Groene	Loper	probeert	de	spot-

lights	op	de	groene	plekken	in	de	stad	te	zetten	en	door	dat	te	

doen	licht	het	groen	op.	We	weten	dat	het	wel	of	niet	goed	gaat	

met	de	economie,	dat	de	haven	is	gegroeid,	we	hebben	veel	mooie	

architectuur,	er	komt	een	tweede	Maasvlakte.	Door	te	weinig	te	

communiceren	over	het	feit	dat	Rotterdam	ook	heel	erg	groen	is	

en	zelfs	steeds	groener	wordt,	verliezen	we	groepen	mensen	die	

een	groene	omgeving	wensen.	Zij	zoeken	zo’n	omgeving	nu	buiten	

Rotterdam.	Als	je	de	stad	anders	neerzet,	denken	mensen	er	

anders	over	en	gaan	ze	die	plekken	daadwerkelijk	bezoeken	en	

beleven.	Dan	ontmoet	je	mensen	die	ook	een	passie	hebben	voor	

groen,	ben	je	niet	meer	de	enige.	Wij	zijn	ook	groen	en	dat	vinden	

we	belangrijk!	In	principe	is	dat	natuurlijk	overal	belangrijk,	

alleen	moeten	wij	er	wat	harder	aan	trekken,	omdat	het	in	

Rotterdam	niet	direct	zichtbaar	is.	En	wat	wij	eigenlijk	laten	zien	

is	hoe	ontzettend	divers	dat	groen	is.	

Het	gaat	over	Transition	Towns,	de	groene	ayatollahs,	die	precies	

weten	hoe	ze	het	willen	hebben	met	die	cirkels,	tot	aan	de	mensen	

van	Wollefoppen	Groen	&	co,	die	zes	jaar	bezig	zijn	voordat	ze	de	

ambtenarij	voorbij	zijn	en	aan	de	slag	kunnen.	

Het	gaat	ook	over	Creatief	Beheer,	die	weinig	van	doen	wil	hebben	

met	alle	formaliteiten,	en	de	dames	van	de	tuin	aan	de	Maas,	die	

met	hun	charme	van	alles	voor	elkaar	krijgen.	Rotterdam	heeft	

zoveel	diverse	groene	initiatieven.	Als	je	dat	laat	zien,	laat	je	

eigenlijk	de	kansen	zien.	En	je	hebt	volop	voorbeelden	mocht	je	

zelf	initiatief	willen	nemen.	Je	ziet	ook	bij	die	mensen	hoe	tevreden	

ze	er	bijstaan:	zij	voelen	zich	thuis	in	de	stad	en	in	zichzelf.'

Marion:	'De	Groene	Loper	gaat	over	het	ontdekken	van	de	

groene	ziel	van	de	stad.'

Wanneer	valt	te	genieten	van	de	
Groene	Loper?

Marion:	'Wij	doen	het	deze	keer	op	drie	verschillende	zondagen,	

zodat	mensen	echt	meer	plekken	kunnen	bezoeken.	We	doen	

Rotterdam	Noord	en	Overschie	op	19	augustus	2012,	Delfshaven	

op	26	augustus	2012	en	Feijenoord	op	2	september	2012.'

Hoe	kijken	jullie	tegen	sfeer	aan?

Marion:	'Sfeer	is	alles!	Aan	alles	zit	ook	een	bepaalde	sfeer.

Groen	kan	heel	tuttig	zijn	als	de	sfeer	niet	goed	is.	En	groen	kan	

ook	best	wel	arrogant	zijn.	Die	chique,	keurige	tuinen	zijn

behoorlijk	uit	de	hoogte	en	intimiderend.	Je	durft	daar	niets	mee	

te	doen,	je	durft	er	alleen	maar	naar	te	kijken.	Dan	heb	je	kijk-

groen.	Kijkgroen	is	groen	wat	je	buitensluit.'

Is	het	je	prettig	voelen	daarmee	voor	
jullie	te	ontwerpen?	Met	dat	groen?	

Gudrun:	'Absoluut!	En	dat	tonen	wij	ook	aan.	Wij	vinden	dat	er	

meer	op	die	manier	door	mensen	zelf	ontwikkeld	groen	moet	

komen.	Daarom	doen	wij	ook	aan	crowd-funding,	een	soort	sponsor-

actie.	Afgelopen	jaar	betrof	dat	een	tuin	in	Spangen.	Spangen	staat	

bekend	als	heel	stenig,	hard,	arm	en	problematisch,	maar	feitelijk	

wordt	het	een	hele	leuke	woonwijk.	Ook	heel	groen	en	saamhorig.	

Bewoners	van	één	van	de	woningcomplexen	daar	hebben	hun	

gemeenschapstuin	als	groen	doel	aangemeld	en	de	sponsoractie	

gewonnen.	

Met	het	door	ons	gegeneerde	geld,	ca.	3600	euro,	hebben	zij	niet	

alleen	hun	eigen	tuin	opgeknapt,	maar	hebben	ze	in	de	wijk	met	

allerlei	andere	bewoners	initiatieven	ontplooid	en	de	samen-

werking	tussen	gemeente	en	de	woningbouwcorporatie	bevorderd.	

En	dus	krijg	je	van	de	zomer	een	schaapskudde	over	de	

Mathenesserdijk:	een	schapenboer	uit	Overschie	loopt	een	rondje	

groen	in	Spangen.	En	groene	geraniumpiramides	van	Gina	van	

Kranendonk	worden	moespiramides	door	rooddruif	te	planten.	

Deze	piramides	worden	in	Spangen	geplaatst	in	nu	nog	stenige	

straten,	zodat	een	aaneengesloten	groene	loper	rondom	de	wijk	

ontstaat.	Dit	jaar	is	Spangen	het	startpunt	van	onze	activiteiten	in	

Delfs-haven;	de	Greenmile	loopt	van	Spangen	tot	de	tuin	aan	de	

Maas.	Daar	hoort	het	dakpark	bij,	de	tuin	de	Punt,	de	voedseltuin.	

En	nog	allerlei	andere	kleine	initiatieven.	

We	laten	zien	dat	met	de	hele	brede	groene	strook	hier	van	alles	te	

doen	is.	We	laten	het	grote	potentieel	zien.	En	dat	is	niet	alleen	

belangrijk	voor	Stadshavens	en	Bospolder,	maar	voor	de	hele	stad.’	

Wat	is	jullie	drijfveer?		

Marion:	'Ik	kan	me	mateloos	ergeren	aan	de	nonchalance	bij	

mensen	als	weer	wat	groen	verdwijnt.	Ik	begrijp	dat	niet	en	je	

hoopt,	dat	door	de	Groene	Loper	en	door	juist	aandacht	op	het	

groen	te	vestigen	mensen	ervaren	hoe	belangrijk	groen	is.'

Gudrun:	'Ik	heb	een	passie	voor	openbare	ruimte,	en	de	inrichting	

daarvan	op	een	zinvolle	manier.	Ik	heb	me	kunsthistorisch	

gespecialiseerd	in	beelden	in	de	openbare	ruimte.	Ik	heb	een	

architectuurcentrum	in	Leiden	geleid	en	mij	met	architectuur	in	

de	openbare	ruimte	beziggehouden.	

De	enige	manier	waarop	je	als	bewoner	invloed	uitoefent	op	de	

openbare	ruimte	is	door	middel	van	groen.	Je	kunt	zelf	geen	

wegen	aanleggen,	je	kunt	niet	zelf	je	huis	bouwen,	al	wordt	dat	

beweerd.	Je	mag	niet	zelf	bepalen	hoe	de	openbare	ruimte	er	

uitziet.	Iets	planten	in	die	buitenruimte	lukt	wel.	Ik	vind	het	

belangrijk	om	daarop	te	sturen,	zodat	meer	mensen	weten	dat	je	

hier	grip	op	hebt.	Pak	die	vrijheid.'
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Marion:	'Wat	we	doen	is	iets	positiefs	toevoegen:	we	zetten	een	

klein	groen	initiatief	ergens	in	een	wijk	in	het	zonnetje.'

Gudrun:	'De	burgemeester	opent,	we	maken	er	een	feest	van.	Een	

show	voor	Wollefoppengroen,	terwijl	het	"maar"	om	drie	groente-

cirkels	gaat	op	een	gigantische	kale	vlakte.	En	vervolgens	krijgen	

de	initiatiefnemers	forse	budgetten	los	van	de	provincie,	krijgen	

ze	de	Stadslandbouw-award	van	de	Rabobank.	Ze	winnen	aan	

kracht	en	krijgen	wat	hen	toekomt	en	daardoor	kunnen	ze	hun	

eigen	visies	of	dromen	verwerkelijken.'

Kun	je	met	de	keuze	voor	groen,	
stemmingen	of	gedrag	oproepen?

Marion:	'Rotterdam	is	stoer	en	bonkig,	maar	ik	ben	een	vrouw	en	

ik	wil	een	warme,	gezellige	stad	met	gezellige	plekjes,	waar	je	in	

het	groen	je	boterham	kunt	eten	op	een	bankje.	Waar	je	bloemetjes	

ziet	en	bomen	en	een	stukje	gras.	Ik	weet	zeker	dat	heel	veel	

andere	vrouwen	en	mannen	dat	ook	willen.'

Gudrun:	'We	willen	bijvoorbeeld	dat	boomspiegels	beplant	

worden.	En	dat	moeten	planten	met	een	blijvende	impact	zijn,	

met	een	grootstedelijke	uitstraling	over	langere	tijd.	Ik	denk	dan	

bijvoorbeeld	aan	prachtige	blauwe	regens	gemengd	met	andere	

bloeiende	klimmers,	planten	die	elkaar	dragen	wat	een	buiten-

gewone	impact	op	het	straatbeeld	heeft.	Maat	en	schaal	is	hierbij	

van	belang.	Maak	een	gebaar	in	een	straat.'

Wat	is	de	kracht	van	groen	in	de	stad?

Marion:	'Het	schept	samenhang,	gezondheid	en	nodigt	uit	om	

naar	buiten	te	gaan.	Groen	roept	gevoelens	van	veiligheid	op	en	

heeft	iets	gemoedelijks.	Een	hele	stenige	straat	is	vaak	harder	en	

unheimischer	dan	een	straat	met	veel	bomen	en	groen.'

'De emotie 
van het groen is 
natuurlijk heel 

belangrijk.'

Communiceert	groen	sfeer?	En	hoe	dan?		

Marion:	'Ja,	wel	degelijk,	maar	heel	erg	afhankelijk	van	het	soort	

groen	en	hoe	je	het	bijhoudt.'	

Gudrun:	'Let	op	vrouwelijk	groen:	bloesem,	divers,	eetbaar,	dus	

geen	prikstruiken	maar	groen	waar	je	als	kind	in	kunt	spelen.	

Op	Katendrecht	bijvoorbeeld	wordt	nu	een	soort	Teletubbie-tuin	

aangelegd.	Niemand	weet	hoe	dat	eruit	ziet,	maar	het	idee	alleen	

al	is	leuk.	Dat	is	ook	al	wat	groen	in	je	hoofd	kan	doen	hè!	Je	hoeft	

maar	te	horen,	dat	er	een	Teletubbie-tuin	komt	en	iedereen	heeft	

daar	een	beeld	bij.	En	iedereen	gaat	glimlachen.'



'Het is heel 
belangrijk welke 

(beeld)taal 
je kiest.'

Wat	is	nieuw	in	de	groenwereld	in	de	stad?			

Gudrun:	'Stadslandbouw	is	een	hele	nieuwe	trend.	Het	gaat	om	de	

eetbare	stad.	Je	merkt	ook	dat	partijen	hiermee	bezig	zijn	in	termen	

van	duurzaamheid.	Op	het	moment,	dat	je	je	groente	kunt	ver-

bouwen	in	een	stad	heb	je	bijvoorbeeld	minder	transport	nodig	

en	ben	je	minder	milieubelastend.	Stadslandbouw	staat	niet	op	

zichzelf,	maar	past	weer	in	hele	andere	ontwikkelingen	die	gaande	

zijn.	En	verticaal	groen,	bijen	op	daken	en	het	herstellen	van	

bijenroutes	zijn	ook	weer	trends.	Honing	uit	010.'

Welke	tips	geeft	u	'de	groene'	ondernemer	
in	Nederland	als	het	gaat	om	het	groen	in	
tuinen	en	openbare	ruimten	in	de	stad?

Marion:	'Zet	de	spotlights	meer	op	de	groene	plekken	in	de	stad.	

Door	erover	te	communiceren,	gaan	mensen	het	ontdekken	en	

veel	meer	waarderen.'

Gudrun:	'De	Groene	Loper	legt	de	focus	letterlijk	op	groen.	Maar	

dit	is	natuurlijk	meer	dan	alleen	letterlijk	groen.	Je	kunt	naast	het	

aan	elkaar	koppelen	van	alle	groeninitiatieven	dit	groen	ook	

verbinden	met	duurzaamheid	of	energie.	Daar	is	een	hele	wereld	

te	winnen.'

'De toekomst ligt in 
het beeld van de stad 
als een netwerk van 

groene pracht.’
www.groeneloper010.nl		www.marionmatthijssen.nl

Tekst:	Angelique	Nossent.	Foto's:	Marion	Matthijssen,	

Gudrun	Feldkamp	en	Fred	Ernst.	M.d.a.	Sonja	van	Heelsbergen
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Angelique Nossent over sfeer: 

'Het verhaal van de Groene Loper doet mij denken aan de Cirkel 

van Anders. Door anders te kijken, gaan we anders voelen, gaan 

we anders doen, gaan we anders beleven, gaan we anders 

denken. Deze cirkel herhaalt zich. 

Stilstaan bij anders kijken is voor mij de sleutel bij mijn werk 

als energetisch tuin- en landschapsontwerper.

op 1 november 2012 ga ik het Sfeercongres organiseren. Wil je 

een bijdrage leveren aan dit congres en heb je een product of 

dienst aan te bieden binnen de tien sfeerelementen, neem dan 

contact met mij op via info@beganegrond.nl.’

Angelique Nossent is Sferologe, zij werkt bij ontwerpbureau 

Begane Grond en als landschapsontwerper bij de gemeente 

Rotterdam. Ze doet in het bijzonder onderzoek naar sfeer. 

www.beganegrond.nl

In de volgende aflevering Over sfeer ontmoet ze Jasper van 

Dorp Schuitman, werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker 

geluid bij Philips. Hij gaat in dialoog met Vivian Ooms, Anton 

Ruiter en Laura Verschuren van de afdeling Verkeer en Vervoer 

van de gemeente Rotterdam over wat geluid met ons en de 

sfeer in de stad doet. 


