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	 heeft	een	positieve	invloed	
	 op	mensen.	Dat	had	ik	al	
jong	in	de	gaten.	Geboren	en	getogen	op	een	boer-
derij	in	Zwammerdam,	bracht	ik	met	mijn	broers	en	
zussen	de	meeste	tijd	buiten	door:	paardrijden,	puz-
zeltochten	uitzetten,	haasjes	weg	zien	schieten,	eie-
ren	zoeken	(die	we	zelden	vonden).	Ik	ben	daardoor	
erg	aan	het	buitenleven	gehecht.	Het	heeft	bij	mij	het	
besef	verankerd	dat	we	goed	voor	onze	wereld	moe-
ten	zorgen.	Dat	de	natuur	en	het	groen	er	voor	ons	
zijn	om	van	te	genieten,	maar	ook	om	te	koesteren.	

Burgers	geven	in	enquêtes	keer	op	keer	aan	dat	zij	
een	groene	leefomgeving	erg	belangrijk	vinden.	Maar	
toch	lukt	het	niet	altijd	om	voor	voldoende	groen	te	
zorgen.	Meer	dan	de	helft	van	de	31	grote	steden	
kampt	met	een	groot	tekort	aan	groen,	onder	meer	
als	gevolg	van	stedelijke	verdichting	en	te	weinig	
nieuw	groen	bij	nieuwbouw.	Ik	vraag	mij	daarom	af	
of	we	ons	wel	voldoende	bewust	zijn	van	de	urgentie.	
Soms	denk	ik	dat	we	maar	half	beseffen	wat	er	te	
winnen	is.	Groen	is	namelijk	niet	alleen	leuk	en	goed	
voor	ons.	Het	is	een	beetje	als	wonderolie.	Een	mid-
del	voor	vele	maatschappelijke	kwalen.	Groen	brengt	

ons	geluk	en	euro’s,	nu	en	in	de	toekomst.	Maar	dan	
moeten	we	er	wel	voor	zorgen	dat	het	groen	er	komt	
en	blijft.

Een	belangrijke	vraag	is	hoe	we	beter	kunnen	samen-	
werken	aan	meer	en	beter	groen.	Burgerparticipatie	
is	daarbij	vaak	het	sleutelwoord.	Bewoners	weten	
namelijk	wel	waarvoor	ze	kiezen.	Kijk	naar	een	wijk	
als	Bos	en	Lommer	in	Amsterdam.	Daar	besloten	de	
–	meest	allochtone	–	bewoners	zélf	om	hun	verwaar-
loosde	binnentuinen	te	ontsluiten	en	op	te	knappen,	
om	hun	kinderen	weer	een	speelplek	te	geven.	Ik	
werk	met	liefde	mee	aan	dit	initiatief,	want	ik	zie	
liever	scharrelkinderen	dan	hangjongeren.	

Meer	steden	timmeren	energiek	aan	de	weg.	Sinds	
de	ministeries	van	LNV,	VROM	en	Binnenlandse	
Zaken	met	de	31	grote	steden	via	een	intentieverkla-
ring	overeenkwamen	om	groen	hoger	op	de	politieke	
agenda	te	plaatsen,	hebben	veel	grote	steden	meer	
aandacht	voor	groen	in	het	collegeakkoord	opgeno-
men.	Ook	een	aantal	provincies	heeft	dit	voorbeeld	
gevolgd.	En	maatschappelijke	partijen	zoals	woning-
bouwcorporaties	en	zorgverzekeraars	zijn	bezig	op	

Groen
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innovatieve	wijze	groen	te	benutten	voor	thema’s	als	
wonen,	integratie		en	gezondheid.		

Wat	ik	tot	nu	toe	heb	geleerd,	is	dat	er	soms	maar	
weinig	extra’s	voor	nodig	is	om	tot	concrete	plannen	
te	komen.	Interessant	is	om	na	te	gaan	wat	werkt	en	
waarom,	door	ervaringen	uit	te	wisselen	met	mensen	
die	je	niet	elke	dag	tegenkomt.	Vooral	voorlopers	op	
dit	beleidsveld	nodig	ik	daarom	uit	om	hun	bevindin-
gen	met	anderen	te	delen.	Dat	kan	via	het	(digitale)	
kennisnetwerk	dat	ik	in	het	leven	heb	geroepen:	
www.groenendestad.nl.	Daar	kunnen	(bestuurlijke)	
professionals	kennis	en	ervaringen	met	elkaar	delen	
en	van	elkaar	leren	in	praktijknetwerken	of	op	andere	
wijze.	

Zelf	zal	ik	mij	er	sterk	voor	maken	dat	iedere	inwoner	
van	Nederland	zo	snel	mogelijk	‘groen	om	de	hoek’	
heeft.	Iedereen	zou	binnen	tien	minuten	in	een	groene	
omgeving	moeten	kunnen	zijn.	Of	dat	nu	een	stads-
park	is	of	een	natuurgebied.	Ik	zet	mij	in	voor	een		
betere	toegankelijkheid	van	het	groen	om	de	stad,	
voor	de	burgers	in	de	stad.	Ik	ben	immers	de	groene	
minister	voor	alle	16	miljoen	Nederlanders.	

Het	programma	Groen	en	de	Stad	wil	daarin	een	rol	
van	betekenis	spelen.	Bijvoorbeeld	door	de	samen-
werking	tussen	stad	en	platteland	te	verbeteren	en	te	
stimuleren	dat	gemeenten,	terreinbeheerders,	zorg-
verzekeraars	en	woningbouwcorporaties	door	een		
natuurvriendelijke	bril	naar	hun	omgeving	kijken.	
Om	het	gedachtegoed	van	groen	en	de	stad	verder	
te	helpen	zal	ik	de	komende	jaren	ook	extra	geld	ter	
beschikking	stellen.	

Voor	mij	is	het	klip	en	klaar	dat	het	rijk	de	ambities	op	
het	gebied	van	groen	niet	alleen	kan	bereiken.	Daar-
voor	is	ook	de	inzet	van	anderen	(zoals	gemeenten,	
provincies	en	maatschappelijke	partijen)	hard	nodig.	
De	doelen	die	wij	ons	stellen,	realiseren	we	alleen	door	
elkaar	op	te	zoeken,	samen	plannen	te	maken,	samen	
te	financieren	en	uit	te	voeren.	In	dit	boekje	zijn	op	de	
volgende	pagina’s	tal	van	voorbeelden	beschreven	die	
u	hopelijk	op	inspirerende	wijze	hiertoe	zullen	uitdagen.	
Geef	creatieve	oplossingen	daarbij	ruim	baan!

Gerda	Verburg,	
de	minister	van		
Landbouw,	Natuur	
en	Voedselkwaliteit
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Groen	biedt	oplossingen	voor	diverse	maat-
schappelijke	opgaven.	Denk	aan	gezondheid,	
want	groen	biedt	ruimte	voor	beweging	en	
dat	helpt	in	de	strijd	tegen	overgewicht.	
Of	aan	integratie	en	sociale	samenhang	in	
wijken,	want	parken	zijn	vaak	multiculturele	
ontmoetingsplaatsen.	Maar	ook	op	het	gebied	
van	economie	levert	groen	bijdragen:	dankzij	
groen	worden	huizen	meer	waard	en	onstaat	

Voor	alle	Nederlanders:	groen	om	de	hoek
Iedere	stadsbewoner	heeft	zo	af	en	toe	behoefte	aan	beweging,	rust	en	ruimte.	
Behoefte	om	er	even	tussenuit	te	zijn.	De	een	geniet	van	een	bezoek	aan	een	park,	
plantsoen	of	speelweide	in	de	buurt,	de	ander	van	een	fietstocht	of	wandeling	door	
een	natuurgebied	vlakbij.	Bewoners	van	steden	vragen	daarom	nadrukkelijk	om	meer	
aandacht	voor	groen	in	en	nabij	hun	stad.	Het	is	aan	overheden,	maatschappelijke	
partners	en	marktpartijen	om	iets	met	die	roep	om	groen	te	doen.		

een	aantrekkelijker	vestigingsklimaat	voor	on-
dernemingen.	En	last	but	not	least	doet	groen	
ook	veel	voor	het	milieu,	zoals	het	tegengaan	
van	luchtverontreiniging	door	filtering	van	
fijn	stof	en	bijdragen	aan	het	oplossen	van	de	
klimaatproblematiek	door	het	binden	van	CO2.	
En	door	het	bieden	van	ruimte	in	waterber-
gingsgebieden.
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Groen	in	en	nabij		
steden	onder	druk

Van	de	Nederlandse	bevolking	leeft	60%	
in	de	steden.	In	die	steden	is	meestal	
onvoldoende	groen	aanwezig.	Bovendien	
is	de	bereikbaarheid	van	natuur-	en	
recreatiegebieden	om	de	steden	vaak	matig	
en	worden	deze	gebieden	bedreigd	door	
versnippering.	In	de	praktijk	betekent	het	
tekort	aan	groen	onder	meer	dat	er	te	weinig	
wandel-,	sport-	en	speelmogelijkheden	zijn	
en	dat	kinderen	steeds	minder	met	groen	en	
natuur	in	aanraking	komen.

Niet	alleen	het	gebrek	aan	groen	is	een	
probleem,	maar	ook	de	inrichting	en	het	on-
derhoud	ervan.	En	vooral	het	overheersende	
gevoel	dat	de	openbare	ruimte	van	niemand	
is.	Het	groen	dat	er	wél	is,	is	daardoor	vaak	
van	slechte	kwaliteit	en	voldoet	niet	aan	de	
wensen	van	de	burgers.	Dit	speelt	vooral	in	
de	oudere	binnenstedelijke	gebieden.	Door	
de	stedelijke	verdichting	neemt	het	aantal	
stadsbewoners	toe	en	neemt	de	hoeveelheid	
groen	per	inwoner	af1.	Maar	ook	in	de	nieuwe	
(VINEX-)wijken	is	te	weinig	groen	aanwezig,	
dat	aansluit	op	de	behoeften	van	de	bewo-
ners.	

Uit	de	in	2005	gehouden	VROM-publieks-
enquête	blijkt	dat	burgers	zeer	veel	waarde	
hechten	aan	groen	in	hun	leefomgeving.	
Ontevredenheid	over	de	woonomgeving	komt	
voor	een	belangrijk	deel	voort	uit	ontevreden-
heid	over	de	hoeveelheid	of	kwaliteit	van	het	
groen	in	de	buurt.	Bewoners	van	VINEX-	
wijken	hebben	aangegeven	weliswaar	tevre-
den	te	zijn	over	hun	woning,	maar	ontevreden	

over	het	aantal	bomen,	perkjes	en	parken	in	
de	buurt	of	over	de	kwaliteit	ervan2.

Volgens	de	monitor	van	de	Nota	Ruimte	en	
volgens	onderzoek	van	Alterra	(2005),	is	er	
een	forse	inhaalslag	nodig	om	de	groenvoor-
zieningen	in	en	om	de	Nederlandse	steden	
op	peil	te	brengen:	in	bijna	tweederde	van	de	
vijftig	grootste	Nederlandse	gemeenten	is	–	in	
een	straal	van	500	meter	om	een	woning	–		
minder	dan	75m2	groen	aanwezig3.	Veel	
groen	is	verdwenen	of	naar	de	stadsranden	
verschoven.	Van	de	groene	gebieden	rond	
de	steden	(de	zogeheten	rijksbufferzones)	is	
bovendien	ongeveer	duizend	hectare	groen	
afgesnoept,	ten	gunste	van	bebouwing.	De	
verwachting	is	dat	de	druk	op	het	stedelijk	
groen	nog	toe	zal	nemen	omdat	de	bevol-
king	toeneemt	en	het	beleid	is	om	bestaand	
bebouwd	gebied	intensiever	te	bebouwen.	

Groen	levert	veel	op

Groen	biedt	veel	meer	kansen	en	
mogelijkheden	dan	we	tot	nu	toe	benutten,	
vooral	om	een	aantal	taaie	maatschappelijke	
vraagstukken	aan	te	pakken.	Kwesties	die	
voortdurend	in	de	publicitaire	en	politieke	
schijnwerpers	staan	en	die	zich	vooral	
voordoen	in	de	grote	steden.	De	Raad	voor	
het	Landelijk	Gebied	(RLG)	stelt	dat	meer	
(kwaliteits)groen	in	de	stad	leidt	tot	lagere	
kosten	in	de	gezondheidszorg,	een	beter	
sociaal	leefklimaat	en	tot	lagere	kosten	
voor	het	integratiebeleid4.		Door	samen	met	
burgers,	woningcorporaties,	zorgverzekeraars	
en	andere	maatschappelijke	partijen	groen	te	
realiseren	en	in	te	richten,	kunnen	we	er	veel	
meer	vruchten	van	plukken.

Kennisnetwerk	
Groen	en	de	Stad

Op	initiatief	van	het	Ministerie	van	
LNV	is	sinds	de	zomer	van	2007	het	
kennisnetwerk	Groen	en	de	Stad	actief.	
Onze	kennis	over	de	waarde	van	groen	
voor	maatschappelijke	opgaven	neemt	
namelijk	voortdurend	toe,	maar	is	
versnipperd	over	instituten,	overheden,	
bedrijven	en	adviesbureaus.	Het	ken-
nisnetwerk	brengt	deze	kennis	samen,	
maakt	de	informatie	toegankelijk	en	
bevordert	contact	tussen	personen	en	
organisaties.	Centraal	kennispunt	van	
het	netwerk	is	de	website		
www.groenendestad.nl.	Dit	online	
platform	biedt	informatie	over	de	
belangrijkste	onderzoeken	en	voor-
beeldprojecten,	levert	praktische	
handreikingen	en	geeft	een	overzicht	
van	evenementen	alsook	van	de	
mensen	die	hun	ervaring	en	ideeën	
op	dit	gebied	willen	uitwisselen.

Meer	aandacht	voor	
groen	nodig

Het	programma	Groen	en	de	Stad,	waarin	het	
ministerie	van	LNV	samenwerkt	met	VROM,	
WWI,	gemeenten,	provincies	en	maatschap-
pelijke	partijen,	wil	groen	terug	op	de	agenda.	
Dat	doet	het	programma	door	te	laten	zien	
wat	groen	kan	betekenen	voor	belangrijke	
maatschappelijke	vraagstukken	van	deze	tijd,	
door	coalities	te	vormen	met	‘nieuwe’	partijen	
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Ontstaansgeschiedenis	
Groen	en	de	Stad

Eind	jaren	‘90	hebben	de	vier	grote	
steden	en	later	ook	21	andere	grote	
steden,	bij	de	rijksoverheid	aandacht	en	
geld	gevraagd	voor	groen.	Dit	is	door	
de	ministeries	van	LNV	en	VROM	ge-
honoreerd	en	in	2000	werd	het	GIOS-
programma	opgericht	(GIOS	staat	voor	
Groen	In	en	Om	de	Stad),	waarvan	het	
ministerie	van	LNV	trekker	is.	Aan	het	
tweede	programma	(2005-2009)	doen	
31	steden	mee,	de	G31.	
Op	1	februari	2006	hebben	het	
rijk	en	de	31	grote	steden	tijdens	
de	bestuursconferentie	Steden	en	
rijk:	groene	partners	in	Utrecht	een	
intentieverklaring	ondertekend	om	
samen	groen	hoger	op	de	bestuurlijke	
agenda	te	zetten.	Om	uitvoering	te	
geven	aan	deze	intentieverklaring	is	
het	interdepartementale	programma	
Groene	Partners	opgericht.	Tijdens	de	
bestuurdersconferentie	Vitale	stad,	
Groene	stad	op	7	juni	2007	in	Zwolle,	
is	besloten	GIOS	en	Groene	Partners	
samen	op	te	laten	gaan	in	het	pro-
gramma	Groen	en	de	Stad.	

zoals	woningcoöperaties,	zorgverzekeraars,	
projectectontwikkelaars	én	door	te	zorgen	
voor	een	verbeterde	samenwerking	tussen	de	
verschillende	bestuurslagen	(rijk,	provincies,	
steden).	

Het	programma	Groen	en	de	Stad	werkt	
langs	drie	lijnen:
•	 Politiek-bestuurlijk	agenderen:	onder	meer	
door	bestuurlijke	rondetafelbijeenkomsten	
te	organiseren	rond	de	thema’s	wonen	&	
integratie,	zorg	&	gezondheid,	luchtkwaliteit	
&	klimaatverandering	en	toegankelijkheid	
van	platteland	voor	de	stad.

•	 Vakinhoudelijk	kennisdelen:	het	genere-
ren,	ontsluiten	en	uitwisselen	van	kennis	
en	ervaring,	door	gericht	onderzoek,	het	
inrichten	van	praktijknetwerken	en	een		
on-line	netwerk	(www.groenendestad.nl)		
én	het	laten	uitvoeren	van	voorbeeld-
projecten.	

•	 Uitvoering	aanjagen:	onder	meer	door	
financiële	middelen	aan	te	boren	en	via	
regionale	contacten	groenprojecten	te	
stimuleren.

Voor	de	fysieke	realisatie	van	groen	bestaan	
twee	financiële	instrumenten:
•	 Voor	groen	in	de	stad	is	er	het	Investe-
ringsbudget	Stedelijke	Vernieuwing	(ISV),	
met	daarin	22	miljoen	euro	voor	vijf	jaar	
via	de	31	grote	steden.	Dit	valt	onder	de	

1	 RLG	advies:	Recht	op	groen,	juni	2005
2	 Evaluatie	Verstedelijking	Vinex	van	1995	tot	2005,	juni	2006
3	 Richtgetal	Nota	Ruimte
4	 RLG	advies:	Recht	op	groen,	juni	2005
5	 Door	financiële	tekorten	als	gevolg	van	gestegen	grondprijzen	en	ruimtelijke/institutionele	
belemmeringen	wordt	deze	doelstelling	niet	gehaald.	Het	gaat	dan	om	nieuwe	groene	wijken,	
parken,	verbindingen	naar	het	buitengebied,	recreatief	groen	om	de	steden	en	een	toegankelijk	
en	beleefbaar	agrarisch	buitengebied.

paraplu	van	het	Grote	Stedenbeleid	(GSB),	
dat	moet	zorgen	voor	de	verbetering	van	
de	leefbaarheid	(veiligheid,	leefomgeving,	
sociale	kwaliteit)	van	de	steden.	Steden	en	
rijk	hebben	prestatieafspraken	gemaakt	
die	in	2009	gerealiseerd	moeten	zijn,	over	
de	aanleg	of	verbetering	van	bepaalde	
hoeveelheden	(hectares)	groen.

•	 Voor	groen	om	de	stad	is	er	het	Investe-
ringsbudget	Landelijk	Gebied	(ILG),	met	
daarin	ongeveer	750	miljoen	voor	zeven	
jaar	via	de	provincies.	Volgens	de	doel-
stellingen	van	Nota	Ruimte	en	de	Agenda	
Vitaal	Platteland	moet	in	2013	16.000	
hectare	‘grootschalig	groen’	zijn	gereali-
seerd,	voornamelijk	in	de		Randstad5.

Aanvullend	zijn	er	tussen	rijk	en	stadsregio’s	
woningbouwafspraken	gemaakt	over	de		
realisatie	in	2010,	van	500	hectare	‘regionaal	
groen’,	gekoppeld	aan	grote	woningbouwlo-
caties.	

In	de	navolgende	pagina’s	van	dit	boek-
werk	vindt	u	meer	informatie	terug	over	
de	voordelen	die	groen	kan	bieden.	Daar-
naast	zijn	ter	inspiratie	korte	beschrij-
vingen	van	alle	voorbeeld	projecten	van	
Groen	en	de	Stad	opgenomen.	Wilt	u	meer	
weten?	Kijk	dan	op	de	website		
www.groenendestad.nl.
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Kort	samengevat	levert	
groen	het	volgende	op:	

Gezondheid	Groen	biedt	ontspanning	en	verlaagt	stress.	Slim	ingerichte,	groene	wijken	zorgen	ervoor	dat	bewoners	meer	
bewegen.	Vooral	kinderen	spelen	vaker	buiten	als	er	groen	in	hun	omgeving	is;	dat	kan	zorgen	voor	15%	minder	overgewicht	en	het	
is	goed	voor	hun	sociale	ontwikkeling.	Gerichte	beplanting	helpt	fijn	stof	te	filteren	en	de	luchtkwaliteit	van	de	stedelijke	omgeving	te	
verbeteren,	hetgeen	problemen	aan	de	luchtwegen	vermindert.	Uitzicht	op	groen	verlaagt	het	aantal	opnamedagen	in	ziekenhuizen.

Leefbaarheid	Parken	en	recreatiegebieden	bieden	ontmoetingsplekken	voor	buurtbewoners,	met	name	belangrijk	voor	kin-
deren,	jongeren	en	ouderen.	Met	stadsbewoners	werken	aan	openbaar	groen	in	hun	eigen	omgeving,	draagt	bij	aan	onderling	contact	
en	de	sociale	cohesie	in	de	buurt.	Ook	in	probleemwijken.

Economie	Groen	rondom	huizen	verbetert	de	kwaliteit	van	de	wijk	en	verhoogt	de	waarde	van	de	woningen	met	circa	5%.	Groen	
zorgt	voor	een	aantrekkelijk	vestigingsklimaat	voor	kennisintensieve	en	internationale	bedrijven,	die	op	hun	beurt	weer	andere	be-
drijvigheid	aan	zich	binden	voor	zowel	hogere	als	lagere	inkomens.

Milieu	Bomen	en	planten	zetten	het	schadelijke	CO2	(medeverantwoordelijk	voor	de	klimaatverandering)	om	in	zuurstof.	
Groen	dempt	op	warme	dagen	de	temperatuur	in	de	stad	en	verbetert	daarmee	het	stadsklimaat.	Een	groene	omgeving	verhoogt	de	
waterbergingscapaciteit,	belangrijk	in	tijden	van	overvloedige	regenval.	Planten	op	daken	verbeteren	de	isolatie	en	verminderen	het	
energieverbruik.	Groen	kan	geluidsoverlast	verminderen,	helpt	tegen	verdroging	van	de	bodem	en	filtert	regenwater	dat	terechtkomt	
in	grachten,	singels	en	sloten.

Stad en land	Natuur	maakt	de	leefomgeving	mooier	en	prettiger	en	biedt	onderdak	aan	vogels	en	andere	dieren.	Een	goede	
verbinding	met	groene	gebieden	nabij	de	stad	verbetert	het	landschap	en	voorkomt	verrommeling	van	de	ruimtelijke	omgeving.		
Routes	voor	wandelaars	en	fietsers	lopen	dóór	en	nieuwe	woonwijken	krijgen	een	karakter	dat	past	bij	de	streek.
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Groen	bevordert	
	 de	gezondheid

14 Gezondheid



Groen	bevordert	
	 de	gezondheid Groen	levert	op	verschillende	manieren	een	bijdrage	aan	de	gezondheid.	Meest	opvallend	is	waar-

schijnlijk	de	bijdrage	van	groen	aan	het	voorkomen	van	obesitas:	Recent	onderzoek	laat	zien	dat	
gemiddeld	14	%	van	de	jongens	en	17	%	van	de	meisjes	te	dik	is.	Die	percentages	nemen	snel	toe.	Van	
de	kinderen	met	overwicht	is	80	%	ook	als	volwassene	te	dik.	Te	zware	mensen	hebben	een	ver-
hoogde	kans	op	hart	en	vaatziekten,	ouderdomsdiabetes	en	bepaalde	vormen	van	kanker.	Er	zijn	in	
Nederland	zelfs	al	kinderen	waarbij	ouderdomsiabetes	is	geconstateerd!	De	makkelijkste	manier	om	
overicht	bij	kinderen	aan	te	pakken	–	naast	het	aanpassen	van	hun	eetpatroon	–	is	het	creëren	van	
meer	mogelijkheden	om	buiten	te	spelen	en	te	sporten.	Het	blijkt	namelijk	dat	in	wijken	met	groen	
het	percentage	overwicht	bij	kinderen	15	%	lager	is	dan	in	vergelijkbare	wijken	zonder	groen.	

Maar	er	is	meer.	Door	de	toename	van	het	verkeer	wordt	de	uitstoot	van	fijn	stof	een	steeds	groter	
probleem.	Aangetoond	is	dat	een	relatief	kleine	stadsboom	(van	30	cm	doorsnede)	de	hoeveel-
heid	fijn	stof	van	3.300	gereden	autokilometers	per	jaar	afvangt.	Gerichte	beplanting	helpt	dus	de	
luchtkwaliteit	van	de	stedelijke	omgeving	te	verbeteren.	Daardoor	hebben	omwonendend	minder	
problemen	met	hun	luchtwegen.	

Verder	is	wetenschappelijk	aangetoond	dat	een	groene	omgeving	een	stressreducerende	werking	
heeft.	Uitzicht	op	groen	vermindert	ook	het	aantal	opnamedagen	in	een	ziekenhuis.	

Tenslotte	is	het	aandeel	mensen	dat	zich	ongezond	voelt	in	een	sterk	bebouwde	woonomgeving	meer	
dan	anderhalf	maal	zo	groot	als	in	een	groene	woonomgeving.	Dat	blijkt	uit	onderzoek	van	het		
Nederlands	instituut	voor	onderzoek	van	de	gezondheidszorg	Nivel	in	samenwerking	met	Alterra,	
onder	meer	dan	250.000	respondenten.	De	resultaten	werden	gecorrigeerd	voor	factoren	als	de	
sociaal-economische	status	van	de	bewoner	en	de	stedelijkheid	van	de	woonomgeving.	
Er	is	dus	een	aantoonbaar	positief	verband		tussen	de	hoeveelheid	groen	in	de	leefomgeving	en	het	
welbevinden	van	mensen.	
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Skaten,	padelen	en		
boulderen	in	het	park
De	nu	nog	verpauperde	voetbalvelden	op	de	Vaanweide,	vlak	naast	Ahoy	in	Rotterdam,	
worden	omgetoverd	tot	een	plek	voor	nieuwe	sporten,	maar	er	komt	ook	ruimte	voor	
muziekfestivals	als	Metropolis	en	North	Sea	Jazz.	Daarmee	wordt	de	Vaanweide	een	
levendig	onderdeel	van	het	Zuiderpark.
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 I n I t I at I E f	 Gemeente	Rotterdam
	 p L E k 	 Park	Vaanweide
	 k E r n 	 Sport	en	beweging	in	het	park

De	Vaanweide	is	een	kleine	driehoek	groen.	
Het	gebied	heeft	na	het	faillissement	van	
voetbalvereniging	Zwart-Wit	‘28	en	het	
afbranden	van	de	kantine	enkele	jaren	braak	
gelegen.	‘Het	gebied	verpauperde’,	vertelt	
Martin	Mostert	van	de	gemeente	Rotterdam.	
‘Er	werden	eerst	tijdelijke	maatregelen	voor-
gesteld	om	de	veiligheid	te	verbeteren,	maar	
nu	heeft	het	Pact	van	Zuid,	een	samenwer-
king	tussen	de	gemeente,	de	deelgemeentes	
en	de	woningbouwcorporaties	op	zuid,	het	
plan	opgepakt	om	hier	een	evenemententer-
rein	en	sportieve	vernieuwing	te	financieren.’
‘Sportieve	vernieuwing	gaat	erom	dat	bewo-
ners	kennis	maken	met	andere	vormen	van	
sport’,	vertelt	Mostert,	‘en	dat	je	mensen	in	
beweging	krijgt.	Daarbij	moet	je	denken	aan	
skaten	en	skateboarden,	waarbij	skaters	met	
verhogingen	en	trappetjes	alle	moves	kunnen	
nadoen	die	ze	op	televisie	zien,	of	aan	boulde-
ren,	klimsport	of	padelen	(een	combinatie	van	
squash	en	slagbal).’

‘Sportieve	vernieuwing	gaat	
erom	dat	bewoners	kennis	
maken	met	andere	vormen	
van	sport.’

Daarnaast	komt	er	plek	voor	normale	spor-
ten.	Dat	betekent	niet	alleen	ruimte	voor	een	
potje	voetbal,	een	partijtje	drie	tegen	drie	
basketbal,	badmintonnen	of	vliegeren,	maar	
ook	tennis.	Mostert:	‘De	Dienst	Sport	en	Re-
creatie	wil	in	samenwerking	met	de	Richard	
Kraijcek	Foundation	zorgen	dat	mensen	op	
een	ongeorganiseerde	wijze	georganiseerd	
aan	het	tennissen	gaan.	Daarbij	kun	je	denken	

aan	een	tenniscompetitie	voor	de	wijk,	zonder	
dat	mensen	lid	hoeven	te	worden	van	een	
vereniging.’
Naast	de	sportvoorzieningen	gaat	de	Vaan-
weide	ruimte	bieden	voor	evenementen	
en	manifestaties.	Mostert:	‘Het	popfestival	
Metropolis	bijvoorbeeld,	dat	al	jaren	in	het	
Zuiderpark	wordt	gehouden.	En	Ahoy	heeft	al	
interesse	getoond	om	het	terrein	te	gebruiken	
voor	evenementen	als	het	North	Sea	Jazz	
Festival	en	Cirque	du	Soleil.	Dat	circus	staat	
nu	op	het	parkeerterrein	van	Ahoy.’	Daar-
naast	zal	de	stichting	Rotterdam	Festivals	de	
ruimte	gebruiken	voor	openluchtevenementen	
voor	de	Rotterdamse	bevolking.
Het	nieuwe	park	wordt	dus	een	combina-
tie	van	verhogingen,	trappetjes	en	andere	
verhardingen	voor	de	skaters,	grasvelden	en	
kunstgrasvelden	voor	voetbal	en	vliegeren,	
muren	voor	padel,	tennisbanen,	basketbal-
korven,	trimtoestellen,	een	losse	kei	om	op	te	
boulderen,	enzovoorts.	Verder	komt	er	een	
groot,	groen	evenemententerrein	met	ver-
harde	paden	erheen,	elektriciteit	en	stromend	
water,	en	een	goede	ontsluiting	in	de	richting	
van	Ahoy.
Het	moet	een	levendig	groen	gebied	worden,	
vindt	Mostert.	‘Er	wordt	vanuit	de	gemeente,	
de	deelgemeenten	en	het	parkmanagement	
een	sociaal	programma	op	gezet.	Daarbij	
worden	contacten	gelegd	met	wijkorganen,	
sportverenigingen	en	Thuis	op	Straat,	een	
organisatie	die	zich	inzet	voor	het	leefbaar	
maken	van	steden	voor	kinderen.’
De	Vaanweide	maakt	qua	opzet	deel	uit	van	
het	Masterplan	Zuiderpark.	Daarin	ligt	in	
het	westelijke	deel	van	het	park	het	accent	
op	de	natuur,	in	het	midden	op	speelac-
tiviteiten	voor	kinderen,	en	in	de	oostelijk	

gelegen	Vaanweide	op	sport	en	evenemen-
ten.	Mostert:	‘Maar	natuurlijk	zal	ook	op	de	
Vaanweide	aan	de	randen	gedacht	worden	
aan	de	natuurwaarden.’	Mostert	hoopt	snel	te	
beginnen	met	de	uitvoering.
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Bewoners	brengen	
parken	tot	leven
Met	de	herinrichting	van	twee	vlakbij	elkaar	liggende	parken	wil	de	gemeente	
Zwolle	niet	alleen	het	gebruik	verbeteren,	maar	vooral	zorgen	dat	bewoners	en	
locale	instellingen	verantwoordelijkheid	voor	de	parken	nemen.	‘Wij	scheppen	
het	decor,	maar	het	zijn	de	stadsbewoners	die	er	leven	in	brengen.’
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 I n I t I at I E f	 Gemeente	Zwolle
	 p L E k 	 Park	Wezenlanden	en	park	Nooterhof
	 k E r n 	 Ruimte	voor	ontspanning	en	evenementen

Park	Wezenlanden	is	met	zijn	21	hectare	
het	grootste	park	vlakbij	de	Zwolse	binnen-
stad,	maar	werd	door	de	Zwolse	bevolking	
nauwelijks	gebruikt.	‘De	buurt	gebruikt	het	
wel	om	bijvoorbeeld	met	honden	te	wandelen,	
maar	in	de	rest	van	Zwolle	bleef	het	rede-
lijk	onbekend’,	vertelt	Peter	van	Saane	van	
gemeente	Zwolle,	één	van	de	ontwerpers	van	
de	herinrichting	van	het	park.	
Het	nabij	gelegen	parkje	Nooterhof	vormde	
met	zijn	heemtuinen	en	gebouwen	een	mili-
eueducatief	centrum,	tot	in	de	jaren	negentig	
het	nieuwe	Ecodrome	die	taken	overnam.	
Daarna	volgde	er	jaren	een	discussie	over	wat	
er	met	de	ruimte	gedaan	moest	worden,	ver-
telt	Rienko	Baarslag,	beleidsadviseur	Groen	
van	de	gemeente	Zwolle.	‘Het	was	geschikt	
als	uitbreiding	voor	Regionaal	Onderwijs	Cen-
trum	Landstede,	maar	het	was	ook	een	goede	
plek	om	vrijwilligers	bij	milieueducatieve	
buitenactiviteiten	te	betrekken’.	De	project-
wethouder	Peter	Pot	heeft	vanaf	het	begin	af	
aan	de	bewoners	bij	de	herinrichting	van	Park	
Wezenlanden	betrokken.	

‘Dankzij	het	bevrijdings-
festival	kreeg	het	park	
betekenis	in	de	stad.’

Nu	wordt	de	herinrichting	van	de	twee	parken	
op	elkaar	afgestemd.	De	herinrichting	van	
Park	Wezenlanden	was	in	eerste	instantie	
vooral	gericht	op	het	opener	en	toegankelijker	
maken	van	het	park,	vertelt	Van	Saane.	Zo	is	
de	hoofdingang,	via	een	onderdoorgang	van	
het	provinciehuis,	nu	in	samenwerking	met	de	
provincie	omgevormd	tot	een	mooie	overgang	

van	stad	naar	groen.	Maar	ook	binnen	in	het	
park	zijn	er	meer	verbindingen.	Minstens	even	
belangrijk	was	de	aanleg	van	een	groot	mani-
festatieveld.	Daar	wordt	vanaf	2006	elk	jaar	
het	Overijsselse	bevrijdingsfestival	gehouden.	
‘Dat	trok	in	2006	150.000	mensen’,	vertelt	
Van	Saane.	‘Daarmee	kreeg	het	park	beteke-
nis	in	de	stad.’
Het	ideaal	van	Van	Saane	en	zijn	collega’s	was	
de	situatie	in	andere	parken	in	Zwolle	waar	
bewoners	zelf	initiatieven	namen.	Van	Saane:	
‘Bij	Park	Eekhout	heb	je	de	Stichting	Freule	
van	Eekhout	die	elke	zomer	op	zondag	een	
theeschenkerij	organiseert	en	de	jaarlijkse	
dag	van	het	park	organiseert.’
Ook	de	Zwolse	zorginstelling	Zwolse	Poort	
werd	betrokken	bij	park	Wezenlanden.	
Cliënten	gaan	helpen	met	het	beheer	van	de	
dierenweide	en	het	park.	‘Een	zelfde	geza-
menlijke	aanpak	zien	we	ook	ontstaan	bij	de	
plannen	rondom	de	Nooterhof’,	vertelt	Baars-
lag.	Daar	vormde	zich	langzaam	een	nieuw	
milieueducatief	doepark.	‘ROC	Landstede	
en	Agrarisch	Opleidingscentrum	de	Groene	
Welle	hebben	samen	met	de	Milieuraad	een	
inrichtings-	en	een	beheersplan	gemaakt	voor	

de	Nooterhof.	Verder	heeft	Landstede	het	
waterleidingbedrijf	Vitens	en	het	waterschap	
enthousiast	gemaakt	voor	de	gezamenlijke	
realisatie	van	een	waterproject	in	de	Noot-
erhof.	Samen	geven	de	partners	voorlichting	
over	waterbeheer	en	het	grondwaterpeil.	
Verder	wordt	de	verbinding	tussen	beide	
parken	verbeterd.’

Een	levendig	groen	decor	
waar	Zwollenaren	kunnen	
sporten	en	wandelen.

Zo	ontstaat	met	de	herinrichting	van	de	
twee	parken	een	levendig	groen	decor	waar	
Zwollenaren	evenementen	kunnen	bezoeken,	
kunnen	sporten	en	wandelen	en	via	vrijwil-
ligerswerk	kunnen	meehelpen	aan	de	opbouw	
en	het	beheer	van	de	parken.	Van	Saane:	‘Wij	
scheppen	het	decor,	maar	het	zijn	de	bewo-
ners	die	er	leven	in	brengen.’	Baarslag:	‘Je	ziet	
dat	mensen	door	de	herinrichting	enthousias-
ter	worden	en	met	hun	betrokkenheid	wordt	
het	beheer	duurzamer.’
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Mede	op	initiatief	van	bewoners	werkt	de	gemeente	Den	Bosch	aan	de	herinrichting	
	van	het	gebied	rond	de	Oosterplas.	Het	nu	vrij	saaie	park	krijgt	meer	variatie	en	meer	
mogelijkheden	voor	kinderen	en	gehandicapten.	‘We	willen	als	gemeente		
initiatieven	stimuleren,	mogelijkheden	scheppen	en	mensen	bij	elkaar	brengen.’

Oosterplas	krijgt	
speelnatuur
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 I n I t I at I E f	 Gemeente	Den	Bosch
	 p L E k 	 Recreatiegebied	Oosterplas
	 k E r n 	 Versterken	gebruikswaarde	natuur	

‘Bewoners	kwamen	met	
het	plan	om	het	gebied	
gevarieerder,	natuurlijker	en	
levendiger	te	maken.’

De	Oosterplas	is	een	grote	zandwinnings-
plas	in	Den	Bosch.	Bewoners	uit	de	wijken	
Aa-wijk,	de	Graafse	wijk	en	Hintham	lopen	
daar	hun	ommetjes	en	laten	hun	honden	
uit.	Vissers	zitten	op	rustige	plekken	met	
hun	hengels.	Op	zomerse	dagen	kan	het	er	
erg	druk	zijn.	Het	strandbad	zit	dan	vol	met	
jongeren	en	gezinnen	met	kinderen,	en	op	de	
plas	varen	dan	zeilbootjes	en	windsurfers.	
Dat	geeft	overlast.	Vissers	ergeren	zich	aan	
de	bootjes,	bewoners	ergeren	zich	aan	rond-
rijdende	en	wildparkerende	automobilisten,	ga	
zo	maar	door.
Die	overlast	is	slechts	een	van	de	redenen	om	
de	Oosterplas	opnieuw	in	te	richten,	vertelt	
Tjeerd	van	Tol	van	de	gemeente	Den	Bosch.	
In	2005	kwamen	bewoners	met	een	plan	
om	het	gebied	gevarieerder,	natuurlijker	en	
levendiger	te	maken.	Bij	de	gemeente	kwam	
toen	de	gedachte	op	om	de	vrijkomende	
budgetten	voor	het	onderhoud	van	wegen	en	
beschoeiingen	in	te	zetten	voor	een	complete	
herinrichting	van	het	gebied.	Dit	vindt	plaats	
in	het	kader	van	zogenaamde	vitaliserings-
projecten,	projecten	waar	grootschalig	onder-
houd	gecombineerd	wordt	met	het	verbeteren	
van	de	inrichting	van	een	gebied.
‘Het	park	is	nu	vrij	saai’,	vertelt	Van	Tol.	‘Als	
je	een	rondje	loopt	zie	je	overal	ongeveer	het-
zelfde.	Daarom	willen	we	nu	meerdere	sferen	
creëren,	op	de	ene	plek	wat	gecultiveerder	en	

op	de	andere	plek	wat	natuurlijker,	bijvoor-
beeld	moerasachtig.	Dan	kunnen	mensen	zelf	
kiezen	welk	deel	van	het	gebied	ze	aantrek-
kelijk	vinden.’
Ondanks	de	relatief	grote	oppervlakte	stelt	
de	Oosterplas	op	dit	moment	ecologisch	niet	
zoveel	voor.	‘Ook	dat	willen	we	verbeteren’,	
aldus	Van	Tol.	‘Daarbij	richten	we	ons	na-
tuurlijk	niet	zozeer	op	rodelijstsoorten	maar	
op	robuuste	en	beleefbare	natuur,	want	het	
is	een	recreatieplas.	Een	van	de	belangrijkste	
redenen	van	mensen	om	hier	te	komen	is	het	
groen	en	de	vogels.	Natuur	en	recreatie	kun-
nen	elkaar	versterken.’

De	gemeente	wil	
samenwerken	met	
een	vlakbij	gelegen	
verzorgingstehuis.

Het	gebied	moet	ook	levendiger	worden.	
Daarom	wil	de	gemeente	samenwerken	met	
de	beheerders	van	bestaande	attracties	in	het	
gebied,	zoals	de	kinderboerderij	van	stichting	
Oosterhoeve	en	de	volkstuinen,	maar	ook	met	
de	milieueducatieorganisatie	IVN,	een	vlakbij	
gelegen	verzorgingstehuis	en	een	particulier	
initiatief	om	voorzieningen	te	realiseren	voor	
gehandicapte	kinderen.	Voor	de	kinderen	zijn	
er	plannen	voor	een	natuurspeeltuin,	waar	ze	
bijvoorbeeld	via	een	touwbrug	over	waterpar-
tijen	kunnen	lopen	of	met	een	vlinderhoekje	
waar	ze	vlinders	kunnen	kijken.	Daarnaast	
moet	het	park	toegankelijk	gemaakt	worden	
voor	bejaarden	en	gehandicapten.
Van	Tol	en	zijn	collega’s	zijn	nu	aan	het	kijken	
wat	er	financieel	mogelijk	is	als	alle	wensen	

uitgevoerd	worden.	Daarna	zal	de	gemeente	
dan	opnieuw	met	de	bewoners	en	andere	ge-
bruikers	van	het	gebied	om	tafel	gaan	zitten	
om	gezamenlijk	een	definitief	plan	te	maken.	
‘We	willen	als	gemeente	initiatieven	stimule-
ren,	mogelijkheden	scheppen	en	mensen	tot	
elkaar	brengen’,	vertelt	Van	Tol.	‘We	hopen	
dat	de	verschillende	partijen	elkaar	na	zo’n	
proces	leren	kennen	en	blijven	samenwerken.	
En	elkaar	natuurlijk	blijven	ontmoeten	in	het	
park.’
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Groen	brengt	mensen	bij		elkaar

Leefbaarheid22



Groen	verbetert	de	leefbaarheid	in	wijken.	Autochtonen	en	allochtonen,	ouderen,	jongeren	en	kleine	
kinderen,	allemaal	komen	ze	elkaar	in	dichtbevolkte	wijken	tegen	in	de	openbare	ruimte.	Vooral	het	
buurtgroen	dichtbij	de	woning	speelt	een	belangrijke	rol	bij	de	ontwikkeling	van	gemeenschapszin	
tussen	deze	groepen.	Goede	toegang	en	frequent	gebruik	van	de	buurtparken	maken	dat	bewoners	
met	de	plekken	vertrouwd	raken	en	samen	een	gemeenschappelijke	band	met	deze	‘eigen’	plek	
ontwikkelen.	

Het	groen	op	zo’n	150	à	300	meter	van	huis	is	het	meest	belangrijk	voor	het	buurtgevoel.	Voor	zo’n	
loopafstand	hebben	de	bewoners	dagelijks	nog	wel	tijd.	In	het	buurtgroen	kan	men	elkaar	frequenter	
ontmoeten	dan	in	het	stadspark	verderop.	Zo	leren	bewoners	uit	dezelfde	wijk	elkaar	eerder	kennen.
De	inrichting	en	de	kwaliteit	van	het	buurtgroen	is	belangrijk	om	mensen	uit	verschillende	etnische	
groepen	en	mensen	van	alle	leeftijden	en	levensfasen	op	een	positieve	manier	met	elkaar	in	contact	
te	brengen	en	te	houden.	Daarom	moet	in	de	overlegfase	van	inrichtingsprojecten	aandacht	zijn	voor	
de	verschillende	wensen	die	deze	mensen	hebben	ten	aanzien	van	het	groen.	Het	sociale	belang	van	
buurtgroen	staat	in	schril	contrast	met	de	tendens	het	weg	te	bezuinigen,	het	te	vervangen	door	
bijvoorbeeld	parkeerplaatsen	of	te	bezuinigen	op	het	groenbeheer.	En	hondenpoep,	graffiti	en	slecht	
onderhoud	wekken	ergernis	bij	nagenoeg	alle	bewoners.	Groenaanleg	gericht	op	het	bevorderen	van	
integratie	krijgt	nog	weinig	aandacht	in	de	dagelijkse	praktijk	van	gemeenten.	

Uit	onderzoek	in	onder	andere	Utrecht	blijkt	dat	als	een	gemeente	bewoners	helpt	om	samen	te	
werken	aan	het	buurtgroen,	er	sociale	cohesie	tussen	bewoners	kan	ontstaan:	wederzijdse	betrok-
kenheid,	netwerken	en	integratie	in	de	samenleving.	Vooral	het	beheer	is	in	dit	opzicht	waardevol,	
omdat	het	om	voortdurende	communicatie	vraagt	en	er	zo	vertrouwen	kan	groeien	tussen	bewoners	
onderling,	en	tussen	bewoners	en	de	gemeente.

Groen	brengt	mensen	bij		elkaar

23



Binnentuin	
zorgt	voor	buurtgevoel

Een	buurttuin	als	motief	om	de	sociale	cohesie	in	de	buurt	te	verbeteren.	Dat	is	wat	
Jeroen	Schenkels	van	de	gemeente	Utrecht	met	zijn	tuinteam	deed	bij	het	ontwerp	van	
een	binnentuin	in	de	wijk	Overvecht.	Het	groen	was	voor	Schenkels	de	aanleiding	om	
gesprekken	op	gang	te	brengen	tussen	de	veelkleurige	bewoners	van	de	flats,	om	zo	te	
komen	tot	een	binnentuin	die	aansloot	bij	hun	leefwereld.
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 I n I t I at I E f	 Gemeente	Utrecht
	 p L E k 	 Wijk	Overvecht
	 k E r n 	 Groen	in	multiculturele	wijk	

De	Utrechtse	wijk	Overvecht	is	een	bekende	
aandachtswijk,	maar	er	is	eigenlijk	best	veel	
groen	in	de	wijk.	Toch	draagt	dat	groen	on-
voldoende	bij	aan	de	leefbaarheid	van	de	wijk,	
vertelt	Schenkels.	Het	is	voornamelijk	wat	hij	
noemt	‘voordeurgroen’:	anoniem	en	decora-
tief	groen	dat	niet	uitnodigt	om	in	te	spelen,	
om	er	mensen	te	ontmoeten	of	er	gewoon	te	
zitten.

‘Voordeurgroen	alleen	helpt	
leefbaarheid	niet.	Een	jonge	
bewoner	een	tribune	of	
dug-out	bij	het	trapveldje	
laten	sponsoren,	dat	helpt!’

De	gemeente	Utrecht	koos	in	overleg	met	
woningbouwcorporatie	Mitros	een	carrévor-
mige	plek	tussen	een	aantal	flats	in	Overvecht	
uit	om	samen	met	de	bewoners	een	nieuwe,	
gezelligere	en	functionelere	binnentuin	te	
creëren.	Om	de	bewoners	bij	het	project	te	
betrekken	werden	sleutelpersonen	uit	het	
opbouwwerk,	het	wijkbureau	en	het	milieu-
punt	Overvecht	aangesproken.	Schenkels:	
‘Uiteindelijk	is	het	milieupunt	Overvecht	
trekker	en	aanspreekpunt	geworden	voor	de	
bewoners.’	Dat	werkte	samen	met	natuur-	en	
milieueducatie,	tuinarchitecten	en	uitvoerders	
die	gespecialiseerd	zijn	in	het	samen	met	
bewoners	uitvoeren	van	tuinontwerpen.
De	meeste	bewoners	wilden	de	binnentuin	
gebruiken	als	ontmoetingsplek	en	als	speel-
plek	voor	kinderen.	Het	ontwerp	daarvoor	is	
inmiddels	uitgevoerd,	voor	een	deel	door	de	
bewoners	zelf	op	wel	heel	bijzondere	werk-

aanleg	van	dit	buurtgroen	niet	alleen	kijkt	
naar	de	kosten,	maar	ook	naar	de	sociale	
baten.	CROW	en	Bureau	Witteveen	+	Bos	
voeren	een	maatschappelijke	kosten	en	
batenanalyse	uit	van	het	beheer	van	de	open-
bare	ruimte.

‘Het	gaat	er	uiteindelijk	om	
sámen	met	de	bewoners	
buurten	leefbaar	en	gezellig	
te	maken.’

De	manier	van	werken	van	de	gemeente	
Utrecht	trekt	veel	aandacht	in	den	lande.	
Dat	vindt	Schenkels	fijn	en	interessant,	maar	
het	kost	ook	tijd.	En:	‘Het	gaat	er	uiteindelijk	
om	samen	met	de	bewoners	woonbuurten	
leefbaar	en	gezellig	te	maken.	Dat	is	hard	
nodig	en	de	buurgroenprojecten	zijn	goede	
voorbeelden	voor	hoe	je	daarbij	iedereen	
betrekt.’

Binnentuin	
zorgt	voor	buurtgevoel

zaterdagen:	flatbewoners	met	heel	verschil-
lende	achtergronden,	gingen	samen	aan	het	
werk	en	leerden	elkaar	kennen	en	waarderen.		
Zoals	het	er	nu	bij	ligt	is	de	binnentuin	voor	
Schenkels	het	einde	van	het	project,	maar	ook	
het	begin	van	een	nieuw	proces.	‘We	zijn	nog	
lang	niet	klaar.	Nu	moeten	we	kijken	hoe	we	
als	gemeente	en	woningcorporatie	de	wensen	
verder	invullen.’
‘Wij	stellen	ons	faciliterend	op	naar	de	bewo-
ners’,	vertelt	Schenkels.	‘En	er	zit	beweging	
in.	Zo	wil	een	jonge	bewoner	een	tribune	of	
dug-out	bij	het	trapveldje	laten	sponsoren.	
In	de	flat	is	er	een	hele	discussie	over	de	
verlichting	en	over	de	hoge	bomen.	Het	heeft	
wel	iets	in	gang	gezet.	En	de	kinderen	spelen	
in	de	binnentuin.’
De	gemeente	en	de	woningcorporatie	zijn	
inmiddels	op	een	andere	plek	met	andere	
bewoners	bezig	met	een	tweede	buurttuin,	
waarbij	het	groen	mogelijk	ook	een	vehikel	
kan	zijn	om	een	buurtgevoel	te	creëren.	
Schenkels:	‘Het	is	meer	een	sociaal	project.	
Het	is	een	integrale	aanpak	van	de	buurt,	
waarbij	de	eerste	binnentuin		een	positieve	
aanleiding	vormde	om	ook	de	buurttuin		in	
het	project	op	te	nemen.	Iets	bijzonders	is	
volgens	Schenkels	dat	de	gemeente	bij	de	
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Veel	behoefte	aan	kennis	
over	‘groen	opbouwwerk’

Door	bewoners	te	betrekken	bij	de	inrichting	van	de	openbare	ruimte	ontstaat	een	
gemeenschappelijke	noemer.	Dat	bevordert	participatie	en	integratie	in	wijken	met	een	
grote	diversiteit	aan	culturen,	zo	is	de	ervaring	van	enkele	gemeenten.	Die	ervaringen	
kunnen	gemeengoed	worden	door	uitwisseling	via	het	nieuwe	praktijknetwerk	Groen, 
integratie en stedelijke vernieuwing	van	het	programma	Groen	en	de	Stad.
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 I n I t I at I E f	 Programma	Groen	en	de	Stad
	 p L E k 	 Nederland
	 k E r n 	 Kennisuitwisseling	over	groen,	integratie		
	 	 en	stedelijke	vernieuwing

Veel	behoefte	aan	kennis	
over	‘groen	opbouwwerk’

Het	groen	is	een	uitstekende	aanleiding	om	
integratie	te	bevorderen	in	wijken	met	een	
grote	diversiteit	aan	culturen.	‘Je	moet	groen	
zien	als	een	onderdeel	van	de	openbare	
ruimte’,	vertelt	Peter	Veer	van	onderzoeksin-
stituut	Alterra.	‘Die	openbare	ruimte	is	heel	
concreet.	Mensen	hebben	altijd	een	idee	over	
de	straat,	het	plein	of	het	buurtparkje.	Op	het	
moment	dat	je	mensen	uit	diverse	culturen	
over	de	inrichting	van	hun	openbare	ruimte	in	
gesprek	kan	krijgen,	dan	heb	je	ze	betrok-
ken	bij	een	gemeenschappelijk	thema,	bij	een	
publieke	zaak.’
In	veel	steden	wordt	de	herinrichting	of	de	
aankleding	van	het	buurtgroen	al	gebruikt	om	
bewoners	uit	verschillende	culturen	met	el-
kaar	in	aanraking	te	laten	komen.	Zo	ontwierp	
Jeroen	Schenkels	van	gemeente	Utrecht	met	
zijn	tuinteam	samen	met	de	bewoners	een	
binnentuin	bij	een	appartementengebouw	in	
de	wijk	Overvecht.	Zulke	projecten	kunnen	
volgens	Veer	een	goed	voorbeeld	vormen	
voor	gemeentes	die	nog	niet	zoveel	ervaring	
hebben	met	het	betrekken	van	bewoners	bij	
de	inrichting	van	de	openbare	ruimte.	Omge-
keerd	kan	de	onbevangenheid	van	de	mensen	
met	minder	ervaring	juist	vaak	weer	zorgen	
voor	een	frisse	blik	op	de	praktijk	van	ervaren	
mensen	als	Schenkels.

‘Mensen	hebben	altijd	een	
idee	over	de	straat,	het	plein	
of	het	buurtparkje.’

Veer	ontwikkelt	samen	met	het	instituut	voor	
multiculturele	ontwikkeling	Forum	en	het	
Amsterdams	Steunpunt	het	netwerk	Groen,	

integratie	en	stedelijke	vernieuwing	dat	een	
basis	wil	vormen	voor	een	dergelijke	uitwis-
seling	van	ervaringen.	Dat	begint	heel	basaal	
met	het	verzamelen	van	namen	en	adressen	
van	de	mensen	die	werken	met	bewonerspar-
ticipatie.	‘Niemand	weet	wie	dat	zijn	en	welke	
vragen	er	spelen’,	aldus	Veer.
Bij	de	ervaringen	met	bewonersparticipatie	
in	multiculturele	wijken	gaat	het	niet	alleen	
om	zaken	als	het	ontwerp,	de	inrichting	en	
het	beheer,	maar	vooral	om	de	vraag	hoe	je	in	
gesprek	komt	met	mensen	met	een	grote	di-
versiteit	aan	culturen	in	de	wijk	en	ook	hoe	je	
bewoners	en	professionals	bij	het	hele	proces	
betrokken	houdt.	‘Professionals	zijn	gewend	
om	planmatig	te	werken,	van	beleidsnota,	via	
het	ontwerp	naar	de	inrichting	en	het	beheer’,	
vertelt	Veer.	‘Bewoners	staan	daar	vaak	heel	
anders	in.’

‘Professionals	zijn	gewend	
planmatig	te	werken,	
bewoners	staan	daar	heel	
anders	in.’

Het	project	wordt	gefinancierd	door	het	
programma	Groen	en	de	Stad	van	het	minis-
terie	van	LNV.	Veer	wil	het	project	afsluiten	
met	een	conferentie	waarin	alle	ervaringen	
gebundeld	worden.	Tegen	die	tijd	is	er	ook	
een	levend	netwerk	ontstaan	waarin	mensen	
van	gemeentes	en	andere	organisaties	elkaar	
weten	te	vinden	om	ervaringen	uit	te	wisselen	
over	het	betrekken	van	bewoners	uit	diverse	
culturen	bij	de	openbare	ruimte.
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Binnentuin	wordt	
middelpunt	sociaal	leven
De	binnentuinen	tussen	de	appartementengebouwen	in	Bos	en	Lommer	moeten	weer	
net	als	vroeger	een	ontmoetingsplek	worden	voor	de	omwonenden.	Een	excursie	naar	
Utrecht	zorgde	voor	het	nodige	draagvlak.
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 I n I t I at I E f	 Gemeente	Amsterdam
	 p L E k 	 Wijk	Bos	en	Lommer
	 k E r n 	 Nieuwe	impuls	aan	gemeenschappelijke	binnentuinen

Mostafa	El	Filali	is	coördinator	buurtpartici-
patie	in	de	multiculturele	Amsterdamse	wijk	
Bos	en	Lommer.	Daar	zag	hij	in	de	afgelopen	
jaren	de	hoeveelheid	speelgroen	voor	de	
jeugd	afnemen.	‘Het	aantal	parkeerplaatsen,	
het	straatmeubilair	en	het	aantal	afvalcontai-
ners	neemt	toe,	terwijl	speeltuinen	en	andere	
traditionele	kindervoorzieningen	steeds	meer	
afgesloten	clubs	zijn	geworden,	zonder	band	
met	de	buurt.	En	dat	terwijl	er	hier	veel	
kinderrijke	gezinnen	wonen	uit	verschillende	
culturen.’
Volgens	El	Filali	is	het	dan	ook	logisch	dat	er	
overlast	ontstond.	‘Als	je	een	te	groot	aantal	
kippen	in	een	kooi	zet,	gaan	ze	elkaar	pikken.	
Kinderen	die	geen	mogelijkheid	hebben	om	
te	spelen	worden	opgewonden	en	lawaaiig.	
Zolang	die	kinderen	niet	kunnen	opgroeien	in	
een	beschermde	ruimte,	gaan	ze	spelen	op	
straat.	Daardoor	gaan	ze	straatgedrag	verto-
nen	en	dat	levert	moeilijkheden	op.’

‘Kinderen	die	geen	
mogelijkheid	hebben	om	te	
spelen	worden	opgewonden	
en	lawaaiig.’

‘Het	gekke	was	dat	er	in	Bos	en	Lommer	
overal	hectares	binnentuinen	liggen,	vertelt	El	
Filali.	‘En	die	worden	helemaal	niet	gebruikt!’	
De	tuinen	zijn	afgesloten	kijkgroen	dat	eens	
in	de	drie	maanden	wordt	onderhouden	door	
de	woningcorporaties.	Een	groot	verschil	
met	de	situatie	in	vroegere	tijden.	El	Filali:	‘In	
1939	was	de	binnentuin	een	gemeenschap-
pelijke	gebruikstuin	en	het	middelpunt	van	het	
sociale	leven.’	El	Filali	vatte	het	plan	op	om	de	

binnentuinen	in	Bos	en	Lommer	opnieuw	tot	
zoiets	om	te	vormen.
Het	plan	om	de	binnentuinen	opnieuw	open	te	
stellen,	werd	niet	door	iedereen	met	gejuich	
ontvangen.	Sommige	bewoners	vreesden	
overlast	en	problemen	met	het	beheer	van	de	
tuinen.	El	Filali	benadrukt	dat	de	tuinen	alleen	
opengesteld	worden	voor	de	omwonenden.	
Hij	wil	dan	ook	proberen	om	alle	mensen	rond	
een	binnentuin	op	één	lijn	te	krijgen.

Woningcorporaties	zijn	druk	
bezig	om	bewoners	huis	aan	
huis	op	te	zoeken.

El	Filali	is	nu	zover	dat	de	slechtst	onderhou-
den	binnentuinen	in	Bos	en	Lommer	aan-
gepakt	gaan	worden.	‘We	gaan	de	komende	
twee	jaar	samen	met	de	bewoners	de	bin-
nentuinen	ontwerpen,	inrichten,	realiseren	en	
beheren.	Zij	worden	partners	in	het	project.’	
De	woningcorporaties	in	de	buurt	hebben	de	
plannen	van	El	Filali	overgenomen	en	zijn	nu	
druk	bezig	om	bewoners	huis	aan	huis	op	te	
zoeken	om	ze	te	betrekken	bij	de	herinrichting	
van	de	binnentuinen.
De	herinrichting	komt	mede	tot	stand	met	
een	subsidie	vanuit	het	programma	Groen	en	
de	Stad	onder	aanvoering	van	het	ministerie	
van	LNV,	maar	belangrijker	voor	het	welsla-
gen	was	de	excursie	die	vanuit	dit	programma	
werd	georganiseerd	naar	de	Utrechtse	wijk	
Overvecht.	In	Overvecht	zijn	de	bewoners	
intensief	betrokken	bij	de	herinrichting	van	
het	buurtgroen	en	dat	heeft	al	tot	concrete	
resultaten	geleid.	El	Filali:	‘Die	excursie	heeft	
de	samenwerking	tussen	beide	projecten	

extra	gestimuleerd	en	zorgde	ervoor	dat	er	in	
Bos	en	Lommer	draagvlak	werd	gecreëerd.’	
En	dat	is	broodnodig	om	de	omwonenden	van	
de	binnentuinen	samen	te	laten	werken.
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Andere	bril	levert		
frisse	ideeën	voor		
groene	ruimte
Met	de	bril	van	verschillende	culturen	en	achtergronden	kijken	naar	het	Nederlandse	
groen	levert	vaak	verrassende	perspectieven	op.	Zo	ontstaan	in	het	project	Bestemming	
Nieuw	Nederland	frisse	ideeën	voor	parken	en	natuur	in	Nederland.
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 I n I t I at I E f	 Stichting	wAarde
	 p L E k 	 Nederland
	 k E r n 	 Multiculturele	blik	op	groen	

‘Open	en	anders	denken.’	Dat	is	wat	project-
leider	Annick	de	Witt	van	Stichting	wAarde	wil	
met	het	project	Bestemming	Nieuw	Neder-
land.	De	Witt	gaat	met	een	club	van	twintig	
mannen	en	vrouwen	van	allerlei	pluimage	
op	een	busreis	door	Nederland	om	ideeën	te	
genereren	over	de	manier	waarop	groen	in	
Nederland	gebruikt	wordt.	‘De	groep	wordt	
zo	samengesteld	dat	het	de	meest	creatieve	
ideeën	oplevert.’	De	busreis	en	het	daarop	
volgende	ontwerpatelier	wordt	gefilmd.	De	
documentaire	die	daarvan	gemaakt	wordt,	
moet	volgens	De	Witt	een	frisse	blik	werpen	
op	het	groen	in	Nederland	en	inspiratie	bie-
den	voor	landschapsarchitecten	en	steden-
bouwers.

‘In	Nederland	komen	
we	vaak	met	dezelfde	
oplossingen	voor	groene	
ruimte.’

‘Je	ziet	vaak	dat	we	in	Nederland	met	dezelfde	
Nederlandse	oplossingen	voor	de	groene	
ruimte	komen’,	vervolgt	De	Witt.	‘Terwijl	
mensen	uit	andere	culturen	heel	andere	mo-
gelijkheden	zien.	Iemand	van	Alterra	vertelde	
me	over	een	club	buitenlandse	studenten	die	
een	visie	schreef	over	de	uiterwaarden.	Daar	
kwam	het	idee	naar	voren	om	rijstterrassen	
aan	te	leggen	waar	ook	inheemse	gewassen	
op	verbouwd	kunnen	worden,	zoals	water-
kers.	Wij	zouden	er	niet	op	komen,	maar	voor	
iemand	uit	Azië	is	dat	niet	bepaald	verge-
zocht.’

Ook	bij	het	stedelijke	groen	kan	Nederland	
ideeën	opdoen	van	de	gebruiken	en	gewoon-
tes	van	andere	culturen.	De	Witt	vertelt	
over	steden	in	China	die	haar	collega’s	van	
Stichting	wAarde	bezochten.	‘Dat	zijn	ontzet-
tend	drukke	steden,	maar	je	hebt	er	overal	
kleine	plantsoentjes	met	hoge	bomen.’	Dat	
zijn	kleine	oases	met	een	groen	dak	waar	
mensen	aan	Tai	Chi	doen	of	gewoon	genieten	
van	de	rust.

‘Kleine	oases	met	een		
groen	dak	waar	mensen		
aan	Tai	Chi	doen.’

‘Het	doel	is	innovatie	in	de	groene	ruimte	
door	met	de	frisse	blik	van	mensen	met	
diverse	fysisch-geografische	achtergronden	
naar	die	groene	ruimte	te	kijken.	Een	afgeleid	
doel	is	bewustwording	en	inspiratie,	dat	
duidelijk	wordt	hoe	het	kleurrijker	kan,	hoe	
het	beter	kan.	Zodat	je	een	Nederland	krijgt	
dat	afgestemd	is	op	de	wensen	van	de	gehele	
Nederlandse	bevolking	en	niet	slechts	op	de	
ideeën	van	een	handjevol	beleidsmakers	en	
professionals.’
Bestemming	Nieuw	Nederland	is	een	eenjarig	
project	dat	mede	gefinancierd	wordt	door	
het	Innovatienetwerk	van	het	ministerie	van	
LNV.	Het	project	wordt	afgerond	met	een	
presentatie,	een	tentoonstelling	en	natuurlijk	
de	documentaire.	‘Daarnaast	hopen	we	nog	
een	boekje	met	essays	te	produceren’,	vertelt	
De	Witt.
In	het	project	moet	ook	duidelijk	worden	
welke	overeenkomsten	en	welke	verschil-

len	er	zijn	tussen	de	kwaliteitsbeleving	van	
verschillende	culturele	groepen	van	het	
groen	in	Nederland.	Alterra	gaat	hier	tijdens	
het	project	onderzoek	naar	doen.	Daarmee	
wordt	duidelijk	wat	een	eventuele	basis	voor	
de	toekomst	kan	zijn	én	wat	de	variatie	aan	
creatieve	mogelijkheden	is.
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Economie 

Groen	maakt	de	stad	meer			waard
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De	transactieprijs	van	woningen	stijgt	als	woningen	uitzicht	hebben	op	groen	of	water.	Dat	blijkt	uit	
diverse	onderzoeken	in	de	afgelopen	tien	jaar.	De	prijs	stijgt	met	vijftien	procent	bij	uitzicht	op	water,	
tien	procent	bij	uitzicht	op	open	ruimte,	zes	procent	bij	een	park	en	vijf	procent	bij	een	plantsoen.	
Ondanks	regionale	verschillen	in	de	absolute	niveaus	van	transactiewaarden,	zijn	er	tussen	de	
steden	geen	significante	verschillen	in	effecten	gevonden.	Voor	water	geldt	dat	er	een	groot	verschil	
bestaat	tussen	het	effect	van	uitzicht	aan	de	voorkant	en	uitzicht	aan	de	achterkant	van	de	woning.	
Bij	uitzicht	aan	de	achterkant	is	het	effect	ruim	twee	keer	zo	groot.	De	waardeontwikkeling	van	
woningen	in	een	groene	omgeving	is	essentieel	voor	de	huiseigenaren	zelf,	maar	ook	voor	gemeen-
ten	(verhoogde	inkomsten	OZB).	Tevens	speelt	groen	als	factor	een	rol	bij	de	vestiging	van	hogere	
en	middeninkomens	in	de	stad.	Deze	trekken	minder	snel	uit	de	stad	weg.	Daarnaast	zorgt	groen	
voor	een	aantrekkelijk	vestigingsklimaat	voor	kennisintensieve	en	internationale	bedrijven,	die	op	hun	
beurt	weer	andere	bedrijvigheid	aan	zich	binden	voor	zowel	hogere	als	lagere	inkomens.	Tenslotte	
levert	groen	een	bijdrage	aan	de	omzet	van	het	toeristisch-recreatief	bedrijfsleven.
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Brabants	buiten	gebied		
is	geld	waard

Tussen	Den	Bosch,	Tilburg	en	Eindhoven	ligt	een	mooi	groen	gebied:	Het	Groene	Woud.	
Dit	groene	hart	van	Brabant	wordt	gewaardeerd	door	Brabanders	en	bezoekers,	en	
is	in	de	Nota	Ruimte	aangewezen	als	Nationaal	Landschap.	Zo’n	landschap	heeft	ook	
meerwaarde	voor	de	lokale	economie	en	de	volksgezondheid.
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 I n I t I at I E f	 Provincie	Noord-Brabant
	 p L E k 	 Het	Groene	Woud	tussen	Tilburg,	Eindhoven	en	Den	Bosch
	 k E r n 	 Ontwikkelen	interstedelijk	groengebied
	 I n t E r n E t 	 www.hetgroenewoud.com	

‘Zo’n	nationaal	landschap	krijgt	pas	een	
meerwaarde	als	iedereen	beseft	dat	het	die	
titel	heeft’,	stelt	Han	Clement	van	provin-
cie	Noord-Brabant.	‘Het	moet	ook	duidelijk	
worden	dat	zo’n	status	niet	alleen	geld	kost	
of	belemmerend	is	voor	ontwikkelingen,	maar	
ook	een	impuls	kan	zijn	voor	de	lokale	econo-
mie	of	de	gezondheid	van	mensen.’	Daarom	is	
de	provincie,	samen	met	natuurorganisaties,	
agrarische	natuurverenigingen,	woningcor-
poraties,	zorginstellingen,	alle	grote	steden	
en	de	ANWB,	gestart	met	een	project	dat	de	
meerwaarde	duidelijk	moet	maken	van	dit	
groen	zo	vlakbij	de	stad.

Investering	van	tien	
miljoen	binnen	een	jaar	
terugverdiend

Dat	investeren	in	groen	een	meerwaarde	
geeft,	bleek	uit	het	onderzoek	dat	Tom	Bade	
van	onderzoeksbureau	Triple	E	in	opdracht	
van	de	provincie	deed.	Een	investering	van	
tien	miljoen	euro	in	plan	Groene	Delta	en	
Groene	Vesting,	bij	Den	Bosch,	is	volgens	het	
onderzoek	binnen	een	jaar	terugverdiend	
door	meer	omzet	vanuit	recreatie	en	toerisme	
en	een	stijging	van	de	waarde	van	de	huizen.	
Zelfs	de	enorme	investering	die	nodig	is	om	
het	nu	zoete	Volkerak	Zoommeer	af	te	helpen	
van	het	telkens	terugkerende	blauwalgenpro-
bleem	door	het	meer	te	verzilten	-	daarvoor	
is	tussen	de	140	en	250	miljoen	euro	nodig	-	
is	tussen	de	drie	en	zes	jaar	terugverdiend.
Investeren	in	groen	loont	dus.	En	dat	is	wat	
Clement	duidelijk	wil	maken.	‘Het	Groene	
Woud	is	de	achtertuin	van	de	grote	Brabantse	

steden,	maar	de	link	tussen	die	steden	en	die	
tuin	is	nog	niet	optimaal.	Ook	burgers	besef-
fen	nog	niet	voldoende	welke	kwaliteiten	er	in	
hun	achtertuin	liggen.’	

‘Groen	kost	niet	alleen	geld,	
het	levert	ook	geld	op’

Daarom	is	de	provincie	bezig	met	een	stra-
tegie	om	duidelijk	te	maken	wat	de	waarde	is	
van	een	groen	en	aantrekkelijk	buitengebied.	
Clement:	‘We	richten	ons	daarbij	op	bewoners	
en	bezoekers,	boeren,	recreatieonderne-
mers,	waterschappen,	bestuurders	en	politici.	
Daarnaast	zoeken	we	meer	en	meer	ook	
naar	nieuwe	allianties,	met	grote	bedrijven,	
projectontwikkelaars,	woningcorporaties	of	
zorginstellingen.	Immers,	ook	zij	hebben	een	
belang	bij	groen.’

Naast	het	onderzoek	van	Triple	E	en	het	
communicatietraject	wil	Clement	ook	fysiek	
duidelijk	krijgen	wat	de	meerwaarde	van	Het	
Groene	Woud	kan	zijn	voor	de	omliggende	
steden.	‘Zo	gaan	we	een	werkatelier	organi-
seren’,	vertelt	hij.	‘Daaruit	moeten	nieuwe,	
innovatieve	en	creatieve	ideeën	komen	om	de	
relatie	tussen	stad	en	land	te	verbeteren.	Wat	
is	er	nodig	om	die	relatie	beter	te	maken?’
Volgens	Clement	is	het	belangrijk	dat	er	
zoveel	partijen	aan	het	project	meewerken,	
omdat	al	die	partijen	op	diverse	fronten	
actief	zijn.	Het	is	juist	de	bedoeling	dat	al	die	
verschillende	activiteiten	elkaar	versterken	
en	dat	kan	door	de	afzonderlijke	projecten	op	
elkaar	af	te	stemmen.	De	focus	ligt	daarbij	
niet	alleen	op	het	groen	en	het	water,	maar	
ook	op	de	economie.	Rondom	de	stad	is	groen	
nog	te	vaak	een	sluitpost	in	de	begroting,’	
vindt	Clement.	‘Maar	groen	kost	niet	alleen	
geld,	het	levert	ook	geld	op.’
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In	Arnhem	gaat	het	groen	de	lucht	in.	In	de	stenige	buurt	Spoorhoek	komt	een	proef	
met	planten	tegen	de	kale	zijmuren	van	huizen.	Als	de	proef	lukt,	dan	wil	de	gemeente	
vergelijkbare	tuinen	aanleggen	in	andere	wijken	waar	groen	nauwelijks	ruimte	heeft.

Arnhem	plant	groen
tegen	kale	muren
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 I n I t I at I E f	 Gemeente	Arnhem
	 p L E k 	 Wijk	Spoorhoek
	 k E r n 	 Zicht	op	gevelgroen

Het	verticale	groen	is	op	proef,	vertelt	Dirks,	
die	het	project	begeleidt	vanuit	de	gemeente.	
‘In	het	plan	van	de	werkgroep	zijn	meerdere	
plekken	ingetekend	waar	dergelijke	groencon-
structies	kunnen	worden	aangelegd,	maar	we	
weten	helemaal	niet	wat	het	qua	onderhoud	
betekent.	Je	kunt	wel	iets	moois	neerzetten,	
maar	als	het	daarna	te	duur	wordt	om	het	te	
onderhouden...’

‘Dit	is	een	echte	plus	voor	
Arnhem.’

‘De	architecten	hebben	bij	hun	ontwerp	
ook	groenspecialisten	ingeschakeld’,	vertelt	
Dirks.	In	de	metalen	constructie	zijn	meer-
dere	varianten	uitgewerkt	met	bijvoorbeeld	
klimmende	planten	en	beplanting	in	bak-
ken.	De	sedumplanten	die	gebruikt	worden,	
zullen	weinig	onderhoud	nodig	hebben	en	de	
planten	krijgen	via	een	automatisch	systeem	
water.	‘De	kosten	zitten	waarschijnlijk	in	de	
stalen	constructie,	maar	dat	moeten	we	nog	
uitvinden.’
Het	project	betekent	volgens	Dirks	iets	
extra’s	voor	de	stad	Arnhem.	Daarom	viel	
het	niet	binnen	de	gebruikelijke	budgetten.	
De	gemeente	Arnhem	is	onder	de	noemer	
Buiten	Gewoon	Beter	al	vanaf	het	jaar	2000	
bezig	om	de	publieke	ruimte	van	de	stad	te	
verbeteren.	‘Doel	is	om	zaken	als	verlichting,	
verharding	maar	ook	groen	op	een	basis-
niveau	te	krijgen.	Maar	dit	is	echt	een	plus.’	
Het	geld	vanuit	Groen	en	de	Stad	was	dan	
ook	welkom.
‘Het	is	spannend	om	te	zien	of	de	planten	
zullen	aanslaan	tegen	de	muur’,	zegt	Dirks.	Zij	
vindt	het	een	mooi	project	omdat	alle	initiatief	

van	de	bewoners	komt	en	het	bijzonder	groen	
oplevert.	‘Als	gemeente	hebben	we	het	als	
laatste	opgepakt,	om	de	uitvoering	ter	hand	
te	nemen.	We	hopen	dat,	als	het	onderhoud	
te	betalen	is,	er	ook	op	andere	plekken	in	
Arnhem	vergelijkbare	projecten	kunnen	wor-
den	gerealiseerd.’
De	bewoners	van	Spoorhoek	kunnen	nau-
welijks	wachten.	Om	te	kijken	hoe	verticaal	
groen	eruitziet,	hebben	ze	een	eenvoudige	
variant	van	het	ontwerp	aangelegd	op	een	
zijmuur	van	een	woning	aan	de	Jufferstraat,	
op	kosten	van	de	gemeente.	Dirks:	‘Het	is	een	
proefopstelling	met	klimop	die	groeit	langs	
betongaas,	maar	je	krijgt	al	wel	een	beeld	hoe	
verticaal	groen	eruit	komt	te	zien.’

In	de	wijk	Spoorhoek	groeit	weinig	groen.	
‘Het	is	een	krappe,	stenige	wijk’,	vertelt	Eliane	
Dirks	van	de	gemeente	Arnhem.	‘Je	hebt	
de	straat,	parkeerterreinen	en	de	stoep	en	
nauwelijks	ruimte	voor	groen.	Er	staan	veel	
oude	huizen	met	blinde	zijmuren.	Vanuit	de	
bewonerswerkgroep	Spoorhoek	is	het	idee	
ontstaan	om	die	kale	muren	te	gebruiken	
voor	verticaal	groen,	door	er	met	een	metalen	
constructie	planten	tegenaan	te	planten.’	Dat	
groen	zorgt	voor	een	mooier	uitzicht,	maar	
kan	ook	de	luchtkwaliteit	verbeteren	en	voor	
isolatie	zorgen.

Vanuit	de	bewoners-
werkgroep	ontstond	het	idee	
voor	verticaal	groen.

Een	van	de	deelnemers	in	de	werkgroep	is	
architect.	Zijn	bureau	werd	ingeschakeld	om	
een	ontwerp	te	maken.	Daarna	kaartte	de	
werkgroep	het	plan	via	de	stadsdeelmanager	
aan	bij	de	gemeente.	Die	zag	wel	wat	in	het	
idee	als	een	oplossing	voor	het	gebrek	aan	
groen	in	de	veelvuldig	voorkomende	stenige	
wijken.	Nu	komt,	met	geld	van	onder	meer	
Groen	en	de	Stad,	op	de	hoek	van	de	Spoor-
wegstraat	en	de	Bloemstraat	tegen	een	kale	
zijmuur	een	metalen	constructie	met	planten.

	Verticale	tuin	van	Museum	Quai	Branly	in	Parijs,		

ontworpen	door	Patrick	Blanc.		

Zie	www.verticalgardenpatrickblanc.com.
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Park	Lingezegen	
moet	welvaart	en	
welzijn	versterken

Het	Park	Lingezegen	kan	voor	Arnhem	
en	Nijmegen	van	sociale	en	economische	
waarde	zijn.	Daarom	betrekt	Staatsbosbe-
heer	nadrukkelijk	zowel	de	inwoners	van	
de	omliggende	steden	en	dorpen	als	de	
lokale	ondernemers	bij	de	planvorming.	
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 I n I t I at I E f	 Staatsbosheheer
	 p L E k 	 Park	Lingezegen	tussen	Arnhem	en	Nijmegen
	 k E r n 	 Investeren	in	groot	parkgebied
	 I n t E r n E t 	 www.parklingezegen.nl	

Het	Park	Lingezegen	wordt	een	groot	nieuw	
parkgebied	tussen	Arnhem	en	Nijmegen.	Het	
park	is	vooral	bedoeld	voor	recreatie.	Van	
het	vijftienhonderd	hectare	grote	park	zal	
vijfhonderd	hectare	open	worden	gesteld	voor	
de	inwoners	van	Arnhem,	Nijmegen	en	de	an-
dere	steden	en	dorpen	in	de	buurt.	Daarnaast	
is	er	veel	ruimte	voor	natuur,	water	en	land-
bouw.	Voor	Femke	Vergeest	van	Staatsbos-
beheer	is	een	park	als	Lingezegen	-	een	groot	
groen	gebied	in	een	sterk	dynamische	en	
stedelijke	omgeving	-	meer	dan	natuur	alleen.	
Wil	een	landschap	in	zo’n	omgeving	duurzaam	
zijn,	dan	moet	je	zowel	de	burgers	als	het	
bedrijfsleven	bij	dat	landschap	betrekken.	Dat	
is	de	les	die	Vergeest	trekt	uit	het	Interreg-
project	SAUL	(Sustainable	and	Accessible	
Urban	Landscapes),	waarin	ze	samen	met	zes	
stadsregio’s	in	Noordwest-Europa	werkt	aan	
het	vormgeven	van	stedelijke	landschappen.	

‘Je	moet	zowel	de	burgers	
als	het	bedrijfsleven	bij	het	
landschap	betrekken.’

Het	gedachtegoed	van	Groen	en	de	Stad	
vormde	hiervoor	een	belangrijke	input.	Kort	
gezegd:	groen	is	een	meerwaarde	als	het	
ook	waarde	heeft	voor	burgers	en	bedrijven.	
Vergeest:	‘Waarde	in	de	zin	van	welzijn	of	
welvaart.	Daarom	wil	SAUL	het	belang	van	
groene	gebieden	neerzetten	door	mensen	
erbij	te	betrekken	en	te	kijken	wat	het	belang	
van	de	groene	ruimte	is	voor	de	bedrijvigheid.’
Park	Lingezegen	is	nu	nog	vooral	een	
papieren	plan,	maar	Staatsbosbeheer	is	in	
samenwerking	met	provincie	Gelderland	en	

andere	betrokkenen	nu	al	bezig	om	mensen	
te	interesseren	voor	het	park.	
Zo	is	een	klein	deel	van	de	verworven	grond	
reeds	in	beheer	genomen	om	omwonenden	
en	andere	geïnteresseerden	op	kleine	schaal	
te	laten	zien	hoe	het	park	er	uit	komt	te	zien.	
Daar	organiseerde	de	natuurorganisatie	bij-
voorbeeld	excursies	voor	schoolkinderen.	

‘Zo’n	park	versterkt	de		
economische	concurrentie-
kracht	van	de	regio.’

Verder	werd	een	tijdelijk	kunstwerk	van	
wilgentenen	in	het	gebiedje	gemaakt,	wat	een	
symbolische	poort	voor	het	hele	park	in	de	
toekomst	moest	verbeelden.	In	dat	gebied	wil	
Vergeest	ook	verder	met	het	ontwikkelen	van	
educatieve	programma’s.
Bij	Park	Lingezegen	speelt	tevens	het	econo-

mische	belang	van	het	groen.	‘Want	zo’n	park	
versterkt	de	economische	concurrentiekracht	
van	de	regio’,	stelt	Vergeest.	Niet	alleen	levert	
het	een	prettig	vestigingsklimaat	op	voor	
het	bedrijfsleven,	groen	is	ook	goed	voor	het	
welzijn	van	de	stedelingen.	
Vergeest	is	bij	Park	Lingezegen	dan	ook	
nadrukkelijk	op	zoek	naar	private	partijen	die	
ideeën	hebben	voor	het	gebied.	Ook	met	de	
tuinders	in	het	nabij	gelegen	kassengebied	
Bergerden	wil	Vergeest	in	gesprek,	ondanks	
hun	aanvankelijke	weerstand	tegen	de	aanleg	
van	het	park,	omdat	ze	daardoor	niet	kun-
nen	uitbreiden.	‘Je	moet	je	afvragen	hoe	je	
kunt	samenwerken	met	zo’n	economische	
kracht	en	niet	tegenover	elkaar	blijft	staan.	
Zij	kunnen	investeren	in	het	park	en	daar	via	
maatschappelijk	verantwoord	ondernemen	
ook	hun	voordeel	mee	doen.	Wij	kunnen	mo-
gelijk	waterberging	voor	hen	bieden.	Wat	de	
samenwerking	ook	gaat	brengen,	het	wordt	er	
hopelijk	voor	beide	partijen	beter	van.’
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	Kassengebied	in	Park	Lingezegen
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Groeneducatie	in	
versteende	stad
Binnen	en	buiten	de	stadsgrenzen	werkt	de	gemeente	Leiden	niet	aan	het	realiseren	
van	meer	vierkante	meters	groen,	maar	aan	een	kwalitatief	hoogwaardige	stadsnatuur	
en	een	aantrekkelijke	woon-	en	leefomgeving.	Met	geveltuinen	bijvoorbeeld,	door	de	
burgers	zelf	aangelegd	op	advies	van	de	gemeente.
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 I n I t I at I E f	 Gemeente	Leiden
	 p L E k 	 Leiden	stad
	 k E r n 	 Bewustwording	en	(her)waardering	groen		

‘In	plaats	van	vierkante	meters	groen	te	
realiseren	zetten	we	ons	in	Leiden	in	voor	
een	kwaliteitsimpuls	voor	de	natuur	in	en	
om	de	stad’,	vertelt	Nanda	van	Beest	van	
de	gemeente	Leiden,	projectleider	van	het	
project	Leiden	Lekker	Wild.	‘Met	heel	veel	
communicatie	en	educatie.	Belangrijk	is	voor	
ons	om	te	laten	zien	hoe	belangrijk	groen	kan	
zijn	voor	de	burgers.	Daarmee	breng	je	groen	
ook	bij	de	politiek	onder	de	aandacht.	Hoe	
waardevoller	mensen	de	stadsnatuur	vinden,	
hoe	beter	wij	die	kunnen	beschermen.	Het	
gaat	om	het	bewustwordingsproces.’
Leiden	heeft	weinig	groen.	Van	Beest:	‘Leiden	
is	een	versteende	maar	hele	mooie	histori-
sche	stad	met	veel	water	maar	weinig	groen	
binnen	de	stadsgrenzen.’	Om	de	kwaliteit	van	
dat	groen	te	meten,	ontwikkelde	de	gemeente	
Leiden	het	Stadsnatuurmeetnet.	Daarin	
houden	ecologen	bij	welke	planten	en	dieren	
in	de	stad	leven.	‘We	hebben	ontzettend	veel	
stadsnatuur’,	vertelt	Van	Beest.	‘Ook	bijvoor-
beeld	kademuren	bevatten	natuur.’

’We	zetten	ons	in	voor	een	
kwaliteitsimpuls,	in	plaats	
van	vierkante	meters.’

Om	de	burgers	attent	te	maken	op	die	rijke	
stadsnatuur	organiseren	Van	Beest	en	haar	
collega’s	tentoonstellingen	in	onder	andere	
het	nationaal	natuurhistorisch	museum		
Naturalis,	geven	ze	boekjes	uit	met	natuur-
wandelroutes	door	de	stad	en	initiëren	ze	
vaak	evenementen.	‘Zo	organiseerden	we	
onlangs	voor	de	derde	keer	de	Dag	van	het	
Park,	dit	keer	in	de	Tuin	van	Noord.’	Daar	

wandelden	bezoekers	met	een	gids	door	
de	volkstuin,	keken	ze	mee	met	de	imker	in	
de	Bijenstal,	deden	kinderen	mee	aan	een	
natuurspeurtocht	en	ontdekten	mensen	in	de	
schooltuin	van	De	Distelvlinder	het	natuurpad	
of	proefden	ze	van	de	eerste	oogst	sterren-
kers.

‘Hoe	waardevoller	mensen	
de	stadsnatuur	vinden,	
hoe	beter	wij	die	kunnen	
beschermen.’

Mensen	konden	tijdens	de	dag	ook	meedoen	
met	een	workshop	over	geveltuinen,	een	
speciaal	project	van	de	gemeente	Leiden	
om	de	versteende	stad	groener	te	maken	
met	begroeide	gevels.	Burgers	worden	door	
de	gemeente	geadviseerd	hoe	ze	planten	
kunnen	laten	groeien	aan	de	gevel	van	hun	
huis,	zonder	dat	dat	schade	oplevert	voor	het	
metselwerk.	‘We	begeleiden	mensen	ook	bij	
het	beheer	van	hun	tuin’,	vertelt	Van	Beest.	
Voor	de	gemeente	ook	leerzaam.	‘Soms	kom	
je	er	dan	achter	dat	je	als	gemeente	de	regels	
moet	vereenvoudigen.’
Gemeente	Leiden	bemoeit	zich	noodgedwon-
gen	als	goede	buur	ook	met	de	ommelanden	
van	de	stad.	‘We	hebben	weinig	groen’,	aldus	
Van	Beest.	‘Daarom	hebben	we	een	gebieds-
fonds	opgericht	om	groen	om	de	stad	te	
stimuleren	in	de	ommelanden.	Juist	omdat	de	
burgers	van	Leiden	dat	gebruiken.’	
Ook	hierbij	gaat	het	niet	zozeer	om	het	
realiseren	van	vierkante	meters	groen,	maar	
meer	om	een	hoge	kwaliteit	aan	natuur	en	
leefomgeving.	Van	Beest:	‘Groen	is	een	rand-

voorwaarde	om	burgers	te	laten	genieten	en	
een	betere	woon-	en	leefomgeving	voor	hen	
te	realiseren.	Zo	hebben	we	in	samenwerking	
met	boeren	struinpaden	door	de	weilanden	
van	polderpark	Cronesteyn	aangelegd.	Daar-
mee	creëer	je	vierkante	meters	gebruiksna-
tuur	zonder	dat	je	die	hoeft	aan	te	kopen.’
Binnenkort	gaat	de	gemeente	als	volgend	
onderdeel	van	het	bewustwordingsproces	de	
gemeentelijke	website	over	stadsnatuur	actief	
promoten.	Van	Beest:	‘Leiden	is	blij	met	de	
LNV-subsidie	en	met	name	vanwege	het	feit	
dat	hiermee	ook	landelijk	aandacht	komt	voor	
kwaliteit	naast	de	wens	tot	uitbreiding	van	
vierkante	meters.’
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Groen	kan	veel	betekenen	voor	het	beheer	en	de	berging	van	water.	Dat	is	in	het	licht	
van	de	klimaatverandering	van	groot	belang.		Zo	kan	water	bij	gebouwen	hergebruikt	en	
geborgen	worden	in	binnentuinen	of	groene	daken.	Wadi’s		en	holle	bermen	kunnen	het	
water	in	de	straten	beter	bergen	en	groene	oeverzones	bieden	op	wijkniveau	oplossing	
voor	wateroverlast.	Op	regionaal	niveau	zijn	de	groene	moerasbossen	of	vloedgebieden	
de	plekken	waar	water	makkelijk	geborgen	kan	worden.	

Groen	zuivert	ook	water.	Met	de	komende	nitraatrichtlijn	is	dat	een	eigenschap	die	van	
groot	nut	kan	zijn.	Met	name	nitraat	en	fosfaat	blijven	grotendeels	in	het	effluent		achter	
en	in	Nederland	is	nog	steeds	sprake	van	overbemesting	en	overschrijden	van	de	nor-
men.	Effectieve	en	efficiënte	opname	van	nitraat	en	fosfaat	vindt	alleen	in	groen	plaats	
en	door	langdurige	micro-	en	bacteriële	afbraak.

Groen	bergt	en	zuivert			water
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	 De	berging	van	hemelwater	in	groen	en	de	waterzuiveringcapaciteit	van	groen	in	en	om	de	
steden	wordt	niet	verrekend	in	de	normatieve	watertoets	.	Dat	is	een	gemiste	kans	zowel	uit	een	
oogpunt	van	groen	als	van	water.	Groen	en	water	kunnen	elkaar	namelijk	flink	versterken.	

	 Voorbeelden	van	waar	het	al	werkt	zijn:	
	 ·	 de	Haarlemmermeer,	waar	publieke	en	private	partijen	elkaar	gevonden	hebben	vanuit	de	
	 	 ruimtelijke	urgentie	en	de	geluidscontour	rond	Schiphol	(zie:	www.bouwenmetwater.nl);	
	 ·	 regionale	ontwikkeling	van	stadsranden	zoals	het	Interreg-project	Pure	in	Deventer	en	
	 	 Groningen	(zie:	www.purenorthsea.nl);
	 ·	 het	Interreg-project	‘Water	in	Historic	City	Centres’,	dat	de	focus	op	de	ruimtelijke	kwaliteit	
	 	 van	water	in	de	stedelijke	vernieuwing	in	Breda	en	Den	Bosch	richt	(zie:	www.WIHCC.nl).

Groen	bergt	en	zuivert			water
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Groene	Delta	betrekt		
stad	bij	land
Het	platteland	rondom	Den	Bosch	wordt	nieuw	leven	ingeblazen.	Er	moet	een	Groene	
Delta	ontstaan	rondom	de	stad.	Daarbij	gaat	het	niet	alleen	om	het	aanleggen	van	
groen	of	het	beleefbaar	maken	van	het	water,	maar	vooral	ook	om	het	betrekken	van	
het	platteland	bij	de	stad.	En	andersom.
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 I n I t I at I E f	 Provincie	Noord-Brabant
	 p L E k 	 De	Bossche	Broek	bij	‘s-Hertogenbosch
	 k E r n 	 Verbinding	natuur,	water	en	landbouw

omringende	gemeentes	kunnen	wandelen,	
fietsen	en	recreëren.	Boeren	en	recreatie-
ondernemers	zullen	in	de	Groene	Delta	dan	
ook	een	belangrijke	rol	spelen,	want	juist	zij	
zijn	in	staat	om	de	diensten	te	leveren	als	
kamperen,	streekproducten	of	wandelen	over	
boerenland,	waar	de	stedeling	gebruik	van	
kan	maken.	

‘Normaal	gesproken	zien		
we	dat	de	stad	zich	niet	
zozeer	bemoeit	met	het	
landelijk	gebied.’

‘Rondom	Den	Bosch	liggen	er	twee	opgaven’,	
vertelt	Clement.	‘Ten	eerste	is	er	de	recon-
structie	van	het	platteland.	Dat	betekent	
aanleggen	van	ecologische	verbindingen,	
versterken	van	de	Ecologische	Hoofdstruc-
tuur	en	zorgen	voor	een	duurzame	landbouw.	
Ten	tweede	heeft	de	gemeente	de	ambitie	om	
in	en	rond	de	stad	groen	aan	te	leggen	en	te	
versterken.	Alle	partijen	die	hierbij	betrokken	
zijn	–	natuurorganisaties,	waterschappen,	de	
gemeente,	de	provincie	–	hebben	de	handen	
ineengeslagen	om	die	twee	samen	op	te	

pakken.’	Dat	heeft	gevolgen	voor	de	projec-
ten	die	deze	partijen	ondernemen.	‘Normaal	
wordt	elk	project	beoordeeld	op	zijn	merites,	
maar	nu	worden	ze	zo	gekozen	dat	ze	passen	
binnen	een	totaalstrategie.	Dat	heeft	een	
vliegwieleffect,	want	een	aantal	projecten	
zullen	gaan	lopen	doordat	mensen	in	de	gaten	
hebben	dat	die	passen	in	die	totaalstrategie.	
Sommige	projecten	passen	niet	of	zullen	via	
een	ander	spoor	verlopen.	Er	worden	nadruk-
kelijk	keuzes	gemaakt.’	
Ook	de	aansturing	en	financiering	van	de	pro-
jecten	verloopt	op	een	vernieuwende	manier.	
Clement:	‘Normaal	gesproken	zien	we	dat	de	
stad	zich	niet	zozeer	bemoeit	met	het	landelijk	
gebied,	maar	vooral	oog	heeft	voor	de	stad	
zelf.	In	dit	project	neemt	de	gemeente	Den	
Bosch	de	regierol	voor	alle	groene	en	blauwe	
projecten	in	en	om	de	stad	op	zich.	Daarmee	
ontstaat	een	veel	betere	afstemming,	een	
koppeling	van	doelen	en	versnelling	van	de	
uitvoering.’	Daarbij	doet	men	geen	financiële	
toezeggingen	meer	per	project,	maar	maakt	
men	afspraken	over	het	totaalprogramma.	
‘Dat	is	binnen	het	landelijk	gebied	nog	redelijk	
uniek,	dus	dat	vergt	nog	wel	even	een	zoek-
tocht’,	aldus	Clement.

De	Bossche	Broek,	een	natuurgebied	vlak	
buiten	de	stadswallen	van	Den	Bosch,	is	een	
prachtig	groengebied	dat	zeer	aantrekkelijk	is	
voor	de	Bosschenaren,	net	als	de	Moerput-
ten	en	de	Maasuiterwaarden.	Maar	rond	Den	
Bosch	ligt	meer	groen,	vaak	landbouwgebied.	
Ook	dat	willen	de	gemeente	Den	Bosch,	de	
omliggende	gemeentes	Sint	Michielsgestel,	
Heusden	en	Vught,	de	provincie	Noord-
Brabant	en	de	in	het	gebied	actieve	natuuror-
ganisaties	en	waterschappen	nu	aantrekkelijk	
maken	als	uitloopgebied	voor	de	stedelingen.
‘Bij	het	groen	in	en	om	de	stad	is	er	vaak	het	
beeld	dat	overheden	gebieden	aankopen	en	
daar	groen	aanleggen’,	stelt	Han	Clement	van	
provincie	Noord-Brabant,	die	het	project	van-
uit	de	provincie	begeleidt.	‘Maar	we	kunnen	
niet	overal	Bossche	Broeken	aanleggen.’	

‘Boeren	en	recreatie-
ondernemers	zullen	in	de	
Groene	Delta	een		
belangrijke	rol	spelen.’

In	de	projecten	die	rondom	Den	Bosch	zullen	
worden	gerealiseerd,	zal	dat	volgens	hem	
voor	een	deel	anders	gaan.	‘Het	gaat	er	juist	
om	dat	het	landelijke	gebied	rondom	Den	
Bosch	al	bepaalde	kwaliteiten	heeft.	Die	moe-
ten	toegankelijk	gemaakt	worden	en	bekend	
gemaakt	worden.	Je	hoeft	er	in	veel	gevallen	
geen	compleet	nieuwe	functie	aan	te	geven,	
de	landbouw	kan	er	gerust	blijven.’	
Zo	moet	er	een	Groene	Delta	ontstaan	rond	
Den	Bosch,	een	groen	gebied	dat	bestaat	
uit	natuurgebieden,	water	en	landbouwge-
bieden	waar	inwoners	van	Den	Bosch	en	de	
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Groen	zuivert	de	lucht

Milieu: lucht46



Groen	zuivert	de	lucht De	discussie	over	de	luchtkwaliteit	wordt	tot	nu	toe	voornamelijk	gevoerd	over	het	aanpakken	van	de	
vervuiler	(door	het	terugdringen	van	het	verkeer	of	het	plaatsen	van	roetfilters),	over	het	wel	of	niet	
kloppen	van	de	metingen	en	over	het	aanpassen	van	de	normen.	Daarbij	wordt	het	groen	vergeten.	
Ten	onrechte,	want	uit	onderzoek	blijkt	dat	groen	in	en	om	de	stad	als	een	soort	stofzuiger	kan	wer-
ken	om	fijn	stof	uit	de	stad	op	te	vangen.

Er	zijn	al	wel	gegevens	over	wat	groen	doet	tegen	luchtvervuiling.	Zo	kan	een	stadsboom	net	zoveel	
stikstofdioxide	en	fijn	stof	vastleggen	als	wordt	geproduceerd	door	ongeveer	tienduizend	autokilo-
meters.	En	de	zuiverende	werking	van	honderd	vierkante	meter	groen	op	een	dak	of	aan	een	gevel	
is	net	zo	goed	als	een	boom.	Ook	de	verschillen	tussen	bomen	zijn	bekend.	Naaldbomen	vangen	het	
best	fijn	stof,	dankzij	de	windturbulentie	om	de	spitse	naalden	en	de	ruwe	bast.	Loofbomen	filteren	
het	best	de	gasvormige	vervuiling	die	ze	opnemen	met	hun	huidmondjes.	Loofbomen	met	gladde	
platte	bladeren,	zoals	wilgen	en	populieren,	zijn	geschikt	om	NO2	te	filteren.

Bij	de	inrichting	van	het	stadsgroen	kan	dus	rekening	gehouden	worden	met	het	effect	daarvan	op	
de	luchtkwaliteit.	Een	voorbeeld:	dicht	opeen	geplante	bomen	vormen	een	soort	groene	tunnel	die	
de	windsnelheid	dempt	en	waarbinnen	de	concentratie	van	luchtverontreiniging	dichtbij	wegen	kan	
stijgen.	Gericht	gemaakte	open	plekken	in	het	bladerdek	zorgen	voor	de	afvoer,	maar	ook	kunnen	
laagblijvende	struiken	onder	opgekroonde	bomen	het	fijn	stof	prima	opvangen.	Op	een	vergelijkbare	
manier	kan	een	groene	gordel	om	een	stad	de	achtergrondconcentratie	van	fijn	stof	in	bebouwde	
gebieden	verlagen.
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Groen	als	stofzuiger	
en	speeltuin
In	Venlo	biedt	groen	een	ruimte	om	in	te	spelen	en	te	sporten,	maar	
ook	een	stofzuiger	om	luchtvervuiling	weg	te	vangen.	Daarmee	wordt	
de	wijk	Klingerberg	leefbaarder	en	gezonder.
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 I n I t I at I E f	 Gemeente	Venlo
	 p L E k 	 Wijk	Klingerberg
	 k E r n 	 Beplanting	voor	filteren	fijn	stof	

Dat	de	wijk	Klingerberg	in	Venlo	een	nieuw	
park	krijgt,	is	te	danken	aan	de	aanleg	van	de	
A73.	De	snelweg	vervangt	de	Napoleonsbaan	
die	vlak	langs	Klingerberg	liep.	‘De	aanleg	van	
groen	in	de	woonomgeving	helpt	de	leefbaar-
heid	in	de	wijk	te	verbeteren’,	vindt	José	de	
Wit,	projectleider	vanuit	de	gemeente	Venlo.

‘Je	merkt	dat	groen	niet	
alleen	meer	op	de	agenda	
staat	bij	de	wethouder	voor	
groen.’

‘En	dat	het	nu	juist	bij	de	wijk	Klingerberg	
kan,	komt	mooi	uit,	want	dat	is	een	van	de	
wijken	die	vanuit	de	leefbaarheidsoptiek	de	
komende	jaren	extra	aandacht	krijgt	van	het	
gemeentebestuur.’
‘Voorop	staat	dat	we	de	natuur	dichter	bij	
de	stad	willen	brengen’,	vertelt	De	Wit.	‘We	
denken	daarbij	aan	natuurspeelbossen	zoals	
Staatsbosbeheer	die	heeft	ontwikkeld,	maar	
voor	de	jeugd	zul	je	eerder	moeten	denken	
aan	ontmoetingsplekken.	Om	via	deze	plek-
ken	jongeren	ook	te	betrekken	bij	de	natuur	
wordt	de	Stichting	wAarde	ingeschakeld	om	
jongeren	hun	eigen	groene	hangplek	te	laten	
ontwerpen.’
De	nabijheid	van	de	A73	maakt	dat	in	het	
groenproject	ook	de	actuele	discussie	over	het	
fijn	stof	wordt	meegenomen.	Goed	aangelegd	
groen	kan	namelijk	een	probaat	middel	zijn	
om	luchtvervuiling	tegen	te	gaan,	want	het	
werkt	als	het	ware	als	een	stofzuiger.	Dit	
wordt	in	een	Interreg-project	uitgewerkt,	
samen	met	de	gemeenten	Nijmegen,	Krefeld	
en	Duisburg.	De	Wit:	‘Natuurpark	Klingerberg	

is	voor	ons	een	pilot	met	beplanting	om	fijn	
stof	af	te	vangen.	Een	bureau	dat	is	gespeci-
aliseerd	in	modellering	van	de	luchtkwaliteit	
ondersteunt	ons	daarbij.’
Het	inrichtingsplan	voor	het	totale	park	wordt	
in	direct	overleg	met	de	wijk	gemaakt.	De	
Wit:	‘Op	23	april	jongstleden	hebben	we	in	
de	wijk	een	inloopavond	gehouden.	Tot	onze	
verbazing,	maar	ook	tevredenheid,	kwamen	
daar	meer	dan	honderd	mensen	op	af.	Onge-
veer	vijftien	bewoners	hebben	zich	vervolgens	
aangemeld	voor	de	klankbordgroep,	waarin	
ook	vertegenwoordigers	van	andere	partijen	
plaatsnemen.	In	een	drietal	workshops	zoo-
men	we	eerst	in	op	het	algemene	ontwerp,	
daarna	wordt	het	ontwerp	steeds	verder	
gedetailleerd.’
De	inrichtingskosten	voor	Natuurpark	Klin-
gerberg	schat	De	Wit	op	zo’n	tien	euro	per	
vierkante	meter.	Financiering	van	het	multi-
functionele	project	komt	vanuit	het	Europese	
fijnstofproject	en	het	programma	Groen	en	de	
Stad.	‘De	rest	komt	uit	de	middelen	die	ge-
reserveerd	zijn	om	de	lokale	effecten	van	de	
aanleg	van	de	A73	op	te	heffen’,	aldus	De	Wit.

‘Natuurpark	Klingerberg	is	
een	pilot	met	beplanting	om	
fijn	stof	af	te	vangen.’

De	inrichting	van	Natuurpark	Klingerberg	
is	niet	alleen	een	groenproject,	maar	heeft	
raakvlakken	met	milieu,	sport,	cultuur	en	
leefbaarheid.	Daarom	zijn	er	naast	wethouder	
Peter	Freij	ook	andere	wethouders	bij	betrok-
ken.	De	Wit;	‘Je	merkt	dat	groen	niet	alleen	
meer	op	de	agenda	staat	bij	de	wethouder	

voor	groen.’	Er	is	voorlopig	nog	niet	veel	van	
het	groen	te	zien,	waarschuwt	De	Wit.	‘Bin-
nenkort	ronden	we	het	ontwerp	af	en	dan	
gaan	we	zo	snel	mogelijk	aan	de	uitvoering	
beginnen.’	
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De	ondertunneling	van	de	snelweg	A2	betekent	voor	de	stad	Maastricht	een	complete	
makeover	van	de	omgeving.	Boven	de	snelweg	komt	een	groene	boulevard	die	er	
vooral	toe	moet	leiden	dat	de	wijken,	die	nu	met	de	rug	naar	de	snelweg	gekeerd	
staan,	gezamenlijk	een	groene,	stedelijke	eenheid	vormen.	En	er	komt	een	verbinding	
met	het	groen	buiten	de	stad.

Aanpak	snelweg	
zorgt	voor	groene	
stadsvernieuwing
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Volgens	wethouder	Wim	Hazeu	is	de	onder-
tunneling	van	de	A2	in	Maastricht	hard	nodig.	
De	vier	wijken	langs	de	snelweg	hebben	zich	
als	het	ware	met	de	rug	naar	de	weg	gekeerd.	
De	wijken	maken	gezamenlijk	onderdeel	uit	
van	de	veertig	achterstandswijken	die	die	mi-
nister	Vogelaar	van	WWI	op	haar	lijstje	zette.	
‘Maar	ze	zaten	al	een	tijdje	in	de	wachtkamer	
in	afwachting	van	de	aanpak	van	de	A2’,	aldus	
Hazeu.	‘Nu	gaan	we	de	stedelijke	vernieuwing	
inpakken	met	een	groene	agenda.’
Het	groen	en	het	water	dat	wordt	aange-
legd	boven	de	A2	zal	volgens	Hazeu	ingezet	
worden	om	de	wijken	sociaal	en	leefbaar	te	
maken.	‘Anders	verloedert	het	groen.	Het	
groen	moet	vooral	een	sociale	beweging	op	
gang	brengen.	Wat	er	boven	de	rijksweg	
terugkomt,	moet	uitnodigen	tot	ontmoeting	
voor	de	bewoners	van	de	wijken	die	nu	nog	
met	de	rug	naar	elkaar	toe	staan.’

‘We	gaan	de	stedelijke	
vernieuwing	inpakken	met	
een	groene	agenda.’

Ook	de	verbinding	met	het	groen	buiten	de	
stad	zal	dankzij	de	aanpak	van	de	A2	verbete-
ren.	Naast	de	ondertunneling	krijgt	de	A2	ook	
een	nieuw	knooppunt	met	de	A79	en	daarbij	
wordt	direct	de	Landgoederenzone	even	ten	
noorden	van	Maastricht	opnieuw	ingericht.	
Dat	is	nu	al	een	geliefd	maar	relatief	onbe-
kend	uitloopgebied	voor	de	Maastrichtenaren.	
Met	die	infrastructurele	werken	kan	volgens	
projectleider	Erik	Kaptein	van	de	gemeente	
Maastricht	ook	de	balans	tussen	rood,	groen	
en	blauw	in	Noord-Maastricht	wordt	hersteld.	

Met	de	plannen	zal	er	grensoverschrijdende	
natuur	ontstaan,	wat	aansluit	bij	het	doel	om	
een	grensoverschrijdende	ecologische	hoofd-
structuur	te	realiseren.

Het	groen	wordt	gebruikt	
om	geluidsoverlast	en	
luchtvervuiling	van	het	
verkeer	tegen	te	gaan.

De	Maastrichtenaren	kunnen	na	de	herinrich-
ting	van	de	Landgoederenzone	en	de	nieuwe	
groene	boulevard	bovenop	de	A2	weer	van	
het	Heuvelland	naar	de	Grensmaas	wandelen,	
denkt	Kaptein.	Om	dat	te	bevorderen	wordt	
ook	de	bereikbaarheid	en	de	toegankelijkheid	
van	het	groen	verbeterd,	onder	meer	met	
beter	openbaar	vervoer.	Daarnaast	zal	het	
groen	gebruikt	worden	om	de	geluidsover-
last	en	de	luchtvervuiling	van	het	verkeer	te	
verminderen,	problemen	die	in	Maastricht	al	
lang	spelen.
Hazeu	wil	met	steun	van	drie	ministeries	de	
aanpak	van	de	A2	gebruiken	om	de	stad	leef-
baarder	te	maken:	het	ministerie	van	Verkeer	
en	Waterstaat	voor	de	infrastructuur,	het	
ministerie	van	VROM	voor	de	wijkvernieuwing	
en	het	ministerie	van	LNV	voor	de	groene	
agenda.	Het	lokale	centrum	voor	natuur-	en	
milieueducatie	zal	de	bewoners	bovendien	
intensiever	bij	het	groen	betrekken.	En	Hazeu	
hoopt	dat	de	schaapskudde	die	ingezet	wordt	
om	stadsgroen	te	onderhouden	en	nu	nog	
telkens	de	Maas,	het	spoor	en	de	A2	over	
moet	steken,	straks	gewoon	van	oost	naar	
west	kan	lopen.	‘Dat	is	de	grootste	promotie	
van	groen	in	de	stad.’

 I n I t I at I E f	 Gemeente	Maastricht
	 p L E k 	 A2-corridor
	 k E r n 	 Groene	boulevard	boven	ondertunnelde	rijksweg		

Projectgebied

Realiseren	EHS	en	project	beneden
Geuldal	1):
-	bestaande	natuur
-	nieuwe	natuur

Realiseren	van	SEF-beek	2):
-	herinrichtingsstrook	2	x	15	meter
-	weghalen	beschoeing
-	ecologische	passages	onder	
wegen	/	onder	kanaal

Realiseren	van	de	POG	3):
-	Provinciale	Ontwikkelingszone
Groen,	waarvan
-	ecologische	verbindingszone	en
ontsnippering

Realiseren	van	stedelijke
ontwikkelingszone	4):
-	uitbreiding	en	versterking	bos	en
passend	stedelijk	groen
-	kansen	voor	landbouwverbreding,
passende	stadslandbouw

Versterken	landgoederen(zone)	5):
-	meer	herkenbaarheid	van	de	parels
-	meer	samenhang	door	mozaïek
-	meer	gebruikswaarde
-	nieuwe	vitaliteit

Inpassing	stadsranden	6)

Realiseren	goed	watersysteem	7):
-	zorg	voor	goede	waterkwaliteit;
ontkoppelen	waterlopen	en	vijvers,
saneren	vervuilde	waterbodems
-	zorg	voor	goede	waterkwaliteit
zo	veel	mogelijk	benutten
kwelwater,	doorstroom	en	inbrengen
waterbuffer

Uitbouwen	recreatief	routenetwerk	8)
(gekoppeld	aan	hoofdaders	langs	Geul
en	Kanjel	met	versterking	groen)

Hou	rekening	met:
Aansluiting	bij	project	Grensmaas

Inpassing	nieuwe	infrastructuur:
inpassing	A2
knooppunt	A2-A79
ontsluiting	Beatrixhaven
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Groen	verbindt	
stad	en	platteland

Veel	mensen	genieten	van	groen	en	natuur,	ook	stedelingen.	Een	park	
waar	je	even	op	adem	kunt	komen,	je	de	seizoenen	kunt	ruiken	en	in	
contact	kunt	blijven	met	de	natuur.	Natuurwaarden	hoeven	niet	op	
te	houden	bij	de	stadsgrens.	Sterker	nog;	gezonde	groene	en	blauwe	
longen	laten	een	stad	volop	leven.	Stadsnatuur	kan	bij	de	voordeur	
beginnen.	Met	een	boom	in	de	straat,	een	vijver	gevuld	met	regen-
water	van	de	daken	en	een	park	om	in	te	sporten	of	een	boomhut	te	
bouwen.	De	natuur	kan	zich	in	de	stad	ontwikkelen,	door	de	inrichting	
en	het	beheer	van	groen	aan	te	passen.	Met	simpele	aanpassingen	
ontstaan	zomaar	de	juiste	condities	voor	gierzwaluwen	in	de	binnen-
stad,	libellen	langs	natuurvriendelijke	oevers,	vleermuizen	in	spouw-
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ruimten	en	inheemse	planten	in	bloeiende	wegbermen.	Een	
goede	verbinding	van	het	groen	en	de	natuur	in	de	stad	met	het	
ommeland,	is	voor	mens,	dier	en	plant	van	groot	belang.	Voor	
planten	en	dieren	geldt	dat	op	deze	manier	hun	leefgebieden	
groter	worden.	Voor	de	mens	geldt	in	feite	hetzelfde:	groene	
routes	voor	wandelaars	en	fietsers	vanuit	de	stad	naar	het	
platteland	zorgen	ervoor	dat	het	buitengebied	beter	toegankelijk	
en	beleefbaar	wordt.	Door	vanuit	huis	via	aantrekkelijke	routes	
in	het	buitengebied	te	kunnen	wandelen,	fietsen,	varen,	golfen	
of	paardrijden	kan	iedere	stadsbewoner	genieten	van	de	natuur	
alsof	hij	er	middenin	woont.
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Bewoners	laten	mee	denken	
over	invulling	groen
Leg	groen	aan	en	laat	de	bewoners	zelf	de	details	invullen.	Dat	gaat	als	
het	aan	de	gemeente	Leeuwarden	ligt,	gebeuren	met	een	groengebiedje	
net	ten	noorden	van	de	Bonke.	Misschien	groeit	het	zelfs	uit	tot	een	
groene	verbinding	met	het	platteland,	als	de	bewoners	het	willen.
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 I n I t I at I E f	 Gemeente	Leeuwarden
	 p L E k 	 Groengebied	Oer	de	Bonke
	 k E r n 	 Verbeteren	toegankelijkheid	groen	en	natuur

Bewoners	laten	mee	denken	
over	invulling	groen

De	Vrijheidswijk	in	het	noordoosten	van	
Leeuwarden	is	een	wijk	uit	de	jaren	1960	met	
flats	en	rijtjeshuizen,	waar	de	gemeente	al	
jaren	werkt	aan	stedelijke	vernieuwing.	Het	
is	een	weinig	groene	wijk	die	door	de	Bonke,	
de	vaart	waar	de	finish	van	de	Elfstedentocht	
ligt,	gescheiden	wordt	van	het	ruime	platte-
land.	Over	de	Bonke	liggen	twee	tot	Leeu-
warden	behorende	dorpen,	Snakkerburen	en	
Lekkum.

‘Het	idee	is:	als	wij	de	basis-
voorzieningen	aanleggen,	
dan	komen	de	bewoners	die	
willen	meedenken	vanzelf.’

‘Vanaf	het	begin	was	het	de	wens	van	de	
bewoners	dat	er	een	groen	gebied	kwam,	
om	te	wandelen’,	vertelt	Feiko	de	Boer	van	
gemeente	Leeuwarden.	Maar	in	de	wijk	zelf	
was	door	de	dure	bouwgrond	geen	ruimte	om	
meer	dan	een	centrale	speeltuin	aan	te	leg-
gen.	Daarom	besloot	de	gemeente	om	over	de	
Bonke,	vlakbij	Snakkerburen,	een	groenlocatie	
te	realiseren.
Zo	ontstond	het	plan	voor	Oer	de	Bonke.	
Een	heel	basaal	plan,	benadrukt	De	Boer,	
want	de	bedoeling	was	vooral	dat	bewoners	
zelf	aan	de	slag	zouden	gaan	met	het	groen.	
De	gemeente	zou	een	brug	over	de	Bonke	
aanleggen	en	een	wandelpad,	maar	wensen	
voor	een	volkstuin,	een	barbecueplek	of	een	
trapveldje	moesten	vooral	van	de	bewoners	
zelf	komen.	De	Boer:	‘Het	idee	is:	als	wij	de	
basisvoorzieningen	aanleggen,	dan	komen	de	
bewoners	die	willen	meedenken	vanzelf.’
Niet	het	groen,	maar	de	bewonersparticipatie	

is	het	doel.	‘Als	de	jeugd	uit	de	Vrijheidswijk	
een	trapveldje	wil,	dan	moeten	ze	er	zelf	
achteraan.	Dat	betekent	dat	de	gemeente	het	
veldje	wel	kan	aanleggen,	maar	dat	ze	zelf	
bijvoorbeeld	de	doelpalen	ingraven.’

Oer	de	Bonke	ligt	gevoelig	
bij	de	bewoners	van	het	
dorp	Snakkerburen

Oer	de	Bonke	ligt	gevoelig	bij	de	bewoners	
van	het	dorp	Snakkerburen.	‘Voor	het	dorp	
is	het	simpel:	de	stad	rukt	op’,	aldus	De	Boer.	
De	dorpsbewoners	zijn	wantrouwig,	omdat	de	
gemeente	even	oostelijker	van	Snakkerburen	
een	nieuwe	woonwijk	gaat	bouwen.	Daarmee	
wordt	voor	het	eerst	ten	noorden	van	de	
Bonke	gebouwd,	terwijl	de	vaart	tot	voor	kort	
als	een	natuurlijke	noordgrens	van	Leeuwar-
den	werd	gezien.	Oer	de	Bonke	zou	een	ver-
volg	daarop	zijn,	vinden	de	dorpsbewoners.
‘De	discussie	over	Oer	de	Bonke	moet	nog	
gaan	lopen’,	vertelt	De	Boer.	Hij	hoopt	dat	
de	dorpsbewoners	zullen	beseffen	dat	de	
aanleg	van	een	recreatieve	groenstructuur	de	
verstedelijking	juist	tegenhoudt.	En	misschien	
is	er	zelfs	een	groene	verbinding	mogelijk	
tussen	het	project	en	de	dorpstuin	van	Snak-
kerburen,	of	misschien	zelfs	in	de	richting	
van	het	open	platteland.	De	Boer:	‘Dat	hangt	
natuurlijk	wel	af	van	de	bewoners	van	zowel	
Snakkerburen	als	de	Vrijheidswijk.’
Voor	het	project	Oer	de	Bonke	staat	drie	
jaar.	‘Dan	moet	blijken	of	we	de	bewoners	in	
actie	kunnen	laten	komen’,	aldus	De	Boer.	‘Ik	
denk	dat	dat	wel	gaat	lukken.	Maar	het	is	ook	
goed	om	een	stok	achter	de	deur	te	hebben.	

Het	groen	moet	een	bijdrage	leveren	aan	de	
leefbaarheid	en	de	integratie,	maar	lukt	dat	
niet	dan	houden	we	ermee	op.’
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Zuidvleugel	brengt	lokale	
belangen	samen

Atelier	Zuidvleugel	
stimuleert	het	
nadenken	op	een	groter	
schaalniveau.	Door	naar	
de	zuidvleugel	van	de	
Randstad	te	kijken	als	
één	groot	samenhangend	
stedelijk	gebied,	wordt	
voor	iedereen	duidelijk	
wat	zijn	belang	is	bij	het	
groen	in	dat	gebied.
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 I n I t I at I E f	 Provincie	Zuid-Holland
	 p L E k 	 Zuidvleugel	Randstad
	 k E r n 	 Samenhang	in	ontwikkeling	gebied
	 I n t E r n E t 	 www.atelierzuidvleugel.nl	

‘De	zuidvleugel	van	de	Randstad	is	één	stede-
lijk	gebied’,	vertelt	Helmut	Thoele	van	Atelier	
Zuidvleugel,	een	initiatief	van	de	provincie	
Zuid-Holland.	‘Het	groen	in	het	gebied	is	
op	dit	moment	voornamelijk	restgroen,	een	
tussenruimte	zonder	duidelijk	eigenaarschap.’	
Atelier	Zuidvleugel	probeert	in	het	gebied	te	
zorgen	dat	mensen	niet	meer	op	lokaal	niveau	
kijken	wat	groen	betekent	voor	een	buurt	of	
een	wijk,	maar	eerder	vanuit	de	metropoli-
taanse	ruimte	kijken	hoe	je	groen	strategisch	
kunt	inzetten	in	de	druk	bezette	en	dynami-
sche	stedelijke	ruimte.	

‘Momenteel	is	iedereen	op	
zijn	eigen	schaal	bezig’	

Thoele:	‘Vooral	in	de	Randstad	concurre-
ren	sterke	ruimteclaims	met	elkaar	om	de	
schaarse	ruimte	en	is	er	een	grote	vraag	naar	
aantrekkelijke	woon-,	werk-	en	recreatie-
milieus.	Atelier	Zuidvleugel	wil	een	bijdrage	
leveren	om	deze	ruimteclaims	strategisch	
beter	in	balans	te	kunnen	brengen.’
‘Momenteel	is	iedereen	op	zijn	eigen	schaal	
bezig’,	vertelt	Thoele.	‘Dat	is	natuurlijk	
prima,	want	iedereen	moet	zijn	eigen	stukje	
herkennen	voor	je	verder	gaat	praten	op	een	
hoger	schaalniveau.	Maar	aan	de	andere	kant	
denken	we	dat	er	een	gezamenlijk	gedragen	
strategie	en	verhaal	nodig	is	om	iedereen	
aan	een	robuust	en	toegankelijk	groenblauw	
netwerk	te	laten	werken.	Zo	ontstaat	een	
gezamenlijk	eigenaarschap,	wat	belangrijk	is	
om	de	identiteit	van	het	gebied	te	versterken.’	
Bij	het	Emscherpark	in	het	Ruhrgebied	werkt	
het	masterplan	als	zo’n	gezamenlijk	gedragen	
doel.

Atelier	Zuidvleugel	is	een	stimuleringspro-
gramma	en	een	denktank	in	één.	Weten-
schappers	onderzoeken	bijvoorbeeld	de	
bereikbaarheid.	Mensen	gaan	op	excursie	
naar	groene	gebieden	die	als	contramal	kun-
nen	dienen	voor	de	stedelijke	omgeving,	zoals	
de	boerennatuur	in	Polder	Biesland	of	het	
Abtswoudse	bos.	En	kunstenaars	leveren	een	
bijdrage	over	de	perceptie	van	het	landschap.	
De	kennis	die	met	dergelijke	projecten	wordt	
opgedaan,	wordt	vervolgens	beschikbaar	ge-
steld	aan	gemeenten,	stadsregio’s,	de	provin-
cie	en	andere	belanghebbenden.	Het	atelier	
wordt	via	het	programma	Groen	en	de	Stad	
ondersteund	door	het	ministerie	van	LNV.
Atelier	Zuidvleugel	richt	zich	in	eerste	in-
stantie	op	organisaties	of	particulieren	die	op	
strategisch	niveau	bezig	zijn	met	de	positie	
van	het	groen	in	het	stedelijke	landschap.	
Thoele:	‘We	werken	nu	niet	direct	samen	
met	bewoners	of	marktpartijen,	maar	wel	
met	initiatiefnemers	zoals	Jan	Duindam,	een	
veehouder	in	Polder	Biesland	die	aan	na-
tuur-	en	landschapsbeheer	doet,	recreatieve	
voorzieningen	voor	de	stedelingen	aanbiedt	
en	schoolklassen	ontvangt	op	zijn	bedrijf.’

‘We	gaan	voor	een	
groenblauw	netwerk	dat	
een	gemeenschappelijk	
eigendom	is	van	iedereen.’

Doel	van	het	project	is	te	zorgen	dat	iedereen	
snapt	dat	alle	betrokkenen	in	de	zuidvleugel	
van	de	Randstad	afhankelijk	zijn	van	elkaar	
als	het	gaat	om	het	verwezenlijken	van	
groengebieden,	het	ontwikkelen	van	natuur	

of	het	creëren	van	een	recreatiegebied	voor	
de	stedelingen.	De	uitkomsten	van	het	project	
gebruiken	provincies	bij	de	ontwikkeling	van	
beleid	voor	de	groenstructuur,	stadsregio’s	bij	
het	maken	van	streekplannen	en	gemeenten	
voor	hun	ruimtelijke	plannen.	Thoele:	‘We	
gaan	voor	een	groenblauw	netwerk	dat	een	
gemeenschappelijk	eigendom	is	van	iedereen.	
Eén	van	de	eindproducten	is	dat	mensen	in	
zo’n	netwerk	met	elkaar	gaan	praten	over	een	
zelfde	concept	van	de	ruimtelijke	structuur	in	
de	zuidvleugel.’
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Colofon

Dit	boekje	is	gemaakt	door	het	programma	Groen	en	de	Stad,	
waarin	het	ministerie	van	LNV	samenwerkt	met	VROM,	WWI,	de	
31	grote	steden,	de	twaalf	provincies,	maatschappelijke	partners	
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Provincie	Zuid-Holland	(Atelier	Zuidvleugel):	Helmut	Thoele
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Concept	en	eindredactie:	Marcel	Brosens
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Kijk	voor	meer	informatie	op	www.groenendestad.nl.
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Groen	levert	steden	veel	op.	Op	het	gebied	van	gezondheid,	leefbaarheid,	
economie,	milieu	en	de	verbinding	van	stad	en	land.	In	dit	boekje	leest	u	
meer	over	het	hoe	en	waarom.	Het	bevat	onder	meer	korte	beschrijvingen	
van	inspirerende	voorbeeldprojecten	uit	heel	Nederland.	Projecten	waarin	
overheid,	bedrijfsleven	en	maatschappelijke	partners	de	handen	ineen	
slaan	om	te	werken	aan	‘groen	om	de	hoek’	voor	alle	Nederlanders.

Dit	boekje	is	een	uitgave	van	het	programma	Groen	en	de	Stad,	een	initiatief	waarin	
het	ministerie	van	LNV	samenwerkt	met	VROM,	WWI,	gemeenten,	provincies	en	
maatschappelijke	partijen.	Kijk	voor	meer	informatie	op	www.groenendestad.nl.


