B o e k m e t bo u wst e n e n voo r g r o e nblau w e st e d e nbo u w :

Waar waterbeheerders en stedenbouwers
elkaar ontmoeten, staat een pot met goud
Hiltrud Pötz, architecte van bureau Opmaat, werkt samen met STOWA en andere organisaties in het waterbeheer aan een
onderzoek dat moet uitmonden in een praktisch en inspirerend boek over de groenblauwe vormgeving van de stad, eind dit
jaar. Het boek geeft een uitvoerig overzicht van groenblauwe ontwerpoplossingen, als antwoord op de gevolgen van onder
meer klimaatverandering. ‘Hier is nog een wereld te winnen,’ aldus Pötz.

De opgave waar we voor staan, begint nu langzaamaan bij
grotere groepen mensen door te dringen, aldus Pötz:
‘Daarom werken we aan dit boek. De grote steden worden
op veel fronten geconfronteerd met afname van kwaliteit.
Luchtkwaliteit, biodiversiteit, hitte en andere gevolgen
van klimaatveranderingen zijn thema’s die steeds dringender om aandacht vragen.’
E e n w e r e ld t e w i nn e n

Met toepassing van de principes van groenblauwe stedenbouw valt volgens Pötz een wereld te winnen. ‘Biodiversiteit versterken, kansen voor voedselproductie in de stad,
een betere leefkwaliteit, minder hittestress, impulsen voor
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