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Deze inzending voor het Succesverhalenfestival is gedaan door Anieke Kranenburg, initiatiefnemer van het 
buurtinitiatief Groene Getfert Tuintjes. 
 
Een video van de voordracht van deze spoken word is (in overleg) verstuurd naar Succesverhalen@uu.nl 

 

 
- Spoken word –  
 

Groene huizen in stenen straten 

Groene huizen in een stenen straat 

Dat was het plan 

90 sociale huurwoningen in t Getfert  

Daar stond de nieuwe wijk dan. 

 

Met van die zonnepanelen die glimmen 

En warmtepompen die je wilt dimmen 

Nul op de meter, dikke wanden isolatie, daarvoor was wel acceptatie 

Maar er was iets anders wat leidde tot frustratie. 

 

Groene huizen in stenen straten 

Daar wilden wij over praten. 

 

Want hoe rijmen, mooie woorden over duurzame wijken, en energieneutrale praktijken, met straten 

waarin stenen prijken, en waarin groen niet zal verrijken? 

 

Toekomstige buren kwamen samen en terwijl het laatste huizen werden gebouwd gingen zij een 

alternatief voor de straat beramen 

Zij wilden graag planten, bloemen, vogels en vlinders om zich heen en niet alleen van dat kille steen. 
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Men zegt altijd dat je moet dromen, maar heeft het zin om te strijden tegen beslissingen die al zijn 

genomen? 

 

Bewoners hadden een duidelijk verlangen, maar ook twijfel hoe dit bij de gemeente en 

woningcorporatie zou worden ontvangen. 

 

Het plan voor de straat op het laatste moment van tafel vegen 

Dat komt meestal ongelegen en is iets waar men vaak niet voor wil bewegen. 

 

Bij de gemeente is toch vaak het kastje naar de muur 

Een proces van de wie is verantwoordelijk voor wat, en de lange duur. 

 

Na een belletje mochten we op het grote kantoor langskomen 

En zittend tegenover de een batterij aan ambtenaren zagen we het volgende niet aankomen: 

Het waren oprechte vragen, openstaan voor ideeën, en kijken waar kansen lagen 

De afstand die we voelden tot hun begon langzaam te vervagen. 

 

Het werd niet een verhaal hun en wij 

Maar zij aan zij, de geschetste mogelijkheden voorbij. 

 

Nu stroomt het water door de straten voordat het via de wadi's ons weer gaat verlaten 

Een groene oase in de Medantraat, waterdoorlatende parkeerplaatsen, allemaal goed voor het klimaat. 

 

Nu staan de groene huizen niet in stenen straten 

Maar het echte succes is dat de gemeente en burgers zijn gaan praten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


