
Terugblik programma najaar 2020: 

Van 14 oktober t/m 9 december organiseerde Bincks Groen 5 digitale bijeenkomsten met het 

doel om in december samen met bewoners en ondernemers eerste ‘groene’ ideeën te 

ontwikkelen voor concrete plekken in de Binckhorst. 

 

1. Officiële aftrap Bincks Groen met wethouder Hilbert Bredemeijer 

Woensdag 14 oktober 20.00 – 21.30 uur 

Middels een Mentimeter werden in deze bijeenkomst de volgende thema’s benoemd: 

Bijenlandschappen / Inspanning en ontspanning in het groen / Tijdelijk groen / 

Identiteit Binckhorst en rauw groen / Groene daken / Eetbaar Groen / Community 

Groen irt beheer / Water en Groen in de Binckhorst. Deze werden verder uitgewerkt 

in de twee kennis- en werksessies op 11 en 23 november. 

 

2. Digitale tour langs inspirerende ‘groene’ voorbeeldprojecten 

Maandag 2 november 20.00-21.30 uur 

In deze bijeenkomst werden voorbeelden besproken van initiatiefnemers die zelf aan 

de slag zijn gegaan met het creëren van bijzondere groene plekken in de stad zoals de 

Stads Oase Spinozahof (centrum) , het  Cromvlietpark (Molenwijk) of de Buiten Leeft 

(Delft) en het De Groene Kaap (Rotterdam) . We keken hoe deze initiatieven tot stand 

zijn gekomen, wat daarvoor nodig was (organisatorisch en financieel), welke hobbels 

er genomen moesten worden en wat we daarvan kunnen leren voor de Binckhorst. 

 

3. Digitale kennis-werksessies #1 

Woensdag 11 november van 20.00-22.00 uur 

In de kennis-/werksessie van woensdag 11 november brachten we onze bestaande 

kennis over onderwerpen als Bijenlandschappen / Inspanning en ontspanning in het 

groen / Tijdelijk groen / Identiteit Binckhorst en rauw groen in kaart. Hierbij lieten 

we ons laten inspireren door deskundigen en voorbeelden uit de praktijk.  

 

4. Digitale kennis-werksessies #2 

Maandag 23 november van 20.00-22.00 uur 

In de kennis-/werksessie van woensdag 11 brachten we onze bestaande kennis over 

onderwerpen als Groene daken / Eetbaar Groen / Community Groen irt beheer / 

Water en Groen in de Binckhorst  in kaart. Hierbij lieten we ons laten inspireren door 

deskundigen en voorbeelden uit de praktijk.  

 

Doel van deze twee sessie was om te komen tot eerste ideeën voor 

vergroeningsmogelijkheden in de Binckhorst.  

 

5. Met welke groene pilot gaan we in 2021 aan de slag? 

Woensdag avond 9 december van 20.00-22.00 uur 

Op 9 december werden de eerste ideeën uit de kennis-werksessies voor een prettige, 

groene, sportieve, gezonde een aansprekende buitenruimte van de Binckhorst verder 

uitgewerkt. Welke vervolgstappen moeten we gaan nemen om tot concretisering van 

deze ideeën te komen? Hoe zouden deze eerste pilots eruit moeten zien en op welke 

locaties in het gebied? En niet geheel onbelangrijk, hoe kunnen we deze pilots 

financieren? Welke pilot zou het meest kansrijk zijn om in 2021 in het gebied mee aan 

de slag te gaan? 

 
 

https://www.facebook.com/Spinozahof
https://fieldfactors.com/nl/projecten-fieldfactors/uwb-gemeente-denhaag-cromvlietpark
https://www.buitenleeft.nl/
https://www.binder.nl/project/de-groene-kaap

