... als ik weer ga bouwen, begin
ik niet met het fundament
maar met de rook
die uit de schoorsteen kringelt ...
De titel is geïnspireerd op onderstaand gedicht van
de Poolse dichter Leopold Staff (1878-1957)
Budowalem na piasku
I zwalilo sie.
Budowalem na skale
I zwalilo sie.
Teraz budujac zaczne
Od dymu z komina
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DE STAD GROEIT VANUIT HET GROEN
In 2000 was de ambitie van Groen in en om de Stad (GioS) om ‘groen’ in 10 jaar op de agenda te
zetten. Een groene kans die het rijk, de steden, organisaties en bedrijven; ja, eigenlijk geen enkele
Nederlander zou mogen missen. Groen als investering.
Onze overtuiging was dat in het Nederland van de toekomst de hotspots van de metropool - en dat zijn
de steden - zich meer en meer gaan inzetten om de stad èn het ommeland meer kwaliteit te geven. Een
werk- en leefomgeving van bijzondere kwaliteit zal immers hoogwaardige kenniswerkers verleiden
om zich daar te vestigen. Een hoogwaardig vestigingsklimaat wordt meer en meer beslissend om
topsectoren te bewegen zich in een regio te vestigen èn er te blijven!

HERFSTBLADEREN OP HET VELD, GRAS TUSSEN DE TEGELS
Een vogel zag Nederland in 1900.
Hij zag groene velden, water en enkele rode vlekken waar mensen woonden.
In 2012 waait hij weer met de herfst mee het land over.
Onder hem groeien nu de steden het weiland in.
Groen kleurt baksteenrood en klinkeroranje.
Wanneer hij in 2100 terugkomt is het land een stad.
Maar niet zoals de vogel gewend is van andere wereldsteden.
Nederland is een metropool waar groen geen onkruid is maar de kans krijgt om rood te versterken.

HOTSPOT-HOPPER
De trekvogel gaat de hele wereld over. Toch heeft deze doorgewinterde reiziger een aantal plekken
waar hij zich prettig voelt, waar hij elk jaar weer langs komt. Onze wereld wordt groter èn steeds
kleiner. Bij ons neemt, terwijl we globaliseren, de hang naar lokale plekken toe. Net als de vogel
hangen we boven de wereld, en zoemen we in op de hotspots die ons aanspreken. We vliegen over en
de landsgrens vervaagt. Vanaf nu zijn de stedelijke gebieden zijn vaak onze ijkpunten.

ROOD LEIDT DE DANS, GROEN IS DE CHOREOGRAFIE
Vlieg over het land en zie steden groeien. Lange colonnes snijden door de polder naar de stad.
Verstedelijking is een wereldwijde trend die de komende decennia zal doorzetten. De kwaliteit wordt
doorslaggevend voor de kwaliteit van een metropool.
Groen speelt een belangrijke rol als het gaat om leefkwaliteit. Groen voelt goed en vitaliseert zelfs het
vaalste rood. Maar er is meer dan esthetiek. Groen floreert pas echt wanneer het aan kan sluiten bij de
ambities van een stad. De stad is een motor, groen haar brandstof. En zolang ze geparkeerd staat kan
rood best zonder groen. Maar wanneer de stad wil groeien en innoveren, komt ze pas echt verder in
combinatie met groen.

ZORGEN ZOEMEN ZELDEN
Het ruist in de hoge bomen en knispert in het kleine struikgewas; de zorgen van het land. Vogels kwetteren over openheid, veiligheid, tolerantie, macht, economie en Europa. Maar over het groen waar zij
hun nesten bouwen hoor je ze niet.
Toch is groen genoegen belangrijk. Groen lijkt op het eerste gezicht verlegen, maar kan wel degelijk
verleiden. Groen is de glimlach van een burger onderweg naar huis, door het park. Groen is het zweet
van kinderen die spelen. Groen is een humble bee, de nederige hommel die voedsel verzamelt en
daarmee bloemen bestuift. Een klein gebaar met grote gevolgen, want in tevreden groen fluiten vogels vrolijker.

FLESSENPOST
Een flesje Coco Colo kost een paar centen, het bestaat immers voornamelijk uit water en suiker. Het
imago van het merk kost echter vele malen meer. Een beleidsnota bestaat uit woorden. Woorden
die ideeën kunnen planten en ontwikkelingen kunnen bevorderen. Om effectief te zijn moet beleid
aansluiting vinden bij de beleving van de spelbepalers van Nederland. Het gaat dan om meer dan
alleen de nota. Een goed beleid vind je in een flesje, aangespoeld op het strand. Een verhaal dat meer is
dan de woorden op het papier.

EEN ZAAILING UIT EIGEN TUIN
In deze tuin plant iedereen zijn eigen boom. Elke Nederlander is een ontwerper. Al haalt
slechts een enkel plan de eindstreep, al zal niet iedere boom volgroeien, toch overlappen
dromen en spiegelen initiatieven. Tussen verschillende mensen met ideeën en plannen
ontstaat een netwerk; een systeem dat het idee helder kan maken en de groei kan
ondersteunen. Dit persoonlijke netwerk kan zorgen voor een snelle realisatie van kleine
dromen, die vervolgens groter mogen worden dan de eigen achtertuin. Persoonlijke
inspiratie zaait zo vooruitgang en kwaliteit. Het groen verleidt, vertakt en laat elke lente weer
nieuwe zaailingen achter.

GEEN FUNCTIONARISSEN MAAR MENSEN,
GEEN NOTA MAAR VERTROUWEN

Dan is dit toch sneller?

JOUW HORIZON
Een stap in de goede, groene, richting zetten. Daarvoor moet je vooruit kijken, je visie volgen. Als je
een stap hebt gezet moet je om je heen kijken. Waar ben ik beland, hoe ben ik er gekomen? Je kunt
je oorspronkelijke inzichten testen, aanscherpen en verankeren. De visie is simpel: je kunt meer met
groen..... groen moet je doen. Ga dan gewoon op pad. Intuïtie en durf gebruik je om de weg ernaartoe
vorm te geven.

GROENE BOUWPUT
Elke dag heeft haar eigen hoogtepunt, elk project haar eigen buitenkans. Groen is flexibel, het kruipt
waar het niet gaan kan. Een goede visie kan ervoor zorgen dat kansen op optimaal benut worden,
dat zij bloeien wanneer er de meeste ogen op gericht zijn. Elk project heeft zo zijn eigen momentum.
Naarmate je meer onderdeel van een project bent, des te makkelijker is het dit momentum te
herkennen en te benutten.
Een betrokken tuinder kent zijn gewassen. Omdat hij er dagelijks mee bezig is weet hij wat het juiste
moment is om te snoeien, of er mest nodig is en wanneer er geoogst kan worden.
Groen kan binnen een project op verschillende momenten bijdragen aan het realiseren van andere
‘hogere’ doelen. Soms geeft groen het startschot. Bijvoorbeeld wanneer een wijk wordt opgebouwd
door te beginnen met de aanleg van een park. Dit ‘vroeggeboren’ groen zien we Nederland nog niet
veel. Bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen verschijnt het groen pas in de laatste
acte ten tonele.

LAAGHANGEND FRUIT
Het is slim om onderaan een boom te beginnen met plukken. Al hangt het mooiste fruit boven, het is
zaak je geduldig, traptree voor traptree, omhoog werken. De grootste appels bewaar je voor het laatst.
Mocht je van de ladder donderen, je nek breken, dan heb je in ieder geval al iets geoogst....
Een onderneming wordt succesvoller wanneer er snel resultaat geboekt kan worden. Het verhaal
wordt overtuigender als er concrete resultaten op tafel liggen. Hoe klein de eerste appels ook zijn,
ze verschaffen inzicht en ervaring en vergroten de kans dat grotere, ingewikkeldere plannen ook
haalbaar zijn.
GioS groeit, nog steeds. Steden als Maastricht, Amsterdam, ‘s Hertogenbosch, Venlo, Utrecht,
Zwolle en Enschede liepen voorop bij concrete groene projecten in en om de stad. Zij plukten hier
de vruchten van. Andere steden die in eerste instantie nog weifelachtig waren werden door deze
successen aangestoken. De meest sceptische stad komt wellicht nooit in beweging. Daar blijven
schoffel en ladder werkeloos in de schuur staan – het zij zo...

GROENE KRACHT
De rode stad hoeft geen bos te worden. Mensen wonen immers niet in boomhutten. Maar groen
kan wel aansluiten bij de sterke punten van de omgeving, de ambities van de metropool. Door
bomen te planten krijgt de stad een groen gezicht. Hiermee verbetert het leefklimaat. De stad krijgt
allure,aantrekkingskracht. Groen speelt hier een uniek rol; groen is flexibel, niet in regels te vangen.
Groen kan als geen ander verleiden.
Groen heeft haar eigen kracht. Zij kan om huizenblokken dansen en zich uitstrekken over
rafelranden. Kwaliteit bereik je door te durven. Door niet bang te zijn voor de simpele oplossing, door
te investeren de in openbare ruimte. Als je met een combinatie van water, suiker en nog wat (geheime)
ingrediënten de wereld kan veroveren, waarom zou dat dan met groen niet kunnen?

EEN BOOM VOLDOET
Van praten over groen wordt de stad niet groener. Groen hoger op de agenda krijgen is nogal
vrijblijvend als het niet tot concrete resultaten leidt. GioS gaat uit van doen, planten, zaaien,
onbebouwd laten... Zolang er maar iets kan groeien, als er één boom geplant is, is er resultaat.
In deze context zijn in de afgelopen jaren veel concrete projecten gerealiseerd.........
In Heerlen ontmoeten mensen elkaar in postzegelparkjes.
In Venlo is een waterpark een gezinsuitje.
In Arnhem zorgt verticaal groen voor onthaasting, gezondheid, decor en natuur.
In Zwolle werkt groen vernieuwend in een doe-park en eco-architectuur.
In Tilburg beweegt mobiel groen praktisch langs haar kermis.
In Rotterdam kun je klimaat-veilig loungen in waterpartijen.
In Amsterdam mag je samen oogsten en eten van de moestuinen van je eigen woningcoörporatie.

EEN ZONNEBLOEM KOST EEN ZAADJE
De zonnebloem, le tournesol, draait met de zon mee. Het enige wat deze vrolijkerd nodig heeft is zon
en water. Maar als hij de lucht in schiet kan hij wel wat ondersteuning gebruiken. Degene die hem dan
helpt krijgt daar als hij uitgebloeid is een heleboel zaadjes voor terug.
Processen op gang brengen, dàt was het doel van GioS. Geld is nodig om het eerste inerte radertje in
beweging te krijgen waardoor andere raderen begonnen te draaien. Eén zaadje planten...
Procesgeld zorgt ervoor dat mensen actief en betrokken bezig gaan. Het zet aan tot eigen initiatief
en motiveert de juiste mensen, die nadenken over hoe ze de oogst kunnen vergroten. En als je
simpelweg eist dat er pas een Euro op tafel komt als ook je medespelers inleggen.... Dan krijgt het
vrijblijvendheidsmonster weinig kans.
Net als bij de zonnebloem is het begin de grootste uitdaging. Het zaadje moet ontkiemen en daar
is zorg en aandacht voor nodig. Maar zodra het proces op gang gekomen is, zijn het de direct
betrokkenen die er op een creatieve manier verantwoordelijkheid voor dragen. Dan kun je als
initiatiefnemer weer elders aan de slag.

EEN APPEL IN DE HAND
Een oud gezegde: Boompje groot, plantertje dood. Tegenwoordig praten we over het directe
rendement van een investering in goede hardware. Het klinkt tegenstrijdig maar in feite zijn we met
beide uitspraken bezig.
Het directe resultaat van groen in een rode omgeving is belangrijk om anderen te verleiden in
beweging te komen. Daardoor kunnen projecten meer allure krijgen en krijgt het groen de kans te
groeien. Tegelijkertijd groeit de boom nog door als de planter er allang niet meer is. Een investering in
groen is een investering waarvan je ieder jaar vruchten kan plukken.

FOTOSYNTHESE IN DE SCHIJNWERPER
Groen is constant in beweging. Het is een veranderlijk proces, waarvan de uitkomst niet geheel
te voorspellen is. In dat decor gaan we uit van een nieuwe, gelijkwaardige relatie tussen beleid en
onderzoek. In dit interactieve proces staat het praktische nut altijd voorop.
Traditioneel fungeert beleid als opdrachtgever voor onderzoek. Deze nieuwe vorm, waarin beleid en
onderzoek continue in interactie zijn, eindigt niet in rapporten maar in concrete eindproducten. De
samenwerking heeft namelijk als primaire doel een beweging op gang te brengen. Vaak werden de
spraakmakende projecten door de media opgepikt en kwam het groen in de schijnwerpers te staan.
Echt groen, danwel een fraai boek over het echte groen...

BERENKUILEN
Innovatie kan niet zonder weerstand. Elke weg heeft kuilen, en als je daar domweg overheen rijdt, zul
je halverwege stranden. Zie de obstakels die je tegenkomt juist als middelen die je verder kunnen
brengen. Weerstand maakt creatief en houdt alert. Wees niet arrogant, maar verleid. Loop met je
tegenstanders mee en luister, communiceer. Denk aan judo; veer mee, en vanuit dezelfde kracht duik
je erop, er overheen. Laat een beer op je weg je niet tegenhouden. Loop er omheen of wacht tot hij
wegloopt. Ga niet met de beer in gevecht. Wees nog slimmer dan de beer!

MENSENDIEREN
Mensen moeten zelf in eerste instantie investeren in én profiteren van het groen. Zij zijn het
die moeten planten en oogsten. Hun groen schraagt de de stad en de omgeving, Zo wordt groen
gemeengoed. Mensengroen, waarin vanzelf ook andere levende wezens voorkomen, dat maakt het
allemaal nog mooier. Elk effect is welkom, omdat het betekent dat er iets in gang gezet is. Iets groens,
dat alleen maar kan groeien.

OVERWINTERWORTELS
In het bedrijfsleven wonen veel eendagsvliegen en eenjarige planten. De vuistregel is dat slechts 10%
van de innovaties er overwinteren. Bij GioS is dat anders. De meeste groene ideeën, die in de try-outs
zijn uitgewerkt, worden gerealiseerd. Ze hebben wortel geschoten, letterlijk en figuurlijk. Dit betekent
dat het GioS concept innovatief was èn is.
Maar waarom slagen de projecten eigenlijk? Omdat ze groen zijn? Omdat ze klein beginnen? Omdat
iedereen ervan mag mee genieten? Omdat er soms geen nota aan te pas komt? Omdat het allemaal zo
vanzelfsprekend is? Omdat het no-nonsense is? Omdat echte kwaliteit zichzelf beschermt?

GROEN MET EEN FRANSE SLAG
Parijs investeert al eeuwen overtuigend in groen naast rood. En dat met een zeer hoog
kwaliteitsniveau. Dit heeft geleid tot veel bezoeken met mensen die met de groene openbare ruimte
bezig zijn. Een bezoek was effectiever dan welk onderzoeksrapport of beleidsadagium dan ook. Na
afloop waren bestuurders niet zelden geïnspireerd om in Nederland, naar Parijs voorbeeld, aan de
groene slag te gaan.
Natuurlijk speelde het echte Parijse leven geen onbetekenende rol. De stad bleef keer op keer
inspireren:
• Durf, kwaliteit en innovatiekracht als het gaat om de openbare ruimte.
• Kiezen voor kwaliteit, zonder compromis.
• Alles wat de groene openbare ruimte tot een succes kan maken, is er te zien.
• Ondanks vierkante meter-prijzen die de Nederlandse ruimschoots overstijgen, is er alom groen
• Bewustzijn van een goede openbare ruimte als voorwaarde voor leefbaarheid.
• Een grootse groene metropool die de wereld al eeuwen inspireert en blijft inspireren.

REKEN JE GROENRIJK
Omdat de openbare ruimte mede bepaalt waar mensen en bedrijven zich vestigen, staat de kwaliteit
van die openbare ruimte voorop. Groen kan hierin een belangrijke rol spelen, GioS verwordt dan tot
de volgende optelsom:
De kenniseconomie gaat een steeds grotere rol spelen. Hierdoor wint het pleidooi voor een
hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte aan kracht.

+
De zesjes-cultuur in de concurrentiestrijd tussen vestigingsplaatsen is definitief voorbij.

=
De kwaliteit van de openbare ruimte is bepalend voor de kwaliteit van de metropool, de stad,
de wijk, de buurt of de straat. Op haar beurt draagt dit bij aan thema’s als sociale cohesie, 		
gezondheid, vestigingsklimaat, leefbaarheid, investeringsklimaat en klimaatbestendigheid.

Ontwerpatelier
A2 Maastricht - Meerssen

GROEN SPROOKJE
2000 – Rode ramp
De enige stoplichten op de snelweg tussen Hoek van Holland en Palermo staan, voordat je in Genua
op de veerboot rijdt, in Maastricht. De A2 verdeelt de stad en zorgt voor veel overlast, luchtvervuiling
en verminderde leefkwaliteit. De oplossing ligt in de ondertunneling van de snelweg. Bestuurders en
consortia bezoeken Parijs om te zien hoe je met het graven van een tunnel een stad kunt vergroenen.
2020 – Groene loper
Er staan geen stoplichten meer in Maastricht, de files zijn verdwenen, net als de overlast en de
luchtvervuiling. De stad die verdeeld was heeft een groen hart gekregen. De stad leeft weer, ze heeft
lucht en land. En onder haar loopt toevallig ook nog die ader van de Noordzee naar Sicilië.

Verbreding
groenopgave

BOSBUS - GROEN IN LOOPPAS
Elke lente wordt de kale grond langzaam gevuld. Als de bodem in goede conditie is, kan bijna alles
groeien. Maar groen kan ook een oplossing bieden voor plekken die uit de vergetelheid gehaald
moeten worden. Groen kan een oplossing aandragen voor maatschappelijke problemen. Dat vergt
een scherpe, verrassende en flexibele manier van denken, maar vooral een goede conditie. Groen
moet daarom goed onderhouden worden. Tijdens de Architectuurbiënnale 2003 reed in Rotterdam
een als mobiel natuurreservaat verklede bus rond. Deze Bosbus nodigde mensen uit na te denken
over groen in en om de stad. Bijvoorbeeld over de metafoor: natuurlijk, als je dat wilt kun je naar het
groen toe gaan... maar, het groen kan je ook tegemoet komen!

ESTAFETTE STAD-LAND, HOTPOT MET STOKJES
Het wiel hoeft maar één keer worden uitgevonden. De ervaring mag doorrollen, zodat anderen er
ook van kunnen profiteren. In de Estafette Stad-Land werd een tweedaagse ‘hotpot’ georganiseerd.
In China is deze groentefondue, die aan een grote tafel gedeeld wordt, enorm populair. In het
grensgebied tussen Maastricht, Lanaken en Riemst kenden ze het nog niet. Tijdens de workshop
dachten de burgers en overheden na over de regio. In de Estafette Stad-Land wordt kopieergedrag niet
geschuwd. Concrete inhoudelijke ideeën, visies en oplossingen uit het zuiden van het land, werden
in Zwolle gebruikt om verder te experimenten. Naar Chinees voorbeeld dus geen ‘copy-paste’ maar
‘copy-morf’. Een simpel en doeltreffend concept om in beweging te leren en ervaringen te delen.

Maastricht

GROENE METERS, WAAR GROEIT GROEN?
Wat is groen? Zien wij dezelfde kleur als groen? En, hoe groen is een stad eigenlijk? Voordat daar een
onderzoek naar startte, was dat laatste moeilijk te meten. Vanaf 2002 is er diverse keren gekeken naar
de structuur, de locatie en de hoeveelheid openbaar groen in de 31 grootste steden van Nederland. Het
onderzoek geeft aan welke steden en wijken snakken naar groen. Daarnaast brengt het onderzoek in
beeld waar het stedelijk leefklimaat en de gezondheid van de stedelingen door groen verbetert.

EEN GROENE FIJNE STOFZUIGER - VOOR BETERE
LUCHTKWALITEIT
Planten zijn uitstekende stofzuigers. Ze voeden zich met CO2, geven zuurstof af en vangen fijnstof
op. Dit groene schoonmaakwerk kan dus een mooie bijdrage leveren aan de verbetering van de
luchtkwaliteit. In steden is het daar vaak slecht mee gesteld, met alle gevolgen van dien. In Nijmegen
is gekeken waar de groene schoonmakers aan het werk gezet konden worden om de lucht te filteren.
Dit onderzoek was een succes en heeft ervoor gezorgd dat de stofzuigers in het beleidsplan van
de gemeente kwamen. Inmiddels maakt de groene fijnstofzuiger ook deel uit van het nationale
klimaatonderzoeksprogramma.

ROOD VOOR GROEN - TWISTER IN DE STAD
Als je in het spel Twister al je voeten en handen op rood hebt staan, val je om. Groen en blauw zijn
essentiële punten. Ook in de ruimtelijke ordening. In de omgeving van groen en water liggen de
woningprijzen namelijk hoger dan elders. Dat biedt kansen! Rood voor Groen is een concept dat
onderzoekt hoe stad en natuur elkaar kunnen versterken. Rood voelt zich sterk door groen, omdat
groen een meerwaarde betekent voor woningen en bedrijfspanden. Omgekeerd wordt groen door
de stad ondersteund wanneer deze meerwaarde erkend wordt. Op deze manier kan worden gekeken
welk financieel belang groen vertegenwoordigt op de Twistermat en binnen rode ontwikkelingen.

WERKBEZOEKEN PARIJS - GROENE SPIEGEL
Groen trekt zich niets aan van landgrenzen. Gras stop niet met groeien bij een stippellijntje. Gelukkig
is ons blikveld ook breder en kijken we ook over de grens. Parijs heeft een ruim assortiment aan groen
in de stad. We gingen er op bezoek om te kijken wat groen voor de Parijzenaren betekent.
Het Frans heeft een woord voor ‘groen maken’. Tijdens onze bezoeken zagen we hoe dit ‘verdir’ werkt.
De Promenade Plantée is misschien wel het mooiste voorbeeld. Een spoorlijn die ervoor zorgde dat
de omringende huizen zich omdraaiden; tussen de oude rails kwam een mooi park naar boven. Ons
werd duidelijk dat we in Nederland een nieuw woord nodig hebben voor groen maken. Omdat ‘verdir’
telkens weer opnieuw kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Omdat
‘verdir’onze metropolen verder kan brengen.

GROEN WONEN - GROEN DROMEN
Een vruchtbaar ecosysteem heeft een grote biodiversiteit en soortenrijkdom. De meeste mensen
begeven zich in het ecosysteem van de stad. Wat verstaan deze Nederlanders eigenlijk onder ‘groen
wonen’? Zoveel mensen, zoveel meningen, dat kwam ook in het onderzoek naar voren. In de natuur
leiden verschillende ‘meningen’ maar zelden tot compromissen, dit zou namelijk een saai en eentonig
landschap tot gevolg hebben. Helaas heeft de woning- en stedenbouw zich in Nederland lange tijd
gericht op een gemene deler. Daarom wordt het tijd dat we gaan vragen naar persoonlijke groene
verlanglijstjes van de mensen die in de steden wonen en werken.

SOCIALE COHESIE, EEN GROEN GEVOEL IN DE BUURT
In het groen mag alles komen. Het is laagdrempelig, open en gelijkwaardig. Geen mens of dier voelde
zich ooit onwelkom in een bos. Wie werd er ooit door het gras gediscrimineerd? Groen creëert ruimte
waar mensen elkaar makkelijk en ongedwongen kunnen ontmoeten. In groene wijken zindert vaak
een buurtgevoel, de gedeelde trots en waardering klinkt door tot achter de voordeur. Dit zorgt ervoor
dat bewoners meer contact hebben en meer om elkaar geven. In groene wijken is de sociale cohesie
groter. Hoe ‘stadser’ de buurt, des te belangrijker de rol die het groen kan spelen. Uit het onderzoek
blijkt dat groen zo zorgt voor meer veiligheid en minder verloedering in de buurt.

GROENE MULTIPLIER - REKEN JE RIJK
Aan plantjes hangen (behalve in het tuincentrum) geen prijskaartjes. De waarde van een groene
vierkante meter kun je ook niet bepalen door grassprieten te tellen. Groene waarde uit zich indirect.
Je ziet het aan de aantrekkingskracht van groene steden voor hoogopgeleide en goed betaalde
kenniswerkers. En ook de gezondheid van deze bewoners is een mooie groene aanprijzing.
Er is onderzocht welke waarde groen vertegenwoordigt als vestigingscriterium en hoe het staat met
het percentage te dikke kinderen in de groene wijken door heel het land. Onze conclusie: mensen
willen geld uitgeven om in het groen te wonen. Bovendien wonen in groene wijken minder kinderen
met overgewicht.

OBESITAS - DIK PARK, DUUR KIND
Het ‘slank’ assortiment hondenvoer is tegenwoordig even uitgebreid als de dieet-shakes bij de drogist.
Alleen in een menselijke omgeving lijken dieren te dik te worden. Dikke duiven, dikke honden,
dikke kinderen... We deden onderzoek en concludeerden dat in groene wijken minder kinderen
met overgewicht wonen. Dit betekende het startschot voor een vervolgonderzoek. De grijze en de
groene sector werden met elkaar in contact gebracht. In de zorg (grijs) bleek weinig aandacht voor de
preventieve werking van groen. In de groene sector bleken de verzorgende kwaliteiten van de natuur
ondergewaardeerd. Je mag de vraag dan ook stellen: wat is duurder, een park of dikke kinderen?

STADSLANDBOUW
Een imker kan, zonder de bijenkast te openen, door enkel te luisteren, voorspellen wanneer ‘zijn’ volk
gaat zwermen. Op een soortgelijke manier kent een boer zijn land. En langzaam maar zeker begint
ook de stedeling haar stad te heroveren. Juist ten tijde van globalisering, wordt lokaal weer belangrijk.
Voedselproductie kan daarin een belangrijke rol spelen. Doordat voedsel binnen de stedelijke regio
geproduceerd en geconsumeerd wordt, voelen zowel boer als stedeling zich meer betrokken bij de
omgeving.

KRIMP - DE GROENE OPWAARDERING
De vogel vliegt weer over. Hij ziet dat in sommige delen van Nederland het rood vervaalt.
Daar krimpt de bevolking. Mensen trekken weg, voorzieningen verdwijnen en gebouwen
komen leeg te staan. Dat is vervelend maar niet onomkeerbaar. Het biedt de steden ook de
kans te vergroenen. Waar ooit een verwaarloosde flat stond, wordt een speeltuin aangelegd.
De stad wordt niet alleen aantrekkelijker maar trekt ook nieuwe vormen van bedrijvigheid
aan, stadslandbouw bijvoorbeeld. Zo leidt de bevolkingskrimp niet tot een negatieve
spiraal van wegtrekkende mensen, die vale lege plekken achterlaten, maar tot een groene
opwaardering van de stad.

EEN GROEN POTLOODJE
Van links tot rechts komt groen naar boven. Vogels hoor je kwetteren over groene daken en
groene gevels. Openbaar groen moet meer toegankelijk worden, het groen in de wijken moet
beter, het stadsgroen moet verbonden worden met het groen in het ommeland... Het lijkt haast wel
of groen op elke agenda staat (blijkt uit een brede analyse van verkiezingsprogramma’s voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2010). Zelfs de pinguïn, die je voorheen niet vaak over groen hoorde
praten, vraagt nu de aandacht voor groene ontwikkelingen. Eigenlijk ook niet zo gek, uiteindelijk
hebben we er allemaal mee te maken.

BUURTUIN, SAMEN - TIJDELIJK - DUURZAAM
De overheid en de burger, het zijn twee verschillende diersoorten. Elk houdt zijn grote schoonmaak
op een ander moment. Ze worden in tegengestelde seizoenen wakker voor het groen om hen heen.
De overheid, wanneer de burger druk is met zichzelf. De burger, juist wanneer de overheid met andere
dingen bezig is.
In buurtuinen komt veel moois uit de grond. Dat begint al voor ze zijn aangelegd, omdat ze haast niets
kosten en weinig procedures vereisen. In een paar maanden kan een buurtuin al worden gerealiseerd.
En in de herfst kan de grond ook zo weer een andere invulling krijgen. Maar de belangrijkste oogst is
wel dat er door buren gepraat wordt: “Kom zaterdag naar de apero, in de BUURTUIN!”

De Buurtuin is een groene ruimte in de
stad die tijdelijk geschikt is gemaakt voor
ontmoetingen tussen en activiteiten
van bewoners en gebruikers van de wijk
waarin de tuin is gesitueerd. De Buurtuin
is groen ingericht. Dat wil zeggen dat
duurzaam gebruik van de ruimte voorop
staat, naast behoud van stedelijke biodiversiteit, ontwikkeling van kennis en
verspreiding daarvan onder de gebruikers
en beheerders van de tuin. De bestemming
van de grond waarop de buurtuin ligt kan
op termijn veranderen. Dit is in een contract tussen lokale overheid en gebruikers
vastgelegd.

ZEVEN LEVENS VAN EEN GROENE KAT
Groen is een kat met zeven levens. Ze kan al die levens tegelijkerijd leven zonder te struikelen.
Natuurlijk speelt ze een rol van betekenis als gezichtsbepalende factor in de openbare ruimte. Maar
de groene kat kan veel meer! Groen is een probaat middel om uiteenlopende doelen te realiseren:
Groen vermindert de luchtvervuiling, zorgt voor de waterberging en dempt geluidsoverlast.
Groen verhoogt de waarde van onroerend goed.
Groen verlaagt de kosten van de volksgezondheid.
Groen draagt bij aan de sociale cohesie in een buurt. Gedeelde trots, zorg en verantwoordelijkheid.
Groen verkoelt in hete periodes, en daar zullen we in de toekomst nog vaak van profiteren.
Groen draagt bij aan een leefomgeving van hoge kwaliteit waar bedrijven zich graag vestigen.
Groen zorgt haast vanzelf voor een omgeving met een rijke biodiversiteit.

GROENE OOGST
GioS heeft geld gekost, veel geld zelfs. En hoewel het doel was Nederland groener te maken, is er van
dat geld geen enkele groene hectare gekocht. En toch is er heel veel groen van de grond gekomen
In het eerste decennium van de 21e eeuw is er, naast de ambtelijke uren, circa 7,5 miljoen euro aan
onderzoeksgeld en 70 miljoen euro naar de steden gegaan. Miljoenen zijn gedeeld en gezaaid in
de openbare ruimte van de Nederlandse stad. Een stad die groener is dan 10 jaar geleden, waar de
leefkwaliteit hoger is. Een stad, waarin mensen gezonder leven, prettiger wonen en werken. Een stad
die klimaat-bestendiger is, waarin de sociale cohesie in wijken verbetert, waar bedrijven zich willen
vestigen en waar de natuur binnen de stad meer kansen krijgt.
Mooi of niet? Uiteindelijk is het de inwoner van deze stad, van dit land die bepaalt of GioS een succes
is, en of dat succes een vervolg krijgt.
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