Een schetsontwerpje gemaakt tijdens het
werkatelier. Foto: Jet Schaap

Online meekijken

AORTA Utrecht groen en
gezond: de tijd is er rijp voor

AORTA is een platform voor professionals en
bewoners die geïnteresseerd zijn in de gebouwde
omgeving in de regio Utrecht. Het organiseert
debatten, lezingen, workshops, excursies,
(ontwerpend) onderzoek, films en presentaties.
Daarmee wil AORTA de ruimtelijke ontwikkelingen
en tendensen op het vlak van architectuur en
stedenbouw bediscussiëren, inspireren en aanjagen.
AORTA verzorgt daarnaast architectuurrondleidingen
en educatieve programma’s. Van het thema Groen
& Gezond is ook een lesprogramma gemaakt.

Hoe kun je een stad gezonder maken met groene ingrepen in de openbare ruimte? Wie kun je
daarbij betrekken en hoe financier je het? Deze vragen zijn het uitgangspunt van het programma
Utrecht Groen & Gezond, een initiatief van architectuurcentrum AORTA. Via onderzoek,
discussies, presentaties en werkateliers is de relatie tussen groen, gezondheid en de inrichting
van de openbare ruimte uitgediept. Alle bevindingen zijn, samen met voorbeelden en adviezen,
gebundeld in een online publicatie.
Tekst: Annemieke Bos

Kijk voor meer informatie op www.aorta.nu

‘Je bereikt meer door kennis te delen’
Dat AORTA ervoor koos met dit thema
aan de slag te gaan is geen toeval. “De
wens om iets aan de verschraling van
het groen in de stad te doen, leeft al
langer”, vertelt directeur Eveline Paalvast.
“Als onafhankelijk platform stimuleert
AORTA de discussie over de kwaliteit
van de leefomgeving. Daarbij proberen
we steeds aan te sluiten bij actuele
thema’s. Gezondheid is in Utrecht

inmiddels een politiek thema geworden.
Het is een item in het collegeprogramma.
Dat is een goede zaak, want uit onder
zoek – van Jolanda Maas onder andere
– blijkt heel duidelijk wat voor effect
groen kan hebben op de gezondheid
van mensen. Daarnaast komen er
steeds meer meetgegevens beschik
baar over de temperaturen in de stad
(urban city heat). Stadsgroen heeft een

positief effect op het terugbrengen van
de hitte en verbetert ook het leefklimaat
in de stad, zo blijkt uit onderzoek van
Wiepke Klemm. Tel bij dat alles ook de
vele initiatieven van bewoners op om
meer groen in hun directe omgeving te
creëren en je kunt concluderen dat de
tijd rijp is om concrete stappen te zetten
naar een groenere, gezondere stad.
Daarom wilde AORTA het onderwerp
agenderen en kijken of de verschillende
werelden (ruimtelijke ordening en
gezondheid) samen kunnen werken. We
verwachten namelijk dat dit de leefbaar
heid voor bewoners vergroot en het ves
tigingsklimaat voor bedrijven versterkt.”

Stad, wijk en straat

Situatie Maasstraat voor en na ‘groene ingreep’. Foto: Jet Schaap – Illustratie: Ronald van der Heide.
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Over Architectuurcentrum AORTA

In werkateliers gingen teams aan de
slag met de centrale vragen van het
programma. Er namen vertegenwoordi
gers deel van verschillende expertises:
van stedenbouwers en landschaps
architecten tot planeconomen en onder
zoekers op het gebied van gezondheid.
Van gebiedsbeheerders tot beleids
makers. Landschapsarchitecte Arda van
Helsdingen en stedenbouwkundige
Arnold Meijer waren als begeleiders bij
de ateliers betrokken. “Uitgangspunt
was om het onderwerp vanuit verschil

lende schaalniveaus te benaderen,
namelijk de stad, de wijk en de straat”
legt Van Helsdingen uit. “Om het zo
concreet mogelijk te maken, hebben we
drie deelgebieden in Utrecht geselec
teerd waarmee we aan de slag gingen.
We hebben gekeken welke gezondheids
problemen daar kunnen spelen en met
welke ingrepen je die zou kunnen ver
minderen of voorkomen. Tegelijkertijd
wil je met die ingrepen ook bijdragen
aan het versterken van de identiteit van
die wijk en andere functies dienen zoals
ecologie en waterbuffering.”

Functies koppelen
Belangrijke les uit de werkateliers is dat
je meer kunt bereiken wanneer je ver
schillende disciplines met elkaar om
tafel zet. “Het begint allemaal met kennis”,
stelt Van Helsdingen. “Als je die kunt
delen, dan komt er ook bewustwording
en vergroot je de kans dat er bij de plan
vorming wordt gedacht aan meerdere
doelstellingen. Daarnaast blijkt het ook
heel nuttig om functies te koppelen. Dus
kijk bij de ontwikkeling van recreatieve
routes niet alleen naar de esthetische
kant van het groen, maar betrek ook
ecologie, fijnstof, temperatuur en derge
lijke erbij. Verder concludeerden we dat

je de plannen vooral helder en toegan
kelijk moet maken, dan kunnen mensen
makkelijker aanhaken. De gemeente
bepaalt de kaders op stadsniveau.
Als je wilt dat bewoners op straat- en
wijkniveau in actie komen, moeten ze
daarvoor wel handvatten hebben.”

Burgers, bedrijven en overheid
De publicatie Utrecht Groen & Gezond
geeft voorbeelden van hoe burgers,
bedrijven en overheid samen de stad
groener en gezonder kunnen maken.
“We hopen dat meerdere partijen zich
hieraan willen verbinden”, stelt Paalvast.
“Denk aan woningcorporaties, gezond
heidsinstellingen, maar ook aan groen
bedrijven en onderwijsorganisaties. Stel
je voor dat er een label ‘Utrecht Gezonde
Stad’ komt, daarmee kunnen partijen
zich onderscheiden! Hoe meer we inte
graal projecten aanpakken, functies
koppelen en groen vooraan in de plan
vorming meenemen, hoe meer kans van
slagen.”

Voorbeeldproject
AORTA heeft met de activiteiten die tot
nu toe zijn ondernomen het thema
groen & gezondheid op de agenda’s van
partijen in Utrecht willen zetten, zoals de
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>
motor zijn van nieuwe innovatieve en
creatieve ideeën. Almere kent een jeug
dige bevolking. We zien dat deze jonge
mensen bewust bezig zijn met een
duurzaam leven, eten, bewegen. Zij
kunnen de Floriade ook interessant
maken voor hun leeftijdgenoten.”
Roozen: “De Floriade vindt plaats in
2022, maar ook in de aanloop ernaar
toe moet de Floriade gaan leven. Het
initiatief van de Jeugdfloriade vormt hier
een prachtige opmaat voor. ”

gemeente en de GGD. Een volgende
stap is volgens Paalvast om ervaring op
te doen in een concreet project. “Samen
met de gemeente en een woning
corporatie bijvoorbeeld, en liefst ook
een groenbedrijf. Er is voor veel partijen
een rol weggelegd om dit verder te
brengen. Ook is het nodig om goede
financieringsmodellen uit te werken.
AORTA gaat die uitdagingen graag aan,
met professionals en bewoners.”

Als u interesse heeft om uw expertise in te
zetten voor het vervolg, kunt u contact
opnemen met Eveline Paalvast, directeur
van AORTA, via epaalvast@aorta.nu of bel
(030) 232 16 86.

2.
In werkateliers werden voorstellen bedacht voor drie deelgebieden in Utrecht. Foto: Jet Schaap

5 vragen over

De JeugdFloriade
In 2022 organiseert Almere
de Floriade, met als thema
‘Growing Green Cities’. Bij
deze Floriade worden voor
het eerst ook heel gericht
jongeren betrokken. Dit
gebeurt onder de noemer
‘JeugdFloriade’. Wethouder
René Peters van de gemeente
Almere en VHG-directeur
Egbert Roozen, die beiden
bestuurslid zijn van de
Stichting Jeugdfloriade,
vertellen er meer over.

In het project Prikbar werken de Urban Greeners samen met tuinbouwbedrijven in hun
zoektocht naar bijzondere kruiden en planten voor heerlijke dranken. PRIK functioneert
daardoor niet alleen als een bar, maar ook als podium voor de tuinbouw. Foto: Daniël Wolters
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1.

Waarom een JeugdFloriade?
Peeters: “Omdat we het belangrijk
vinden om jongeren bij de tuinbouw
wereld te betrekken. Zij kunnen de

Hoe gaat het in zijn werk?
Peeters: “De Urban Greeners fun
geren als ‘wegvoorbereiders’. Het is een
groep van 10 jongeren met zeer ver
schillende achtergronden. Een aantal
van hen staat trouwens op de lijst Duur
zame Jonge 100! Zij krijgen de ruimte
om mee te bouwen aan de Floriade en
innovatieve projecten te ontwikkelen.
Projecten waarmee ze laten zien hoe de
tuinbouwsector kan bijdragen aan een
duurzame wereld. Het idee is om de
groep jaarlijks met 10 nieuwe leden uit
te breiden.”
Roozen: “Ik vind het heel inspirerend om
deze groep jonge innovators, onder leiding
van Boj van den Berg, bezig te zien. Zij

komen met hele verfrissende ideeën.
Dingen waar je niet meteen aan gedacht
zou hebben. Het begint met initiatieven
in het klein, maar die de potentie hebben
om iets heel groots te worden. Het is
erg leuk om te zien hoe de groep Urban
Greeners vanuit hun hele verschillende
achtergronden tot hun eerste projecten
zijn gekomen. ”

3.

Wat voor projecten ontwikkelen
de Urban Greeners?
Peeters: “Ze hebben ‘Drijfveer’ ontwor
pen, een drijvend atelier dat helemaal
zelfvoorzienend is, gemaakt van mate
rialen uit de omgeving. Een ander leuk
idee is ‘PRIKbar’, een mobiele bar waar
je cocktails kunt kopen gemaakt van
tuinbouwproducten. Deze bar is te zien
op scholen, festivals en beurzen.

3.

Op wat voor manier is VHG
hierbij betrokken?
Roozen: “VHG is aangesloten bij de
Nederlandse Tuinbouwraad (NTR),
waarin ik bestuurslid mag zijn. De NTR
heeft mij vervolgens afgevaardigd in het
bestuur van de JeugdFloriade. Behalve
door de NTR worden de activiteiten van
de urban greeners gesteund door de
gemeente Almere, Stad & Natuur, de
AOC-Raad, de AERES-groep, de Triodos
Bank en de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij.”

Kijk voor meer informatie op
www.urbangreeners.com of volg de
Urban Greeners op Facebook.

4.

Welke verbindingen worden
gemaakt naar de partijen die
deelnemen aan de Floriade?
Peeters: “Via de Floriadeorganisatie
leggenwe verbindingen tussen de jon
geren en het onderwijs en bedrijfsleven.
De ontwikkelde projecten zijn voorbeel
den van de samenwerking die daaruit
ontstaat.”

VHG en de Floriade
Branchevereniging VHG zal
zich ook op de Floriade pre
senteren namens de groene
sector. De Ledenraad heeft
ingestemd met het vormen van
een begeleidingscommissie
die de deelname verder gaat
voorbereiden.

De Drijveer, een drijvend atelier gemaakt van materialen uit de omgeving. In het atelier wordt ook water gezuiverd en energie opgewekt.
Design: Koen Kaljee
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