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Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen 
minder snel ziek of gestrest worden en geluk-
kiger zijn wanneer ze in een groene omgeving 
wonen. Mensen zijn vaak doodongelukkig in 
die blokkendozen. Woninghuurders hebben er 
bijvoorbeeld geen invloed op hoe groen hun 
omgeving is. De natuur moet een integrale rol 

spelen bij het ontwikkelen van bouwplannen. 
Groen bij de huizen moet net zo vanzelfspre-
kend worden als wegen of winkels in de omge-
ving. De huizen zullen er misschien iets duurder 
door worden, maar ze brengen ook meer op. 
In de nabije toekomst zal het groen in de stad 
veel meer geïntegreerd zijn dan nu het geval is. 
Water zal bij de stad en het landschap worden 
betrokken. We hebben de natuur hard nodig 
om te overleven op deze opwarmende planeet. 
Versteende steden zijn er beroerd aan toe. Ze 
brengen de mens tot wanhoop. Ondanks de 
toenemende mogelijkheden voor de branche 
in de ‘groene’ steden zullen groenvoorzieners 
zich niet alleen op de stad moeten richten, 
maar ook op de aansluiting met het buitenge-
bied.

Meer gebruikersgroen, minder kijkgroen
Daarom pleit ik voor meer gebruikersgroen en 
minder kijkgroen. Een gazon is mooi, maar in 
een stad moet je niet alleen gras willen. Het 
is mooier om de omgeving te betrekken als 
onderdeel van het dagelijks leven. De grond bij 
bedrijfsgebouwen ligt er vaak zielloos bij terwijl 
er met een paar ingrepen iets van te maken is. 
Natuur rondom een bedrijfsgebouw kan het 
welbevinden van de medewerkers versterken. 
Leg wat kronkelpaden aan tussen wilde bloe-
men door, of een waterplas. Dan kunnen de 
medewerkers in de pauzes de natuur in. Het 

kunnen plekjes van bezinning zijn. Even rustig 
zitten, zonder telefoon of vergaderen in het 
groen. Plekjes waar de mensen zich kunnen 
concentreren op een idee of op een ontwerp.

Kettingreactie van positieve effecten
Mijn oproep luidt dan ook: neem de natuur als 
uitgangspunt, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen 
van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. 
Door hoogwaardige natuur voorop te stel-
len ontstaat een kettingreactie van positieve 
effecten, waaronder het binden van stikstof 
en vastleggen van CO2, bevorderen van de 
biodiversiteit en het verbeteren van de volksge-
zondheid. Dit hoeft geen extra kosten met zich 
mee te brengen. Het is mogelijk om kosten-
neutraal de functiescheiding in de ruimtelijke 
ordening te overwinnen waardoor een gebouw 
bijvoorbeeld tevens als faunavoorziening fun-
geert. Meervoudige waardecreatie dus, waarbij 
economische groei gepaard gaat met natuur-
inclusiviteit en zodoende toekomstbestendig 
is. Zo kan de groene stad in één klap meerdere 
uitdagingen oplossen.
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‘Neem de natuur als 
uitgangspunt bij het 
ontwikkelen van nieuwe 
woonwijken en 
bedrijventerreinen’

Op weg naar een groene stad
Het zijn interessante tijden. Architecten, plano-

logen en projectontwikkelaars pikken de sig-

nalen op dat we anders met de natuur moeten 

omspringen. Je kunt de grond niet klakkeloos 

blijven verharden. In stedelijke woonwijken 

worden nu willekeurig bomen geplant. Zonder 

samenhang, er zit geen idee achter. Bomen 

moeten worden geplaatst op plekken waar ze 

onbelemmerd kunnen groeien, zonder dat de 

wortels worden platgewalst bij de aanleg van 

wegen of riolering.
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