7Seasons – een buurtstrategie voor biodiversiteit en leefbaarheid –
De stad als een ecologische vrijplaats
De stad is in potentie een rijke biotoop en bestaat uit een
ongeziene, maar daarom niet minder aanwezige en
belangrijke, ecologische structuur. Ook nu al biedt de stad
een grote variëteit aan ecologische niches voor een divers
en breed scala aan soorten. In dat opzicht is de stad een
vrijplaats voor planten en dieren die elders onder druk
staan. De stad lijkt echter uitsluitend te zijn gebouwd en te
worden onderhouden door en voor mensen. Om een meer
duurzame, weerbare en leefbare omgeving voor zowel
mensen als andere soorten te creëren, moeten we de
menselijke biotoop laten opgaan in een integraal netwerk
van biotopen, zowel humaan als wat betreft de flora en
fauna van de stad. Natuur en cultuur gaan een fusie aan die
voor beide partijen van levensbelang is.

7Seasons doelen
Het project 7Seasons richt zich op het onderhouden en
verrijken van het stedelijke ecosystem, als voorwaarde voor
biodiversiteit én op het onderhouden en verrijken van de
leefbaarheid van de stadswijken door het bouwen van
sociale netwerken en de concrete verbinding daarvan met
ecologische netwerken, binnen een gegeven buurt of wijk.
Dit voorstel is allereerst een ‘ontwerp’ voor een lange termijn
strategie met directe, hands-on participatie van de bewoners
zelf. Het richt zich vooral op het verbeteren van de condities
voor biodiversiteit, het creëren van bewustzijn van natuur in
de buurt is daarbij een absolute voorwaarde.

Social Coherence
Inhabitants will be encouraged to set up nesting houses, plant flowers
or sow wild weeds on their roofs, balconies and gardens. Workshops
will be organised for children to build a home for bats or singing birds.
Besides that one inner courtyard will be chosen together with the housing
corporation that will be transformed into a communal garden with special
emphasis on setting up a city biotope. New courtyards will be transformed.

Connecting
A beginning will be made in establishing connections in-between the
courtyard biotopes and between the courtyards and the larger green
elements. This will mainly be done by entering the streets and public city
spaces. Isolated small biotopes will be connected into a larger network
thus establishing a more resilient ecosystem, for instance by planting trees
on strategic places and of strategic species. Extra attention will also be
given to the larger green elements in the area: the elevated railway track
(Luchtspoor), the ‘Singels’ and the railwaytracks to the south.

7Seasons
The city is a biotope with potential
The City Pigeon for instance originally nested on steep rock cliffs, but found
an alternative on the ‘cliffs’ of city buildings; the Oystercatcher
sees the gravelled roofs of the city as a ‘pebble beach’ to build their nest;
Red Robins like to sing in the spotlight of street lanterns. These however
are mostly generalists that manage almost everywhere.
Making room Specialists may need a little help in order to find refuge in
the city. Incorporating some of these specialists in the city biotope will
increase the city’s biodiversity.

Making room for specialists
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Urban Agriculture
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Make use of the excisting initiatives

7Seasons
Onderdelen van de 7Seasons strategie
1

Begin met een echte plaats…

De Provenierswijk en Agniesebuurt in Rotterdam
zijn gekozen als laboratorium voor het onderzoeken,
implementeren en verfijnen van de 7Seasons
strategie.

2

… en echte mensen.

Een van de hoofddoelen van de 7Seasosn strategie is
het bouwen aan een duurzame betrokkenheid van de
buurtbewoners bij het verbeteren van de biodiversiteit
in hun directe woonomgeving en het daadwerkelijk
betrekken in de (deel)projecten die gedurende zeven
jaar worden uitgevoerd.

3

Zoek uit wat er al is.

De wijk heeft ook nu al vier belangrijke elementen die
als basis kunnen dienen voor verder ontwikkeling:
a) De singels Provenierssingel en Spoorsingel
zijn groene aders en ook nu al goed gebruikte en
ecologisch onderhouden biotopen.
b) De vele binnenterreinen van de bouwblokken bieden
kansen voor rustige groene gebieden.
c) Het bestaande luchtspoor (Hofbogen) dat de
Agniesebuurt doorkruist wacht op ontwikkeling. In
de tussentijd kan deze lijn uitstekend worden ingezet
als tijdelijke wilde tuin die wilde bloemen, insecten en
vogels.
d) het grote gebruikte spoortraject langs de zuidzijde
van het gebied is ook nu al een restruimte vol ‘onkruid’,
grassen en kleine struiken, deze potentie kan verder
worden uitgebuit.
e) Naast deze grootschalige elementen zijn
kleinschalige stukjes even belangrijk: het huis, balkon,
de straat en stoep; het zijn plekken waar de bewoners
een directe band mee hebben: het is gewoon leuk om
een vlinder op je balkon te zien.

Location
The Provenierswijk was considered to be a problem area with deteriorated
housing, drug-related problems and generally bad maintenance. Lately
the area is slowly changing for the better, but it is still a long way.
Apart from the ‘singels’ there is hardly any green in the area, streets are
mainly without trees and inner courtyards are neglected. If it is possible to
enhance biodiversity in the Provenierswijk, it can be done anywhere!

Special conditions
To the south of the area the railway tracks establish a hard edge and (for
humans) a hardly crossable border. The Provenierssingel and the Spoorsingel
are the green arteries of the area and well used biotopes. The Noordersingel
east of Agniesebuurt needs to restored.

Courtyards
At the moment the cityblock courtyards are mostly badly maintained, dirty
and unused. Housing corporations are working on a program of improving
the quality of these courtyards by collectivisation of the gardens. A program
for biodiversity may very well tap in to this project, especially since it also
involves direct participation of the inhabitants.

7Seasons
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2nd-hand lightsposts transformed into Biocons

Before: courtyard in 2012

After: the same courtyard in 2018 (Season 6: year of the Swift)

7Seasons
4

Begin klein en schaal daarna op.

Begin met het huis, het woonblok, de straat, het
buurtplein. Na deze bescheiden eerste stappen wordt de
wijk als geheel van binnenuit bezet; een ‘zachte groene
guerrilla’.
Lessen uit de eerste fase helpen bij het opzetten van
grotere netwerken van samenwerkende buurtbewoners.
De grotere schaal kan echter niet louter aangepakt
worden door de bewoners en een kleine groep lokale
experts zelf. Allianties met gemeentelijke instanties,
woningbouwcorporaties en andere experts zijn
noodzakelijk.

5
Maak het proces zichtbaar: zet op elke
schaal een basis op.

Home base existing situation

Om het project zichtbaar te maken, de acties en
programma’s over te dragen en hulp te bieden aan
de buurtbewoners met het zelf aanbrengen van
verschillende vormen van biotoopbouwmaatregelen,
zullen verschillende informatiebases worden opgezet.
Allereerst wordt een ‘homebase’ in de buurt ingenomen
op de begane grond van twee leegstaande panden in de
wijk. Daarnaast word elk woonblok in de wijk voorzien
van een zogenaamde ‘biocon’, een kleinschalige baken
die signalen over de aanwezigheid van het project
uitzendt, die als katalysator van activiteiten dient, die
de voortgang van het project monitort (met een webcam
en sensoren) en die tenslotte ook op zichzelf als ‘hotel’
voor insecten en kleine diersoorten kan dienen.

Home base during 7seasons project (2012-2019)
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The development of the selected species plays an important role in establishing a new city biodiversity
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7Seasons
6 Benoem elk seizoen met een speciale
soort: de ambassadeur van het jaar.
Om de aandacht van de bewoners te trekken, en
om deze aandacht duurzaam vast te houden, is het
noodzakelijk dat de mensen zich kunnen identificeren
met een bijzonder soort: ‘de soort van het seizoen (jaar)’.
Voorbeelden zijn: vlinders, bijen, bloeiende bloemen,
maar ook de vleermuis.

7 Zet allianties op en maak jezelf
vervolgens misbaar.
Denken en handelen op lange termijn is uiterst
belangrijk in dergelijke projecten. Om een toestand te
bereiken waarbij de ontwerper/organisator overbodig is
geworden, zullen allianties moeten worden opgebouwd
met een veelheid aan belanghebbenden. Zoiets kost
tijd, en vooral in het begin veel energie en aandacht
van de aanjagers. Het proces begint met het creëren
van betrokkenheid bij natuurliefhebbers in de buurt,
scholen, buurtcomités, woningbouwcorporaties alles
met hulp van de ontwerpers, experts en organisatoren.
En dat – zeker in het begin - op basis van (bijna) geen
budget.

Na zeven jaar…
Als alles goed gaat zal het natuurlijke leven (inclusief
dat van mensen) in de wijk na zeven seizoenen in
staat zijn de zaken zelf te regelen. Daarvoor hoeft niet
zeven jaar gewacht te worden, het kan ook eerder.
De strategie heeft een proces van vallen en opstaan
doorgemaakt en zal dus zelf ook sterker uit het proces
komen en beter toegerust zijn om ander wijken en
steden te helpen bij het opzetten van vergelijkbare
projecten. Andere wijken worden onderdeel van
een groeiend verbonden netwerk / ecosysteem, die
gezamenlijk een sterke en meer weerbare basis
vormen voor al het leven inde stad.
De stad is daarmee een meer interessante, levendige
en leefbare plaats geworden voor zowel mensen, als
dieren en planten. Een (be)leefbare stad.

Ambassadors

The Ambassadors: 7 species selected in collaboration with a
city-ecologist

The year of... Measures & Actions

Pipistrellus Pipistrellus
[Common Pipistrelle]
[ceramic bat nest]

[low lighted flying routes]

[Honeysuckle]

[insecthotel]

[wild roadsides]

[ivy & green facades]

[fences from willowbranches]

[butterfly bush]

[elderberry]

[mini kitchen garden]

[hedges for nest building]

[Wild Cherrytree]

Vanessa atalanta
[Red Admiral Butterfly]

Turdus philomelos
[Song Thrush / Mavis]

Asplenium scolopendrium
[Hart’s-Tongue fern]
[introducing wild plants]

[guerilla planting]

[balcony garden]

[open pavement]

[eco-banks]

[Wild Geese]

[Martin asylum]

Rana temporaria
[Common frog]
[roofterras mini pond]

[walking track]

Delichon urbicum
[House Martin]
[House Martin Rooftile]

[ponds in courtyards]

[green roofs]

[Honey Bee-Hotel]

[City Beekeeper]

[Urban Beehive]

Apis mellifera
[European Honey Bee]

The seven ambassadors, all specialised plants and animals, play an
important role in strenghtening the biodiversity in the city. The measures
taken (a selection can be seen above) and the species themselves fill in the
gaps and will form a strong basis for a self-supporting system.

[Bugs are animals too!]

7Seasons
2013: the year of the Bat
Measures and actions
Small scale actions include:
1

Building and placing nesting boxes in the neighbourhood.

2

Planting flowering plants and herbs to attract insects.

3

Creating insect hotels that are bat restaurants.

4

Maternity units are like day care centres for bats in summer - and a
roost and breeding place for the rest of the year.

5

Funding and placing amber-coloured lighting for a ‘dark’ flying area.

Medium scale actions:
6

Planting linear hedges with flowering plants and herbs to attract
insects and to create safe cover.

7

Creating “hop-over’s”. Leaf coverage for bats to cross big streets
safely.

8

Creating natural banks along city moats to attract insects.

Large scale actions:
9

Design and implementation of a street lighting plan with strategically
placed dimmed or amber coloured lighting.

10

Design and implementation of closed tree- and bush lines
throughout the neighbourhood. Together with dimmed lighting the
trees form a good habitat for the bat to hunt for insects.

Pipistrellus Pipistrellus or Common Pipistrelle

6

7

1

69
1
8

1

5

6

4

85

5

34

1

4

8

5

2

MATERNITY UNIT

1

1

1
1

7

5 3
1

5
3

5

9

INSECT HOTEL

1

1

7
6 5

3

2

5

3

1

7

5

2
5

3
5

1

HERBAL PLANTS

10

4 2

1

23

2

2

5

5

NESTING PLACES

2

1

5

3
5

1

9

2

5

5

AMBER LIGHTING

6

WILD HEDGES

7

NATURAL
WATERBANKS

Proposed measures and actions for The Bat projected in the area during the Seven Seasons (2013-2019) .
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