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Special over groen en
blauw voor de stad

Woord vooraf

Groen kapitaal
Elke dag weer genieten we van het groen in onze woonomgeving. Van
bomen die de straat veraangenamen en verkoeling bieden als het warm
is. Van bloeiende planten, de geur van gemaaid gras en vogels die fluiten.
Van water dat de stad verluchtigd en koelte brengt. De huidige opgaven
dreigen dit romantische beeld echter ruw te verstoren.
Veranderingen in het klimaat met warmere dagen, hitte- en wateroverlast en droogte vragen om scherp aan de wind te varen om het stedelijk
groen op orde te houden. Extra complicerend is de opgave om te bouwen
in de bestaande stad. Een krachtig groenbeleid en effectieve uitvoering
zijn cruciaal om de stad klimaatbestendig te maken en leefbaar te houden. Zwaktes in de stedelijke groenplanning geven reden tot zorg. Is die
wel stevig genoeg gefundeerd en beleidsmatig verankerd om weerstand
te bieden en zelfs tegen de stroom in te varen? De geschiedenis geeft
wat dat betreft te denken. Stadsbesturen en stadsplanners hebben in het
verleden kansen laten liggen om de stad van ruim groen te voorzien. We
zien dat vooral in oudere stadswijken met weinig groen. Dat schuurt en
zelfs extra omdat hier veel mensen wonen in een achterstandssituatie
die kampen met lastige woon- en leefomstandigheden.
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In het eerste artikel trekken we lessen uit het verleden om valkuilen in de huidige groenplanning te
vermijden.
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STEDELIJKE OPGAVEN
EN GROEN

In het tweede artikel zoomen we in op een aantal
grote stedelijke opgaven als klimaatverandering,
woningbouw, gezondheid en sociale problematiek.

GROEN-BLAUWE WAARDEN
VOOR DE STAD

Het derde artikel bevat een overzicht van waarden
van groen en blauw voor de stad.

Een toekomstbestendige, groene woon- en leefomgeving is helaas niet
vanzelfsprekend en moet bevochten worden. Die strijd vraagt ook om
meer duidelijkheid over de betekenis van groen en water.
De tour d’horizon in deze Groen Special langs de historie, opgaven, waarden en waardengerichte planning, toont het belang van het stedelijke
groen voor de stadskwaliteit en maatschappelijke kapitaalvorming.
Meer kennis en inzicht daarin is belangrijk om de positie van groen in de
stedelijke planning te verstevigen en evenwichtige, goed onderbouwde
keuzen te maken voor de stadsinrichting. Het zou mooi zijn als dit ook
bijdraagt aan een vruchtvolle dialoog tussen professionals en bewoners.

HISTORIE VAN
GROEN IN DE STAD

24

WAARDENGERICHTE
GROENPLANNING IN DE STAD

In het laatste artikel gaan we in op mogelijkheden
om groen- en blauwwaarden in te zetten voor een
betere dialoog tussen bewoners en professionals
en meer gebiedsgerichte planning.
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opheffen van de stad als formele
vesting bood een kans om dat doel
te realiseren. Daartoe werden
vestingwallen omgevormd tot
“wandelingen” met bomen en
ander groen. Vestingwallen die
hun functie als verdedigingswerk
verloren, kregen zo in verschillende Hollandse steden een
nieuw bestaan als groenstructuur.
De aangelegde werken kwamen
tot stand met veelal handmatig verricht grondverzet . Dat
bood ook een kans om arme en
werkloze inwoners tijdelijk aan
het werk te zetten: de “moderne
wandeling als wondermiddel voor
de lokale malaise”01.

Historie van
groen in de stad
Auteur: Hans Dekker

Oosterpark met vijver en muziekkoepel, Amsterdam. Beeld: Hans Dekker

De uitvoering van groenplannen wordt frequent gefrustreerd door geld -en ruimtegebrek zoals
professionals wel weten. Maar dat is al een oud verhaal zo leert de geschiedenis. Reden om
deze artikelenreeks over waarden van groen en blauw in de stad te beginnen met een terugblik.
Het ontstaan van het stadsgroen laat zich lezen als een complex samenspel van sociale, ruimtelijke, economische en politieke factoren. De rode draad is de stadsuitleg door de eeuwen heen.

De ontwikkeling van de historische stad geeft blijk van een
zuinige aanpak. Stadsuitbreidingen in de zestiende en zeventiende eeuw moesten worden
voorzien van fortificaties en een
verdedigingswal. De hoge kosten
hiervoor kwamen ten laste van
het stadsbestuur. Stadsuitleg
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kwam pas aan de orde als de beschikbare ruimte in de bestaande
vestingstad was opgesoupeerd 01.
Om kosten te besparen werd de
“nieuwstad” in omvang beperkt
gehouden en strak tegen de
bestaande stad aangelegd. Gevolg
was dat de stadsuitbreiding net
als de oude stad een compact en

stenig karakter had. Het weinige
groen beperkte zich tot hofjes en
binnenplaatsen.
Bevolkingsgroei en ruimtegebrek leiden tot het creëren van
extra woonruimte waar dat maar
mogelijk was, zoals in kelders en
pakhuizen 02. De verpaupering die
hierdoor plaatsvond in de eerste

helft van de negentiende eeuw
bereikte in veel Hollandse steden
helse proporties. In de Amsterdamse Jordaan bijvoorbeeld
woonden duizenden mensen in
bouwvallige krotten die zo dicht
tegen elkaar stonden dat zonlicht
en frisse lucht een uitzondering
was. Riolering was er nog niet
en aan vers water was gebrek 03.
Amsterdam en andere Hollandse
steden stonken en overal was ontlasting en afval te vinden. Er braken epidemieën uit als pokken,
tuberculose, tyfus en cholera.

Vestingwallen

De verelendung van de stad
gaf begin negentiende eeuw
een aanzet tot het vertrek van
kapitaalkrachtige inwoners naar
buiten. Stadsbesturen gebruikten
groen als middel om welgestelde
burgers aan de stad te binden. Het

Door de industrialisatie en de
landbouwcrisis in de tweede helft
van de negentiende eeuw ontstond een massale trek van armlastige werkzoekenden naar de
stad. Nieuwe stadsuitbreidingen
konden niet uitblijven. Navrant
was het gebrek aan inzicht in de
grote sociale en stedenbouwkundige opgaven waar de stad voor
stond. Ook ontbrak het aan een
visie op de volkshuisvesting. De
steden waren noch bestuurlijk,
noch technisch toegerust om
de gevolgen van de industriële
ontwikkeling en de bevolkingsgroei in goede banen te leiden 04.
Dat was des te pijnlijker omdat
de bestaande stad er al slecht
voorstond en feitelijk in verval
was 05. Van de povere kwaliteit
van eerdere uitbreidingen blijkt
niets geleerd te zijn. Sterker nog:
spaarzaam omgaan met ruimte
en geld was ook het parool voor
de nieuwe stadsuitbreidingen
01
. Stedenbouw was en bleef het
pragmatisch invullen van te
krappe ruimte direct tegen de
oude stad aan. Gevolg was dat
ook de nieuwe stad gespeend
was van kwaliteit en geschikte
behuizing. Het plan Kalff voor de
negentiende-eeuwse gordel van
Amsterdam, een strak aansluitende nieuwe schil rond de oude
stad, is een schrijnend voorbeeld.
De benauwende stenen wereld
met veel te kleine en slechte wo-

ningen in de Staatsliedenbuurt,
Kinkerbuurt, de Pijp en Dapperbuurt spreken boekdelen.

Parken

Tot ver in de negentiende eeuw
was het meeste groen in de stad
in bezit van de adel of gegoede
burgerij en niet openbaar. Stadsbesturen waren om financiële
redenen terughoudend om zelf
het voortouw te nemen in groenaanleg voor publiek gebruik 06.
Het is aanvankelijk te danken aan
initiatief van invloedrijke burgers
dat parken (aanvullende) wandelroutes en soms ook dierentuinen
werden aangelegd, zoals Artis en

Tot ver in de negentiende
eeuw was het meeste
groen in bezit van de
adel of gegoede burgerij
Blijdorp. In 20 jaar tijd is daardoor bijvoorbeeld in Rotterdam
een groene rand rond de stad
ontstaan. In Amsterdam danken
stadsparken als het Sarphatipark
en het Vondelpark hun bestaan
aan particulier initiatief.
Eind negentiende eeuw namen
stadsbesturen die rol steeds meer
over. In die tijd werden ook volksparken aangelegd, ‘ten gerieve van
het verheffen van de arbei ders-

Over de auteur
Hans Dekker is landschapsarchitect en werkt als
freelancer aan vraagstukken rond de samenhang tussen ruimte, groen, welbevinden, gezondheid en sociaal domein. Met als focus het
versterken van de relatie tussen mens en natuur
(mentaal en fysiek). Recent was hij betrokken
bij het verkennen van het waardenspectrum
van stedelijk groen en blauw voor de gemeente
Rotterdam.
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Vestingwal met moderne wandeling, Enkhuizen. Beeld: Hans Dekker

Vestingwal met volkstuinen, Enkhuizen. Beeld: Hans Dekker

klasse, met voorzieningen voor
educatie, sport en recreatie’ 07.
Het Oosterpark, een ontwerp
van Leonard Springer, was het
eerste grote volkspark dat door
de gemeente Amsterdam werd
gerealiseerd. De volksparken
werden ontworpen in Engelse
landschapsstijl. Die stijl werd ook
door J.D. Zocher gebruikt om aanvankelijk rechtlijnige wandelingen op de (voormalige) vestingwallen om te vormen tot singel- of
vestingparken1 zoals in Leiden
en Utrecht. Niet elke historische
stad kan bogen op zo’n erfenis. In
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Den Haag bijvoorbeeld bestond
de vesting alleen uit singelgrachten en was er geen ruimte voor
parkaanleg. In Amsterdam was
dit wel het geval. Het toenmalige
stadsbestuur heeft hier echter
een grote kans laten liggen om
de (laatste) vestingwerken om te
vormen tot stadspark.

Volkstuinen

Als reactie op de verpaupering
door de industrialisatie eind
negentiende eeuw stelden stadsbesturen, samen met weldoeners,
tuinen van “charitatieve aard”

beschikbaar. Het kweken van
groenten, planten en bloemen in
de eigen tuin werd als heilzaam
ervaren en fabrieksarbeiders
konden zo in hun eigen voedsel
voorzien. Dat verminderde hun
afhankelijkheid van hun karige
loon en die van prijsfluctuaties
van levensmiddelen 08. In de loop
der tijd onttrok de volkstuin zich
aan het charitatieve karakter en
organiseerden volkstuinders zich
in een tuinvereniging. Zo ontstonden rond veel Nederlandse
steden volkstuincomplexen die
nog steeds belangrijk zijn voor de
stadsbewoner.
De gegoede burgerij nam ook
initiatief om arme kinderen
mogelijkheden voor spel en
beweging te bieden. Door gebrek
aan toezicht en onderhoud
raakten de eerste speeltuinen
echter spoedig in verval. Het
was de bevlogen ambachtsman
Uilke Jans Klaren die zich het lot
van de Amsterdamse stadsjeugd
aantrok en het initiatief overnam
om speeltuinen te creëren 09. Zijn
werk in de hoofdstad stond aan de
basis van het landelijke volksspeeltuinwerk.
De maatschappelijke onvrede
als gevolg van de industrialisatie
leidde tot een verschuiving in het
denken over de stad. De stad van
de twintigste eeuw moest schoner
en gezonder worden6. Pijlers
voor de totstandkoming van de
gezonde stad waren de Woningwet en Gezondheidswet uit 1901.
De nieuwe stad moest ruimte
bieden voor massa woningbouw,
het opkomende moderne verkeer
en cityvorming12.
De nieuwe inzichten en uitgangspunten leidde tot een stedenbouwkundige praktijk waarin een
ruimere opzet werd nagestreefd.
Die kreeg vorm door de introductie van brede straten, nieuwe
pleinen, diepere bouwblokken en
meer openbaar groen1. Bekende
voorbeelden uit die tijd zijn de
grote uitbreidingsplannen van
de architect Berlage voor Den
Haag en Amsterdam. Plan Zuid

in Amsterdam wordt nog steeds
geroemd vanwege de grote esthetische kwaliteiten van de bebouwing (Amsterdamse School) en
het straatbeeld. Groene kwaliteiten zijn minder uitgesproken ontwikkeld in dit nieuwe stadsdeel.
Het ontbreekt aan parken en een
samenhangende groenstructuur
met betekenis op stadsniveau.
Ook blijft de relatie met het landschap onderbelicht 02, 12.
Vernieuwende stedenbouwkundige concepten uit die tijd zoals
de befaamde Garden City van
Ebenezer Howard waren een
poging om de inefficiëntie van
onze steden structureel te verbeteren. In zijn voorstellen maakten
groen, landerijen en akkers
integraal deel uit van de nieuwe
stadsopzet 10. Tuindorp Oostzaan in Amsterdam-Noord en
Vreewijk in Rotterdam-Zuid zijn
in ons land bekende uitwerkingen
op de schaal van de woonwijk.
Landerijen of akkers vindt men
hier niet. Maar die wijken zijn wel
een toonbeeld van harmonie tussen wonen en stadsgroen.

Vondelpark met Vondelparkpaviljoen, Amsterdam. Beeld Hans Dekker

Wederopbouw

De internationale architectenbeweging die bekend is geworden
als CIAM stond aan de wieg van
de functionele stad. Dit nieuwe
stadsconcept vormde na de
Tweede Wereldoorlog de leidraad
voor de wederopbouw. De westelijke tuinsteden in Amsterdam
en Ommoord in Rotterdam zijn
sprekende voorbeelden van die
CIAM-stedenbouw.
De functionele stad combineert
gestapelde strokenbouw, grondgeboden woningen en openbaar
groen tot stadsuitleg richting
het landschap. Groen, water en
landschappelijke onderleggers
zijn de architectonische stijlmiddelen om licht en ruimte
te creëren en de nieuwe stad te
structureren op basis van het
scheiden van de functies wonen,
werken, recreëren en verkeer. De
ruime opzet en vernieuwing ten
spijt kampt de functionele stad
met een aantal knelpunten die

Hygieaplein Amsterdam Zuid. Beeld: Doriann Kransberg, Stadsarchief Amsterdam

De wijk Ommoord in Rotterdam; wederopbouw met strokenbouw en woongroen. Groen Kapitaal
Beeld: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016
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Bebouwde vestingwal met groenrestant. Tweede Marnixplantsoen, Amsterdam (Beeld: Hans Dekker)

zich niet voordoen bij de formele
stad met het gesloten bouwblok.
Door de open structuur ontbreken duidelijke begrenzingen van
de openbare ruimte. Een ander
probleem in dat stadsconcept is
de dominantie van het verkeer
en de verkeersruimte. Hierdoor
heeft de straat ingeboet als identiteitsdrager; een “here”11. Deze
gebreken van de CIAM-bouw
werden vanaf de jaren zeventig
manifest door afbrokkeling van
de zuilen, individualisering en
immigratie. Gebrek aan sociale
cohesie en problemen met veiligheid versterkten het anonieme
karakter van de openbare ruimte
en het groen 13.

10

vakblad groen

Stedelijk groen

In deze terugblik komt naar
voren dat de historische stad en
de uitbreidingen van meet af aan
gericht waren op verdichting en
zuinig ruimtegebruik. Pas vanaf
het eind van de negentiende en
vooral in de twintigste eeuw met
de wederopbouw krijgen groen en
blauw een prominentere plaats
in de stadsontwikkeling en het
stedelijke milieu.
Voor de aanpak van de woningbouwvraag grijpt de overheid
nu weer terug naar stedelijke
verdichting. Het is evident dat die
strategie niet moet doorslaan naar
de rode of grijze kant. De enorme
toeloop naar stadsparken, bos- en

natuurgebieden als gevolg van de
recente pandemie onderstreept
het grote belang van het stedelijk
groen, natuur en goede verbindingen met het landschap.
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Woningbouw op voormalig industrieterrein nabij vestinggracht, Deventer. Beeld: Hans van Engen

De klimaatverandering is het
evidente grote vraagstuk van
deze tijd. Bijna dagelijks bereiken
ons berichten en beelden van
overstromingen, extreme hitte
en droogte, helse natuurbranden
en verwoeste en platgebrande
huizen en dorpen (Zuid-Europa,
VS, Canada).
Het pas verschenen zesde rapport van het Intergovernmental
Panel for Climate Change (IPCC)
laat van eventuele illusies dat het
misschien wel meevalt weinig
heel1. Het rapport geeft aan dat
de mens onmiskenbaar (unequivocal) de grote veroorzaker is
van de klimaatopwarming. Een
temperatuurstijging van circa 1,5
graad Celsius (met een minimum
van 1,1 graad) is onherroepelijk.
De toename kan de komende decennia alleen getemperd worden
met grote reducties van broeikasgassen1.

Auteur: Hans Dekker

Stedelijke
opgaven en groen
Nooit eerder, zo lijkt het, stond de samenleving en de stad voor zulke grote opgaven als in
dit eerste deel van de eenentwintigste eeuw. Klimaatverandering, woningbouw, gezondheid,

Ook op onze breedtegraad is de
klimaatopgave manifest door
frequenter voorkomende hetere
zomers en droogte, hevige neer-

sociale en economische dynamiek, en mobiliteitsopgaven bepalen de agenda. Bij al die
opgaven spelen de openbare ruimte en het groen in en om de stad een (hoofd)rol.
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Wateroverlast in Valkenburg, juli 2021.
Beeld: gemeente Valkenburg

slag, toenemende rivierafvoeren
en zeespiegelrijzing. Onlangs
werden we daarmee keihard
geconfronteerd door overstromingen in Limburg, België en
Duitsland. Bij de buurlanden was
zelfs een flink aantal mensenlevens te betreuren.
Energietransitie, opvangen en
afwenden van wateroverlast, waterbuffering in geval van extreme
droogte, en schaduw en verkoeling om oververhitting tegen te
gaan zijn de hoofdmaatregelen
om de stad klimaatbestendig
te maken2. Aanpassing van de
ruimte om water- en hitteoverlast, en droogte te beperken
vraagt veel open, onbebouwde
grond: groen en water. Vooral in
dichtbebouwde oude stadscentra en (negentiende-eeuwse)
stadswijken wordt het kunst- en
vliegwerk om de noodzakelijke
herinrichting te realiseren en de
nog komende klimaatverandering bij te benen. Alle goedbedoelde initiatieven van burgers
en gemeenten om geveltuinen
aan te leggen, tuinen en opritGroen Kapitaal
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druk van de woningbouw wel kan
doorstaan. Die zorg wordt nog
gevoed door de constatering dat
de strategie van verdichting onvoldoende soelaas biedt om het
woningtekort op te lossen. Ook
het rijk erkent dat moet worden
uitgeweken naar perifere locaties, met name stadsranden3. Per
saldo lopen we met de verdichtingsstrategie dus het risico op
twee fronten te verliezen: minder
stedelijk groen én afname van het
buitengebied.

Gezondheid

Gebruik van smartphone in de openbare ruimte. Beeld: Joeri van den Ende/Unsplash

ten te onttegelen, en bomen te
plaatsen in stenige straten en gebieden, zijn hoogstwaarschijnlijk
onvoldoende om de stad leefbaar
te houden. Bij een aannemelijk
donker scenario ontkomen
we niet aan radicale ingrepen:
transformatie van de stedelijke
infrastructuur en (delen van) de
bebouwing of zelfs sloop.

Verdichten

Hoogst urgent is ook het actuele,
grote woningtekort. In het hele
land en met name in de grote steden, Amsterdam voorop, is een
grote vraag naar woningen. De
nog steeds stijgende vraagprijzen
van koopwoningen, maar ook de
huren in de vrije sector, spreken
boekdelen. Vooral jongeren, startende gezinnen en ouderen zijn
de dupe en vissen achter het net.
Om het grote woningtekort op te
lossen zijn de komende 10 jaar
circa een miljoen extra woningen
nodig3. Oorzaken zijn de bevolkingstoename en de veranderde
samenstelling van huishoudens.
In 1980 had ons land 14 miljoen
inwoners verdeeld over 5 miljoen
meerpersoonshuishoudens (gezinnen) en 1 miljoen eenpersoonshuishoudens. In 2020 waren er
17,5 miljoen inwoners, 8 miljoen
huishoudens met meer personen
en 3 (!) miljoen eenpersoonshuishoudens. Volgens de laatste
prognose stijgt de bevolking
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onder andere door migratie nog
verder naar circa 19 miljoen inwoners in 20304. Ook het aantal
eenpersoonshuishoudens neemt
daarbij toe.
Evenals in de vroege stadsuitleg
en in eerdere perioden van de nationale ruimtelijke ontwikkeling
kiest de overheid voor verdichting als hoofdstrategie. Plussen
van die aanpak zijn de aanwezigheid van voorzieningen en
infrastructuur. Niettegenstaande
de grote inzet op binnenstedelijk
bouwen, staan beleidmakers een
hoog ambitieniveau voor. Ruimte
voor stedelijk wonen én een kwalitatief betere omgeving moeten
gelijk op gaan3.
De ruimtelijke ontwikkeling
geeft aanleiding om de realisatie
van vergroening in die doelstelling met de nodige scepsis en
zorg te volgen. Ter illustratie: tussen 1900 en 2015 is de hoeveelheid groen (landbouw, natuur
en bos) in ons land per saldo
afgenomen met 67 procent4. Dit
proces gaat nog steeds door5.
Dat is ook merkbaar in de stad.
Recent onderzoek in Amsterdam
bijvoorbeeld geeft aan dat in een
jaar tijd (tussen 2015 en 2016)
circa 20 hectare stedelijk groen is
verdwenen6. Professionals en ook
bewoners maken zich dus terecht
zorgen of het stedelijk groen de

Een andere grote stedelijke en
maatschappelijke opgave betreft
de volksgezondheid. Oorzaken
zijn de voortschrijdende veroudering en een ongezonde leefstijl.
Een verminderde gezondheid
komt vooral voor bij mensen met
een lage opleiding die worstelen
met hun omstandigheden, zoals
armoede, problemen rondom
huisvesting, werk en gezinssituatie. Die mensen vertonen vaak
gedrag dat de gezondheid ondermijnt: zitten, roken, drinken, te
veel en verkeerd eten (zout, vet
en zoet). Zo’n ongezonde leefstijl
leidt tot een scala aan (chronische) ziekten als diabetes, harten vaatziekten, kanker, obesitas
en longziekten. De cijfers geven
een ontluisterend beeld. Bijna
een derde (!) van onze bevolking,
mensen met een lage opleiding
en ongezonde leefstijl, lijdt aan
twee of meer chronische aandoeningen (31 procent: 5,3 miljoen)7.
Dat resulteert in een maatschappelijke tweedeling. Mensen met
een hoog inkomen en hoog opleidingsniveau zijn gezonder en
leven gemiddeld genomen circa 7
jaar langer dan mensen met aan
laag inkomen en laag opleidingsniveau8. Die tweedeling komt ook
tot uiting in de ruimte. Mensen
met een hogere opleiding en hoger inkomen wonen in de betere
wijken, die ruimer van opzet zijn
en voorzien van meer groen dan
mensen met een lagere opleiding
en lager inkomen. Ook de huidige
coronacrisis verloopt voor een

Terrassen Grote Markt, Breda. Beeld: VVV Breda

groot deel langs die scheidslijnen.
Mensen met een lagere opleiding
die leiden aan chronische ziekten
en aandoeningen als longziekten
en obesitas, vertonen een ernstiger beloop van een ziekte als
COVID-19. Die mensen komen
ook vaker terecht op de intensive
care7.
Het meerdimensionale karakter van (on)gezondheid is het
vertrekpunt in het beleid om ook
de ruimte in te zetten voor de
preventieve zorg9. De openbare
ruimte, de “leefomgeving”, moet
ertoe uitnodigen dat mensen
meer bewegen, minder stress
ervaren, elkaar kunnen ontmoeten en kunnen participeren in de
maatschappij10. Groen en blauw
hebben hierbij een belangrijke
en bewezen functie10, 11, 12. De
gezondheidsclaim op de leefomgeving staat in dichtbebouwde
stadswijken evenwel onder
druk door stenigheid en weinig
groen13. Extra prangend hierbij
is dat in die wijken vaak mensen wonen die kampen met een

ongezonde leefstijl en chronische
aandoeningen. De problematiek
wordt nog versterkt door risico’s
van (nieuwe) pandemieën zoals
het coronavirus. De druk op de
openbare ruimte en groen zal
hierdoor blijven en mogelijk zelfs
nog toenemen.

Sociaalruimtelijke
opgave

Een niet minder belangrijke
en ook actuele opgave is, wat
ik noem, de sociale erosie in de
samenleving en in de (grote)
stad. De stad wordt anoniemer en
onveiliger. De betekenis van de
stedelijke openbare ruimte voor
ontmoeting en verbinding tussen
mensen neemt steeds meer af.
Verschillende oorzaken zijn hierop van invloed, waaronder sociale
tegenstellingen, sociale fragmentatie en commercialisering.
Sociale tegenstellingen in de
stad komen vooral tot uiting in
achterstandswijken. Gebieden
met concentraties van mensen in
kwetsbare situaties zonder werk,

met een laag inkomen of een uitkering. Het gaat vaak om mensen
met een migratieachtergrond
(maar niet alleen) die wonen
in sociale huurwoningen van
corporaties. Hoewel de aandacht
voor die achterstandswijken
in het beleid de laatste jaren is
afgenomen, is de leefbaarheid in
die wijken achteruitgegaan. Er
wordt daar meer overlast, verloedering en onveiligheid ervaren.

Winkelstraat in wijk Charlois, Rotterdam-Zuid. Beeld: Hans Dekker
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Ook is er meer risico op crimineel
gedrag door jongeren. Verwacht
wordt dat de problematiek van
die kwetsbare wijken alleen maar
gaat toenemen14.
Sinds de jaren vijftig is de samenleving sterk veranderd. Processen als secularisering, ontzuiling,
immigratie, globalisering en
vergrijzing hebben geleid tot
individualisering en fragmentatie van de samenleving. Traditionele, sociale verbanden zijn
zwakker geworden of verdwenen.
Mensen leven meer langs elkaar
heen en in eigen bubbel(s) met
een eigen leefstijl15. Dat komt ook
tot uiting in de ruimte. Het eerdergenoemde gescheiden leven
van hoog- en laagopgeleiden in
de stad is hiervan een voorbeeld.
Maar het geldt ook voor mensen met verschillende culturele
achtergronden die in eenzelfde
buurt wonen. Door de opkomst
van de sociale media, digitale
platforms, en devices als smart-

en headphones gaat dit proces
van lossere verbanden en vluchtiger contacten steeds sneller.
In de derde plaats is de publieke
(stads)ruimte sterk gecommercialiseerd. Funshoppen en
horecabezoek (terrassen) zijn de
laatste decennia enorm toegenomen. Hierdoor staat de kwaliteit
van (historische) stadscentra
onder druk. De sterke toeloop
van toeristen die vlak voor de
coronacrisis op een hoogtepunt
was, heeft nog extra bijgedragen
aan de drukte en de nering in de
historische stad. Voor bewoners
en professionals is die dagelijks
terugkerende stroom van bezoekers, vooral in de hoofdstad,
verworden tot een heuse plaag.
Bijkomend effect van deze ontwikkeling is de bij bestuurders en
handhavers gevoelde en toenemende noodzaak tot het bewaken
en beschermen van mensen en
eigendommen. In vrijwel elke
uithoek van oude stadscentra, en

op drukke plekken elders in de
stad, hangen bewakingscamera’s
voor beveiliging en controle. Gemeenten maar ook commerciële
partijen maken hier in toenemende mate gebruik van. Die
ontwikkeling is ongewenst, maar
gaat onverminderd door.

grote oppervlakte aan gesloten
verharding in de binnensteden
spreken boekdelen. Ook de
gezondheid lijdt onder het (auto)
verkeer. Luchtverontreiniging,
geluidsoverlast en verkeersveiligheid zijn veroorzakers van ziekte
en mortaliteit17.

Infrastructuur

In het beleidsdenken lijkt een
kantelpunt te ontstaan. Signalen
uit verschillende (grote) steden
wijzen op een sterker wordende
voorkeur om gezondheid en
leefbaarheid als vertrekpunt te
nemen voor de stadsplanning.
Fietsen en wandelen krijgen
daardoor meer beleidsaandacht.
Die shift in modaliteit sluit aan
bij de huidige tendens, mede
gestimuleerd door de coronacrisis, naar meer lokaal werken
en leren: vanuit het eigen huis,
horeca of andere plek in de stad.
Mogelijk krijgt dat een hefboomeffect om het autogebruik terug
te dringen.

Het verkeer en de infrastructuur
in de stad kunnen in het rijtje van
opgaven niet onbenoemd blijven.
De explosieve groei van het aantal personenauto’s is illustratief
voor onze grote, nog steeds toenemende verplaatsingsbehoefte.
Het aantal auto’s is tussen 1927
en 2019 is gegroeid van 41.000
naar 8,5 miljoen16. De autobewegingen in met name stadscentra
vormen grofweg een derde deel
van de lokale verplaatsingen.
Maar de impact op de verblijfskwaliteit is groot. De straat wordt
sinds jaar en dag gedomineerd
door autoverkeer en parkeerruimte. De verkeersdrukte en de

Ook ondergronds is het druk in
de stad. Verdichting, bekabeling
en buistransport hebben het aandeel open bodem en ook (grond)
water in de stad en groeiomstandigheden voor groen aanmerkelijk ingeperkt. De reikwijdte en
impact op het leefmilieu in de
stad is lang genegeerd. Recent
is sprake van een kentering en
worden bodem en ondergrond als
essentiële assets meer erkend en
ook beschermd. Zorgvuldig omgaan met bodem en ondergrond
wordt extra belangrijk vanwege
de ervaren noodzaak in sommige
steden om meer ondergronds te
bouwen. Gemeenten geven meer
aandacht aan dit onderwerp
onder andere door informatie
te bundelen en toegankelijk te
maken, waaronder Amsterdam
en Rotterdam18,19.

Openbare ruimte

Infographic bovengrond en ondergrond, Amsterdam.
Beeld: Infographicmedia
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In dit overzicht van actuele stedelijke vraagstukken komt naar
voren dat de openbare ruimte
de spil vormt om oplossingen

voor alle genoemde opgaven
dichterbij te brengen. De
afzonderlijke claims zijn groot
en maken deels aanspraak op
dezelfde, krappe ruimte in de
stad. Sectorale werkwijzen
voldoen daarbij niet meer. We
zullen opgaven moeten combineren. Dat roept een overkoepelend en complex planningsvraagstuk op dat niet eenvoudig
en ook niet eenduidig kan
worden uitgerold. Hiervoor
zijn nieuwe, grensverleggende,
samenhangende aanpakken

nodig. De noodzaak om (echt)
integraal te gaan werken dringt
ook steeds meer door bij professionals en bestuurders. Die
weg is begaanbaar als we bereid
zijn om hokjes te slechten,
inspanningen te bundelen en
in gesprek te gaan met elkaar
en de stad. Onontkoombaar is
ook dat groen en blauw een veel
belangrijkere plek in de stadsplanning krijgen. Een belangrijke sleutel die ik voor beide
overwegingen zie, is waardengericht te werken.
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heid, sociaal kapitaal, natuurlijk
kapitaal, economisch, cultureel
en democratisch kapitaal.

waarden zijn: sociale cohesie,
netwerkvorming en bijdragen
aan de samenleving.

Menselijk kapitaal

Sociale cohesie

De fysieke leefomgeving en de
hoeveelheid natuur zijn hoofdfactoren die de gezondheid van
mensen beïnvloeden03.

Fysieke gezondheid

Opgroeien en leven in de stad
in een versteende omgeving
trekt een wissel op de vitaliteit
van mensen. Groen in de stad
bevordert gezond gedrag en
bewegen04. Uit programma’s voor
bewegingsstimulering blijkt een
aantrekkelijke, groene omgeving
dicht bij huis en de werkplek het
meest aan te zetten tot bewegen05. Stedelijke gebieden met
meer groen dragen ook aantoonbaar bij aan minder obesitas bij
kinderen06.

Mentale gezondheid

Auteur: Hans Dekker

Groen-blauwe
waarden voor
de stad
Zorg over het klimaat en de leefbaarheid zijn aanleidingen voor hoge groenambities in de stad. Maar de
beperkte ruimte en de verdichtingsopgave staat de haalbaarheid van die ambities in de weg. Groene en
blauwe waarden bieden aanknopingspunten om vergroening van de stad beter te onderbouwen en in
afwegingsprocessen steviger te verankeren.
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Menselijk kapitaal. Sport en spel in het
Vondelpark, Amsterdam. Beeld: Hans Dekker

De waardenbepaling van groen
en blauw is nog versnipperd en
ook deels onontgonnen gebied.
In de huidige meetinstrumenten
ligt de nadruk op economische
en ecologische aspecten (zie
kader). Andere maatschappelijke waarden van groen, zoals de
sociale betekenis en de waarde
voor de democratie, zijn nog onderbelicht. In een begin dit jaar
uitgevoerde verkenning voor
de gemeente Rotterdam is een
poging gedaan om een vollediger
beeld te schetsen van het groene
waardenspectrum voor de stad01.
Daarbij is gekozen voor een indeling die globaal aansluit bij de
beleids- en onderzoekspraktijk:
menselijk kapitaal of gezond-

Stedelingen hebben ook meer
last van stress dan mensen op
het platteland. Natuurbeleving
zorgt voor minder stress. Het
maakt mensen blijer, kinderen
taakgerichter én socialer. Het
helpt ze te leren. In de natuur
bewegen kinderen gevarieerder. Zelfs meer nog dan op een
sportveld05.

Gezonder door
activiteiten in het groen

Activiteiten in het groen zoals
tuinieren en verbouwen van
voedsel dragen bij om gezonder
en prettiger te leven in de stad.
De kracht is de combinatie van
bewegen, effect van natuur op
mentale gesteldheid, sociale
interactie en educatie. Zowel
het individu als de groep worden
hier beter van. In tal van groene
bewonersprojecten die voor de
studie Het Groene Goud zijn verkend, komt dit naar voren01, 02.

Sociaal kapitaal

Groen draagt bij aan sociale kapitaalvorming in de stad. Enkele

Tijdens de COVID-19-pandemie
is de grotere toeloop in stadsparken, bos en natuurgebieden heel
manifest geworden. Een tendens
is ook om het groen dichter bij
huis op te zoeken07. Dat hangt mogelijk samen met de ontwikkeling
van buurttuinen. Opmerkelijk is
de positieve invloed op bewoners
van lagere sociaaleconomische
klasse. In buurttuinen krijgen
zij kansen om deel te nemen aan
tal van activiteiten met daardoor
meer gezondheid, contact met
anderen en meer zelfvertrouwen.

Netwerken

Vanuit groene bewonersprojecten wordt veelvuldig samenwerking gezocht met derden.
Hierdoor ontstaan verbindingen tussen buurtbewoners,
generaties en culturen, en met
instanties zoals gemeenten08.
Illustratief is het project Compostbakkers voor het verzamelen van organisch afval in Den
Haag waarbij enkele honderden
bewoners betrokken zijn02.
Groene bewonersprojecten
kunnen ook aanknopingspunten
bieden voor ruimtelijke netwerken, zoals de Groene Connectie
in Rotterdam02.

Bijdragen aan
de samenleving

Stads- en buurttuinen dragen bij
aan een betere wereld. Duurzaamheid, zorg voor de natuur, klimaat
en “elkaar” zijn frequent voortkomende leidmotieven. In de meeste
gevallen zetten bewoners hun tijd
en energie vrijwillig en onbezoldigd in. Gemeenten vinden dat
in de regel vanzelfsprekend09.
Bewoners zien dat anders en zijn
zelfs vaak teleurgesteld vanwege
het gebrek aan waardering en
ondersteuning van de gemeente of
de woningstichting.
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Over tools voor
groen en blauw

Natuurlijk kapitaal. Biodiverse tuin bij het Rijksmuseum, Amsterdam. Beeld: Hans Dekker

Cultureel kapitaal. Natuureducatie in buurttuin Mariahof. Mariahoeve, Den Haag. Bron: demariahof.wordpress.com

Natuurlijk kapitaal

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten zijn belangrijk voor
de volksgezondheid en voor de
intrinsieke kwaliteit van de
natuur.04, 06

Biodiversiteit

In ons land is een tekort aan
onder andere drachtplanten voor
bestuiving, wilde bijen en van
biotopen voor tal van diersoorten
als vleermuizen, vogels, insecten
en amfibieën. Zorg hierover is
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aanleiding voor particulieren,
organisaties, wetenschappers,
bedrijven en overheden om
samen te werken aan projecten
voor biodiversiteitsherstel. Ook
in de stad wordt dit opgepakt,
zoals in Amsterdam.10

Groen en stadslandbouw
(productiedienst)

Stads- en buurttuinen worden veelvuldig door bewoners
gebruikt voor het verbouwen
van (gezond) voedsel. Hierbij
ontstaat een scala aan andere

Er zijn verschillende tools die de
waarde van groen en blauw financieel
onderbouwen.
• De TEEB Stadtool brengt de
kosten en baten in beeld van een
aantal ecosysteemdiensten (RIVM,
2013/2019).
• Met de Groene Batenplanner
(RIVM; in ontwikkeling), een
doorontwikkeling van de TEEB
Stadtool, kan worden gesimuleerd
welke meerwaarde ontstaat door
groen en water toe te voegen aan
de inrichting van een woon- of
werkgebied (City Deal WGBS;
2017/2018).
• De i-Tree Eco tool kan aan de hand
van het bladoppervlak en de
stamdiameter van bomen diverse
baten berekenen (waterafvang,
CO2-vastlegging en CO2-voorraad)
en financiële baten (winst voor
verkoeling, waterregulering en
luchtkwaliteit)11.

activiteiten en waarden. Lokale
voedselproductie in de stad gaat
samen met grotere leefbaarheid, meer kwaliteit in de
leefomgeving en een efficiënter
ruimtegebruik. De Mariahof,
een “samentuin” van bewoners
in een voormalige kijkruimte in
de wederopbouwwijk Mariahoeve, Den Haag, is een goed
voorbeeld van die stadslandbouw.

Groen en klimaat
(regulatiedienst)

De klimaatverandering doet zich
sterk voelen in de gebouwde
omgeving en de verdichte
stad. Klimaat- regulatie kan
deels plaatsvinden door goede
groenvoorzieningen, beperken
van verhard oppervlak en ruimte
voor waterberging. Groen,
vooral bomen, temperen de

van zorgkosten. Opvallend is het
positieve effect in projecten voor
stadslandbouw, stads- en buurttuinen. Bewoners die kampen
met een moeilijke leefsituatie of
omstandigheden hebben waarneembaar economisch profijt
van zulke projecten. Een goed
voorbeeld is het bewonersproject Food for Good, Utrecht02.

Klimaat en milieu

Economisch kapitaal. Wonen in het groen. EVA Lanxmeer, Culemborg. Beeld: Marleen Kaptein

invloed van weersextremen en
dragen bij aan een aangenaam
microklimaat in de stad11.

Groen en milieu
(regulatiedienst)

De milieukwaliteit in de stad is
in vorige eeuw sterk verbeterd,
maar kampt met nieuwe problemen door uitstoot. Slechte
luchtkwaliteit en een overmaat
aan verkeerslawaai vooral in
de Randstad eisen jaarlijks
vele slachtoffers. Groenvoorzieningen zijn al in de periode
van de industrialisatie aangemerkt als wezenlijk voor een
goed stadsmilieu (groene longen). Recent wetenschappelijk
onderzoek onderbouwt die
functie van groen en bomen
(verbetering van de luchtkwaliteit en geluidwering). Er
worden ook steeds meer tools
ontwikkeld die inzicht bieden
in de meetbaarheid daarvan11
(zie kader).

Groen, bodem en
ondergrond (regulerende
dienst en abiotische bron)

Bebouwing, betegeling, asfaltering, bekabeling en buistransport hebben het aandeel open
bodem en ook water in de stad
en groeiomstandigheden voor
groen aanmerkelijk ingeperkt.
Bodem en ondergrond worden

nu steeds meer beschermd.
Om gemeenten een handvat
te bieden, heeft het RIVM met
behulp van kaarten inzichtelijk
gemaakt hoe beleidsafwegingen kunnen worden gemaakt,
bijvoorbeeld op welke plek in
een wijk de investering in parken en plantsoenen het meest
loont12.

Economisch kapitaal

Economische waarden van
groen en blauw zijn verbonden
met vastgoed en wonen, gezondheid en leefbaarheid, klimaat en
milieu.

Vastgoed en wonen

Woningen in een groene omgeving zoals aan een park of aan
het water hebben aantoonbaar
een hogere economische waarde
dan vergelijkbare woningen
elders13. Groen in de stad is ook
belangrijk als goed vestigingsklimaat. Vooral kennisintensieve
en internationale bedrijven en
hun hoogopgeleide werknemers,
waaronder expats, zijn gevoelig
voor een plezierige, groene en
veilige woon- en werkomgeving13.

Gezondheid en
leefbaarheid

Goede groenvoorzieningen in
de stad dragen bij aan gezondheidspreventie en beperking

Groen en water, bodem en
ondergrond die worden ingezet
voor een klimaatadaptieve
inrichting, hebben positieve,
economische effecten vanwege
vermeden kosten. Zo draagt
een retentiegebied voor piekbuien en buffering bij aan het
beperken van uitgaven voor rioleringen. Groen dat bijdraagt
aan het temperen van het
microklimaat leidt tot besparing op energiekosten (minder
kosten voor verwarming en
airconditioning).

Cultureel kapitaal

Groen en water vertegenwoordigen belangrijke culturele
waarden in de stad.

Groen voor recreatie

Stadsparken en stedelijk water
worden gebruikt voor een scala
aan activiteiten, evenementen
en bijeenkomsten. Onderzoek
wijst uit dat er een tekort is aan
stedelijk groen voor recreatief
gebruik. Bijna 40 procent van
de Nederlanders woont in een
wijk met een tekort aan groene
recreatievoorzieningen. De
tekorten zijn het hoogst in de
Randstad15. Door de vergrijzing
en verdichting zal de ongunstige trend zich waarschijnlijk
voortzetten04.

Groen voor culturele
verbinding

Natuur verbindt mensen. Stadsen buurttuinen zijn aanleidingen voor interactie tussen buurtbewoners met uiteenlopende
achtergrond en sociale kenmer-
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model en vooral een georganiseerde relatie met de gemeente19.
De gemeente kan de ontwikkeling
van bewoners stimuleren door
hierin te investeren en middelen
ter beschikking te stellen. Die
beweging van onderop wordt nog
versterkt als gemeente en bewoners samen optrekken.

Innovatie van beleid
en werken

Democratisch kapitaal. Ondertekening beheer stadstuin door bewoners met grondeigenaar
woningcorporatie Staedion. Stadsoase Spinozahof, Den Haag. Beeld: Daniella van Bergen

ken. Ze trekken ook mensen aan
die afkomstig zijn uit uiteenlopende culturen. In het bijzonder
voor stadswijken met persistente
sociale problematiek blijken
dit soort projecten van grote
waarde te zijn. Zo heeft de door
bewoners opgezette StadsOase
Spinozahof bij de Haagse Schildersbuurt een populatie van 22
nationaliteiten02.

Groen voor educatie

Stedelijk groen biedt een goede
basis voor natuureducatie. In
stads- en buurttuinen van bewoners komen leren over natuur
en gezond voedsel frequent
voor02. Met natuureducatie leren
kinderen over de herkomst van
ons voedsel en welke weg het
aflegt alvorens, verpakt en wel,
te belanden in de schappen van
de supermarkt.

Democratisch kapitaal

Een laatste waarde is de betekenis van groene bewonersprojecten voor democratische
vernieuwing. Die waarde bestaat
nog deels alleen als kans omdat
de burger nog onvoldoende
“in positie is”16. Waarden en
elementen die een wenkend
perspectief voor die verdere
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democratisering bieden, zijn
zelforganisatie door bewoners,
samenwerking van gemeenten
met bewoners, en innovatie van
beleid en werken.

Zelforganisatie
door bewoners

Activiteiten van onderop voor
het openbaar groen of andere
duurzaamheidsthema’s versterken de betrokkenheid van bewoners bij de omgeving. Hierdoor
kan een beweging ontstaan naar
meer vrijheid, zelfstandigheid,
verantwoordelijk en mondigheid
van bewoners17. Vooralsnog is
minder dan 5 procent van de bevolking actief met zelforganisatie
op lokaal niveau18. Bovendien
gaat het vooral om mensen die
hoger opgeleid zijn en het sociaal
en economisch goed hebben16.

Samen optrekken van
gemeenten met bewoners

Het versterken en professionaliseren van zelforganisatie draagt
ertoe bij dat de bewoner een
goede samenwerkingspartner
wordt. Blijvend succes voor een
bottom-upproject als een stadsof buurttuin hangt af van een
goede inbedding in de lokale samenleving, een creatief business-

De opgaven in de stad zijn omvangrijk, complex en ook sterk
met elkaar verweven. Om meerwaarde te creëren en de druk op
de ruimte te neutraliseren is de
gangbare praktijk van sectoraal
werken niet houdbaar. Het is een
enorme uitdaging voor gemeenten om nieuwe praktijken te
ontwikkelen die hierop passen.
Extra uitdaging is om daarbij
ook meer ruimte te bieden voor
zelforganisatie door bewoners.
Een logische route is het ontwikkelen van een geïntegreerde
gebiedsaanpak die beleidsagenda’s combineert en verbindt
met wensen van ondernemers,
bewoners en maatschappelijke
organisaties.

Groene waardenmeter

Het hier opgesomde overzicht
van groene en blauwe waarden
is nog globaal en indicatief.
Maar de opsomming maakt
al wel duidelijk dat groen en
blauw veel kwaliteiten bevatten die voor de stad en de
opgaven waar ze voor staat
buitengewoon relevant zijn.
Het perspectief voor de verdere
doorwerking is een groene locatiespecifieke en interactieve
waardenmeter die gebruikt kan
worden bij de planontwikkeling in stadsdelen en woon- en
werkgebieden.

Sociaal kapitaal. Sociaal-ruimtelijk netwerk van buurttuinen en openbaar groen: Groene Connectie, Rotterdam. Bron: degroeneconnectie.nl
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Gemeenten staan voor de enorme opgave
om de stad te vergroenen en te verduurzamen. De erkenning van groen en blauw
als noodzakelijke voorwaarden om die
ambities en ook de bouwopgave vorm te
geven, vinden we alleen nog weinig terug
in het beleid. Groen en blauw komen in de
regel pas in beeld bij de ruimtelijke planvorming en het beheer. Een waardengerichte
benadering biedt kansen om groen en blauw
een volwaardigere rol te laten vervullen in
het ruimtelijke afwegingsproces en bij de
toekenning van financiële middelen.

Waardengeoriënteerde
stadsplanning*

Auteur: Hans Dekker

Waardengerichte
groenplanning in
de stad
Dakpark, onderdeel van de Groene Connectie. Netwerk van openbaar groen, buurt- en speeltuinen. Rotterdam. Beeld: hoekhoveniers.nl

Groen- en blauwvoorzieningen bieden aanknopingspunten voor een meer waardengeoriënteerde stadsplanning. Een dialoog over waarden van groen en blauw bevordert de betrokkenheid van bewoners bij de leefomgeving en draagt bij aan een goede
afweging tussen rode of groene functies. Groene bewonersinitiatieven en citizin
science bieden kansen om stadsbewoners te laten bijdragen aan de vitale, groene en
gezonde stad van de toekomst.
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Werken met waarden en kapitaalvorming
plaveit de weg voor een meer samenhangende en transparantere aanpak van
stedelijke beleidsopgaven en groen. Via
indicatoren en meetbare gegevens (data)
kunnen waarden in gebieden, populaties en inrichtingen worden bepaald en
vergeleken. Zoals de gezondheidssituatie,
economische positie van bewoners, sociale
cohesie en het natuurlijk kapitaal in de
wijk (biodiversiteit, ecosysteemdiensten).
Bestaande instrumenten als de monitors
voor leefbaarheid en gezondheidsmonitor
en de atlassen voor natuurlijk kapitaal
en de leefomgeving bieden hiervoor al
aanknopingspunten. Daarbij kan ook de
relatie worden gelegd met groen en blauw.
Door zowel opgaven, gebieden als stedelijk
groen te beschrijven in waarden en indicatoren kan in principe op elk abstractieniveau, stad, wijk, buurt en plek inzichtelijk
worden gemaakt welke functie groen en
blauw (kunnen) vervullen om de stadskwaliteit en leefbaarheid te verbeteren.
Eventuele tekorten om bepaalde opgaven
het hoofd te bieden, zoals klimaatadaptatie, maken afwegingen – bijvoorbeeld
meer groen en minder verharding – beter
te motiveren en navolgbaar. De planologische “hardheid” van groen neemt hierdoor
naar verwachting flink toe. Een boom die
diverse, verifieerbare en urgente waarden
vertegenwoordigt is toch iets anders dan
een boom die mooi of anderszins belangrijk wordt gevonden.
De verbinding met opgaven die in het
stadsbeleid nog niet zijn gelinkt aan ruimtelijk beleid of groen en blauw, vormt een
extra route naar een steviger en effectiever
groenbeleid. Een exercitie voor Rotterdam
leert dat ook op dit vlak nog een wereld te
winnen is (zie kader Targets).

Financieel-economische waarde

De financieel-economische meerwaarde
van stedelijk groen legt extra gewicht in
de schaal. Daarmee kunnen afwegingen
en keuzen voor (groen)bestemmingen en
inrichtingen nog beter beargumenteerd
worden. Voor een aantal elementen zijn al
financiële baten in beeld waaronder invloed
van groen op gezondheid. Andere waarden,
zoals sociale en culturele betekenissen van
groen en blauw, vragen nog om onderzoek
en onderbouwing 02.
Een samenhangende benadering van
(groene) waarden, en kosten en baten werkt
door in ruimtelijke afwegingen, zoals keuzen
rond verdichting en vergroening. Het spanningsveld hiertussen is evident. Dat geldt
vooral voor stenige – niet-klimaatbestendige
– stadswijken met veel inwoners, veel compacte bebouwing, veel verharding en weinig
groen. Hier zijn de potentiële baten van
groen het hoogst zoals een recente studie in
Amsterdam aantoont03. Als in die wijken ook
sprake is van persistente sociale problematiek moet eigenlijk worden afgezien van verdichting. In plaats daarvan zou extra groen
moeten worden aangelegd. Hiermee nemen
gezondheid, biodiversiteit en omgevingskwaliteit in zo’n wijk toe. En nemen hittestress
en wateroverlast af.

* Waardenoriëntatie van
groen en blauw sluit aan
bij de nationale Monitor
Brede Welvaart. Naast
het economische motief
worden hierin nu ook ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van
welvaart meegenomen in
de jaarlijks gemeten staat
van ons land 01.

Bewonersinitiatieven

De betrokkenheid van bewoners bij het
stedelijk groen en duurzaamheid neemt
internationaal steeds meer toe. In veel
gemeenten in ons land zijn stads- en buurt-

Soms werken bewoners
mee aan uitvoering van
gemeentelijke projecten
tuinen en nemen bewoners deel aan het
groenbeheer. Vaak dragen groepen bewoners
zorg voor specifieke aspecten en elementen
zoals beheer van habitats voor fauna (vogels,
bijen, vlinders, egels), behoud van waardevolle elementen als hoogstamboomgaarden,
verschraling van bermen of verzamelen van
organisch afval. Soms werken bewoners mee
aan uitvoering van gemeentelijke projecten,
zoals waterberging05.
Groen Kapitaal
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Waterberging en speeltuin, project van gemeente en bewoners. Sterrenburgpark, Dordrecht. Beeld: groenblauwdordrecht.nl

Over targets voor de grote opgaven
In het coalitieakkoord van de gemeente Rotterdam4 zijn
targets verwoord voor de grote opgaven in de stad: energietransitie, kansen voor iedereen en wonen. Groen en blauw
kunnen hieraan bijdragen.

Energietransitie

Extra inzet van groen en blauw kan leiden tot daling van de
uitstoot van CO2 en betere luchtkwaliteit/voorkomen van overschrijding van de EU-gezondheidsnorm voor NO2 in de straten.

Kansen voor iedereen

Participatie in stads- en buurttuinen en ander groen biedt kansen:
• voor bijstandsgerechtigden om hen aan een betaalde baan
te helpen met behulp van re-integratie trajecten;
• voor statushouders en culturele minderheden; kansen voor
betere en snellere inburgering (Nederlandse taal meester
worden, spelenderwijs met onze cultuur in aanraking
komen);
• beide doelgroepen kunnen winnen met leertrajecten voor
vaardigheden die een fundament leggen voor een traject
naar betaald werk (ambachten, maakindustrie, natuurbeheer, voedselproductie, horeca, zorg en andere);
• ook kinderen kunnen profiteren om een hoger onderwijsniveau te halen; bewustwording, sociale cohesie (geborgenheid, opvang) en gezondheid;
• voor ouderen om minder last te hebben van eenzaamheid
door aansluiting en opvang in de buurt gemeenschap, rust
van nabije natuur; meer zingeving bijvoorbeeld door levenservaring in te zetten voor jongeren.

Wonen

Groen en blauw dragen bij aan een goed woonmilieu en een
aantrekkelijk vestigingsklimaat (prettig microklimaat, betere
waterberging, besparing energiekosten, waarde vastgoed).
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Nieuwe technologie voor de opkomende
“slimme” stad vormt een andere inspiratiebron voor bewoners om zich in te zetten
voor de leefomgeving. In veel landen en steden werken gemeenten en bewoners al aan
dit onderwerp. In ons land zijn Amersfoort
en Zwolle koplopers 06, 07. Groen-blauwvoorzieningen maken deel uit van die ontwikkeling. Bewoners houden zich bezig met
tal van meetactiviteiten rond het stedelijk
groen zoals biodiversiteit, wateroverlast,
waterkwaliteit en hittestress. Die “meet je
stad”-beweging heeft grote potentie om de
maatschappelijke betrokkenheid bij het
groen, de leefomgeving en waardenontwikkeling verder te vergroten.

Waardenmakers

Door hun activiteiten rond groen en
duurzaamheid creëren bewoners baten die
– indirect of direct – ten goede komen aan
de gemeenschap of de leefomgeving in hun
wijk. In verschillende stadstuinen wordt
expliciet gewerkt aan de gezondheid en be-

In verschillende stadstuinen
wordt expliciet gewerkt
aan de gezondheid
tere sociaaleconomische vooruitzichten van
bewoners die moeilijk mee kunnen komen.
Een goed voorbeeld is Food for Good in
Utrecht (zie kader Food for Goods).
De baten die vrijwilligers hierbij tot stand
brengen zijn welbeschouwd vermeden

kosten voor gemeenten en partners (zorgorganisaties en woningbouwcorporaties).
Die kostenbesparing laat zich logischerwijze vertalen in een financiële beloning
voor de betrokken vrijwilligers. Doordenkend resulteren activiteiten van vrijwillige
“waardenmakers” voor het beperken van
maatschappelijke uitgaven, in betaalde
banen. Net als diensten van ambtenaren en
medewerkers bij maatschappelijke organisaties. Een opschaling van dit idee sluit aan
bij het concept van volledige werkgelegenheid. De markt en de overheid zijn daarin
complementaire actoren die samen zorgen
voor betaalde werkgelegenheid voor iedereen die kan en wil werken respectievelijk
een maatschappelijke bijdrage levert 08.

Groen-blauwe waardenmeter

Het waardenspectrum van groen en blauw
kan worden omgevormd tot een lokale groenblauwe waardenmeter (dashboard) met een
functie als platform voor de dialoog tussen
gemeente en bewoners. Zo’n dashboard
moet generieke elementen hebben (gezondheid, sociaal, ecologisch en andere). En ook
locatiespecifiek zijn; maatwerk is uiteraard
belangrijk. Een interactieve opzet van de
waardenmeter biedt bewoners de gelegenheid mede invulling te geven aan hun eigen
“groene” identiteit. De waardenbeschrijving
van groen en blauw kan bijvoorbeeld worden
aangevuld met mobiliteit, energie of cultuurhistorie. Of met meer persoonlijke waarden
die belangrijk worden gevonden zoals zingeving, talentontwikkeling en zelfontplooiing.
Een waardenoverzicht zoals geschetst in het
voorgaande artikel in dit blad kan fungeren
als basis voor de groen-blauwe waardenmeter 10.Raadzaam is ook om aan te sluiten bij
bestaande meetinstrumenten. Een goede
kapstok biedt de Groene Baten Planner die
wordt ontwikkeld door het RIVM11.
Flexibiliteit in de groen-blauwe waardenmeter dan wel batenplanner en eenvoudige
(mensen)taal bevorderen de toe-eigening en
het draagvlak bij bewoners en professionals.
Als hieraan voldaan wordt, kan dat ertoe
leiden dat locatiespecifieke, groen-blauwe
waardenmeters gebruikt gaan worden bij de
planontwikkeling, vergroten en monitoren
van de omgevingskwaliteit én de leefkwaliteit
in de stad.

Samenspel

Een steviger groenbeleid wordt extra
ondersteund als bewoners en ondernemers
meer ruimte krijgen voor groene initiatie-

Over Food for Goods
Food for Good9 is een grote biologische voedseltuin met een stuk bos van
7000 vierkante meter, gelegen in een Utrechtse “probleemwijk” uit de jaren
zestig met veel portiekflats. In de stadstuin staat de integratie van kwetsbare
mensen en buurtbewoners voorop. Vrijwilligers en buurtbewoners begeleiden en ondersteunen sociaal kwetsbaren zoals verslaafden, daklozen en
mensen met psychiatrische problemen bij het werken in de tuin. Mensen
worden opgevangen en kunnen hier tot rust komen en tot zichzelf komen.
Zo ontstaat een opwaartse spiraal waarin mensen minder kwetsbaar zijn,
minder zorg nodig hebben en beter op eigen benen kunnen staan. Ook de
re-integratie naar betaald werk wordt zo bevorderd. Op die manier draagt
de tuin bij aan de leefbaarheid in de wijk en aan waarden als biodiversiteit,
educatie en gezond voedsel.

ven en de gemeente samenwerkt met bewoners. Om de groenontwikkeling van onderop te stimuleren doen gemeenten er wijs
aan hierin te investeren en middelen ter
beschikking te stellen aan actieve bewoners
(advies, begeleiding, opleiding en financiële
middelen). Professionalisering van zelforganiserende bewoners dragen ook aantoonbaar bij aan succes en continuïteit van door
hen opgezette stads- en buurtprojecten.12
Meer ruimte voor acties en projecten van
bewoners versterkt ook het eigenaarschap,
verhoogt het sociaal kapitaal in de samen
leving en zorgt tevens voor meer vertrouGroen Kapitaal
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Verdeling taken

Verdere toename van actieve betrokkenheid van bewoners heeft ook gevolgen voor
de manier van werken bij de gemeente.
Om meerwaarde te creëren en de druk
op de ruimte te neutraliseren is een meer
samenhangende gebiedsaanpak onontkoombaar. Nu al maken veel gemeenten de
slag om het ruimtelijk en sociale domein
meer met elkaar te verbinden. Logische
volgende stappen zijn verdere integratie
van sectoren, ontschotting van geldstromen
en versimpeling van regelgeving. Dan kan
ook democratische winst worden geboekt
doordat overheid en bewoners een meer
gelijkwaardige positie gaan innemen. Dat
biedt kansen om verantwoordelijkheden
op deelterreinen tussen systeemwereld en
leefwereld te verdelen. Er kan bijvoorbeeld
onderscheid worden gemaakt tussen basiskwaliteit, een primaire taak van overheid
en systeempartners als zorgorganisaties
en woningcorporaties. En “pluskwaliteit”
die tot stand komt door bewoners, ondernemers en gebruikers16. Gemeentelijke
verantwoordelijkheid voor ruimtelijke
hoofd(groen)structuren (basiskwaliteit)
en gebiedsinvullingen met door bewoners
verzorgde buurttuinen (pluskwaliteit) zijn
voorbeelden voor het openbaar groen.

Gezonde stad
Buurttuin Huis van Bartels (pluskwaliteit) en openbaar groen (basiskwaliteit), Amersfoort. Beeld: Paul Liklikuwata

wen in politieke instellingen en politici 13
Idealiter worden bewoners goede samenwerkingspartners van de gemeente. Dat is
voor veel gemeenten een grote uitdaging.
Bewoners raken nu zelfs nog regelmatig
gefrustreerd doordat ze verdwaald raken in
de gemeentelijke bureaucratie14.
De grote transitieopgaven rond klimaat, wonen annex verdichting en energie, en sociale
vraagstukken vergroten de noodzaak voor
een beter samenspel met bewoners. Zo’n
gezamenlijke aanpak van grote vraagstukken
vraagt om nieuwe vormen van regie. Enerzijds vereist dat meer sturing en uitvoeringskracht van de overheid. Tegelijkertijd is er
behoefte aan meer participatie en betrokkenheid van burgers en naaste betrokkenen15. Een betere balans tussen overheid en
bewoners met ruim baan voor burgerbetrokkenheid sluit ook aan bij de Omgevingswet
waarin participatie en gezondheid kernwaarden en uitgangspunten zijn voor de aanpak.
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Vrijwilligers met de ‘snuffelfiets’ voor het meten van fijnstof, Utrecht.
Beeld: Civity, Zeist

In deze reeks van vier artikelen is aangegeven dat er steeds meer gefundeerde aanknopingspunten zijn voor een waardengerichte
benadering van groen en blauw in de stedelijke beleidspraktijk. Hierdoor wordt de
positie van groen en blauw in de planning
sterker. En worden ruimtelijke afwegingen
voor rode of groene functies objectiever en
evenwichtiger.
Meer samenwerking tussen gemeente en
bewoners biedt kansen voor een andere
verdeling van taken en (financiële) middelen, waaronder voor groen en blauw. Zo’n
gedeelde aanpak snijdt aan twee kanten.
De betrokkenheid van bewoners bij hun
woon- en leefomgeving wordt sterker en
de waarden van groen en blauw nemen
hierdoor toe.
Allerlei doelen en gevolgen zoals samen
werken aan een gezonde leefomgeving,
versterking van de lokale democratie,
meer gemeenschapsvorming en soepeler
verlopende planprocessen liggen zo in het
verschiet. Zo’n verandering in de lokale beleidspraktijk sluit aan bij de actuele oproep
voor een nieuwe bestuurscultuur.

De dialoog in de stad over waarden en middelen en de Omgevingswet fungeren dan als
het kader waarbinnen gezocht wordt naar
gedragen oplossingen en gedeelde verantwoordelijkheid voor actuele opgaven

De betrokkenheid van bewoners
bij hun woon- en leefomgeving
wordt sterker
in de stad. Die planningscope richt de
schijnwerper ook op het grote belang van
de natuur, groen en blauw voor de door de
samenleving breed gewenste groene, vitale
en gezonde stad. Alleen tempo maken blijft
dan nog als wens over.
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