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Groen in en om de stad (GIOS) draagt bij aan de kwaliteit van de woonomgeving en biedt
mogelijkheden om dicht bij huis te recreëren. Om dit in stand te houden moeten steden compact
bouwen en de groei van de bouw koppelen aan die van het groen. Dat kan door de reconstructie
van bestaand groen, maar ook door de aanleg van nieuwe groengebieden en het maken van
nieuwe fiets- en wandelverbindingen.

Een aantal steden met dezelfde problematiek is in het Landsdeel Oost de samenwerking met
elkaar aangegaan in zogenaamde stedelijke netwerken. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen
dat twee aangrenzende steden aan elkaar groeien, door het instandhouden van groene tussengebieden. Door de krachten te bundelen, gebruik te maken van schaalvoordelen en het creëren
van draagvlak krijgt GIOS een eigen gezicht met zichtbare resultaten.

Om de groene ambities te bereiken staan de netwerksteden er niet alleen voor. Ook de rijksoverheid levert een bijdrage. Zo vindt het Rijk dat de ontwikkeling van de bebouwde gebieden parallel
moet lopen met die van het groen. De balans tussen rood en groen moet daarmee in 2010 weer
hersteld zijn. Het initiatief is van de Ministeries van VROM en LNV, in het kader van het Grotestedenbeleid, maar dit laat onverlet dat er veel werk verzet moet worden door bijvoorbeeld de
gemeenten en de reconstructiecommissies.

Groen imago onder druk
In veel wijken in Nederlandse steden is het niet best gesteld met de hoeveelheid, de kwaliteit en de
bruikbaarheid van het openbaar groen. Het Landsdeel Oost heeft een groen imago. Het imago staat
echter onder druk, omdat het groen juist mensen en bedrijvigheid aantrekt. Om in de toekomst een
goede balans te behouden tussen groen en bebouwing, moet gelijk met de ontwikkeling van de
bebouwing het groen worden aangelegd. Hierover zijn concrete afspraken gemaakt in het regioconvenant tussen gemeenten, provincies en het Rijk.

Stedelijke netwerken
Een goed voorbeeld van een resultaat van de GIOS-aanpak is het grote regionale park ‘Over-Betuwe’
tussen Nijmegen en Arnhem. Beide steden hebben te maken met een aanzienlijke uitbreiding van het
aantal woningen, daarbovenop staan nog eens verschillende infrastructurele ingrepen en bedrijventerreinen gepland. Het park voorziet in de behoefte van mensen om te kunnen recreëren en voorkomt
dat de steden aan elkaar vastgroeien. Een ander stedelijk netwerk waar steden aan elkaar dreigen
vast te groeien is Netwerkstad Twente. Er bestaan plannen voor een regionaal park tussen Almelo
en Borne. Bij de netwerken Zwolle-Kampen en Apeldoorn-Deventer-Zutphen bestaan goede kansen
om de ontwikkeling van groen en blauw samen op te laten gaan. Langs de IJssel moet vanwege
veiligheidseisen meer ruimte voor de rivier worden vrijgemaakt en dit kan prima gecombineerd
worden met nieuw groen.

Bij de planvorming voor de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen is men bij de basis
begonnen. Het groen en water zijn als uitgangspunten genomen bij alle plannen. Aan de hand van
die gegevens heeft men bepaald waar wel, niet of onder voorwaarden mag worden gebouwd en waar
nieuwe groen of blauw kan komen.
Een ander voorbeeld van een GIOS-initiatief is de Groenzone in de driehoek tussen Wageningen,
Ede, Rhenen en Veenendaal. Het is een plan voor een stedelijk uitloopgebied voor de snel groeiende
woonwijken van Veenendaal en Ede.

In de netwerkstad Zwolle-Kampen is het gebied ‘Buurtschap’ één van de GIOS-projecten. Het doel
voor alle partijen is de eenheid te bewaren in het gebied waar nu de landbouwactiviteit drastisch
terugloopt. Men streeft naar een gebied waarin landbouw, natuur, recreatie en waterberging met
elkaar samengaan, waardoor een aantrekkelijk gebied voor de stad ontstaat.

Landsdeel Oost
Landsdeel Oost en de stedelijke netwerken werken samen om het GIOS-programma vorm te geven
en te koppelen aan de stedelijke uitbreiding, reconstructie van het platteland, groene diensten en

ruimte voor de rivier. Onder auspiciën van het Landsdeel Oost en in samenwerking met het Ministerie
van LNV heeft het onderzoeksinstituut Alterra een rapport opgesteld met de titel ‘Groen in en om de
stedelijke netwerken in Landsdeel Oost’. In de loop van 2003 zal een rapport verschijnen over het
groen rond middelgrote steden in het Landsdeel Oost.
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