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Groene steden in de woestijn
Dat het gras bij de buren niet altijd groener is, bewijst het MiddenOosten. Deze regio kent van huis uit geen planmatige aanpak van
publieke groenvoorzieningen. De wens is er echter wel en er vinden
al voorzichtig ontwikkelingen plaats om groen meer kans te geven.
Onlangs organiseerde het ministerie van LNV een factfinding-missie
naar Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Met als doel
te ontdekken of Nederlandse kennis, ervaring en technologie een
bijdrage zou kunnen leveren aan meer duurzaam groen in de steden.
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krijgt vorm in Masdar City, de eerste CO2-neutrale stad ter wereld, waar 1.500 cleantech
bedrijven en 40.000 inwoners gehuisvest gaan worden. Er zal alleen duurzame energie
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“Gapropositie
de boer op
”

‘Economic cities’
in Saoedi-Arabië
Om de economische ontwikkeling
te stimuleren, investeert het land 43
miljard euro in de ontwikkeling van vier
metropolen, die in 2020 ruimte moeten
gaan bieden aan nieuwe investeerders
en aan ruim vier miljoen inwoners.
Kwaliteit van wonen en werken
moeten hier van wereldklasse zijn.
Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid
zijn leidende principes bij het maken
van de ontwerpen. Het gaat om King
Abdullah Economic City bij Jeddah,
Jazan Economic City, Knowledge
Economic City bij Medina en Prince
AbdulAziz bin Mousaed Economic
City bij Hail. Hoewel de economische
situatie wellicht tot enige vertraging
bij de realisatie zal leiden, zijn deze

Leden van de factfinding-missie in Saoedi-Arabië
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van duurzame groene steden (green city
concept) in de Golf. Denk aan kennis en
producten voor bodemverbetering en
substraten, maar ook plantmateriaal dat
minder water vraagt en geschikt is voor het
woestijnklimaat. Er zal nauw opgetrokken
moeten worden met tuin- en landschapsarchitecten. Ook op het vlak van water
besparende technieken kan Nederland een
rol spelen. Het is echter geen eenvoudige
markt. De eisen zijn hoog en een lange adem
is vereist om binnen te komen. Bovendien is
men er zeer op de prijs. Persoonlijke contacten opbouwen zijn een voorwaarde en dus
regelmatig bezoek is noodzakelijk. De meest
kansrijke aanpak lijkt om met een gezamenlijke propositie van bedrijven en wetenschappers de boer op te gaan, die de gehele keten
kan omvatten, zowel ontwerp, toelevering,
beheer als training.
Het ministerie zal in de komende maanden
nagaan of er bij het bedrijfsleven  belangstelling is om in de betrokken landen activipagina 10
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