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STICHTING ‘DE GROENE STAD’ PRESENTEERT
NIEUWE GROENE INITIATIEVEN

Stichting ‘De Groene Stad’ heeft de
ambitie om het ‘groener denken’ te
stimuleren
‘De Groene Stad’ is hét groene kennis- en
inspiratieplatform van Stichting iVERDE
voor de relatie tussen ‘groen’ en samenleving. Ze maakt zich sterk om nieuwe
inzichten, best practices en uitkomsten
van wetenschappelijk onderzoek te verspreiden onder beleidsmakers, politici,
bedrijven, adviseurs, … De organisaties
LTO-Vakgroep Bomen en Vaste Planten,
VHG-branchevereniging voor ondernemers in het groen en Anthos- Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en
Bolproducten hebben samen hun schouders gezet onder ‘De Groene Stad’.
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Het werk van stichting ‘De Groene Stad’ is niet langer een toekomstvisie of ideaal.
Dit dient steeds meer omgezet in beleid, in de manier waarop overheden willen
werken aan vergroening van de stedelijke omgeving, zei bestuurslid Henk
Raaijmakers tijdens de themabijeenkomst ‘Groene Verstedelijking’ op 18 april in
Den Haag. De ‘Groene Stad Charta’ werd als een nieuw initiatief gepresenteerd. We
maakten ook in primeur kennis met de op wetenschap gebaseerde baten van groen
in de zogenaamde ‘factsheets’.
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• Vergroten van het bewustzijn van de
waarde van natuurlijk groen bij burgers, beleidsmakers en politici;
• Stimulering en tot stand komen van
een doordacht groenbeleid;
• Aanleg van meer parken, plantsoenen en natuurgebieden;
• Vergroten van de biodiversiteit is het
uitgangspunt;
• Waar mogelijk bedrijventerreinen
‘vergroenen’;
• Gemeenten bezuinigen niet op het
onderhoud van groen;
• ‘De Groene Stad’ is proactief, focust
op samen werken aan oplossingen.
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De stichting ziet de duurzame verstedelijkingsopdracht als een trendbreuk
die ruimte schept om groen ‘integraal
mee te nemen’ in de planvorming. Men
wil dit doen door te inspireren, maar ook
bijvoorbeeld door het publiceren van relevant wetenschappelijke onderzoek.
‘De Groene stad” richt zich op iedereen
die invloed heeft op de aankleding van
de leefomgeving. Dit zijn vooral beleids-

makers, politiek, adviseurs en bedrijven
die professioneel bezig zijn met de planning en ontwikkeling van stedelijk gebied
maar ook geïnteresseerde burgers.

“Met de ‘Groene Stad Charta’
stimuleert en ondersteunt ‘De
Groene Stad’ het tot stand
komen van regionale
netwerken die leiden tot een
groenere woon- en
werkomgeving.
Groene Stad Charta bindt bedrijfsleven
en overheden aan vergroening van onze
steden
De ‘Groene Stad Charta’ is een nieuw
initiatief van de stichting ‘De Groene
Stad’. Ondertekenaars stellen zich voor
als maatschappelijk verantwoord opererende organisaties. De Charta heeft een
sterk communicatieve waarde, binnen en
buiten de organisatie. ‘De Groene Stad’
stimuleert en ondersteunt het tot stand
komen van regionale netwerken. In die
netwerken worden door bedrijven, instellingen en overheden samen nieuwe
ideeën en initiatieven ontwikkeld die leiden tot een groenere woon- en werkomgeving. ‘De Groene Stad’ zal daarom een
ook steeds meer een adviesrol vervullen
- nadrukkelijk niet-commercieel - om
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dende en een faciliterende rol in dit programma. Zij brengt ondernemers in de
groensector en kennisinstellingen bijeen
en ondersteunt bij de ontwikkeling van de
groenconcepten en verdienmodellen. Op
de themabijeenkomst maakten we kennis met de factsheets met daarin actuele
samenvattingen van bestaande onderzoeken naar ‘de meerwaarde van groen’.
In deze reeks publicaties zijn de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek
naar het effect van groen op onze woonomgeving, leerprestaties, gezondheid
en werkomgeving op een toegankelijke
manier samengevat. Op dit moment zijn
er vijf factsheets beschikbaar. De titels
zijn: Groen, meer dan mooi en gezond,
Groen en Leren, Groen en Wonen, Groen
en Herstellen, Groen en Werken.
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Naar nieuwde verdienmodellen met
‘De Groene Agenda’
‘De Groene Agenda’ is een programma
waarin kennisinstellingen samen met
ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen. De Groene
Stad werkt hierin samen met Royal Flora
Holland en vooraanstaande kennisinstellingen zoals de WUR en de VU. Doel is
dat ondernemers uit de sector hiermee
nieuwe verdienmogelijkheden voor zichzelf kunnen creëren. iVerde heeft een lei-
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De Floriade zal zich volledig richten op de gezonde en groene stad

aangesloten organisaties te ondersteunen bij het oplossen van de vraag hoe en
waar groen het beste kan worden ingezet. Deze adviesteams denken mee vanuit ‘De Groene Stad-gedachte’ en vanuit
de pijlers: biodiversiteit, milieu, economie en sociale cohesie.

Floriade 2022 in teken van gezonde en
groene stad
De Floriade in Almere krijgt een verzameling van bomen, planten en heesters
die compleet gericht is op de gezonde en
groene stad. Dat werd duidelijk tijdens
de presentatie van landschapsarchitect
Niek Roozen. Hij is al meer dan 40 jaar
actief als landschapsarchitect en leverde sinds 1982 aan elke Floriade een
bijdrage. Niek is uitgegaan van het rastervormige ontwerp dat landschapsarchitect Winy Maas en zijn Almeerse collega Christiaan Pfeiffer eerder voor het
gebied hebben opgesteld. Daarin is het
Floriadeterrein met een oppervlakte van
acht hectare opgedeeld in blokken van
30 bij 50 meter. Roozen heeft hiervoor
een zogeheten arboretum opgesteld met
planten en bomen op alfabetische rangorde gerangschikt per plantensoort. Zo
ontstaat er een combinatie van lanen en
paden met bomen of kleurige planten en
struiken. Tijdens de Floriade staan hiertussen paviljoens, daarna wordt het een
woonwijk.
Landschapsprojecten in China
Sinds 1998 heeft Niek Roozen heel wat
parken en landschapsprojecten uitgevoerd in China. In de stad Shenyang
werkt hij al vele jaren strategisch samen
met het Shenyang Landscape and Planning Design Institute waar zijn bureau
groene stadsontwikkelingsprojecten ontwerpt. Door de enorme verstedelijking
is China gaan nadenken over de verdere
ontwikkeling van haar steden waarbij de
focus gelegd wordt op de ontwikkeling
van parken en groene landschappen.
Niek gaf zijn visie op “groene” kansen
voor Shenyang aan de hand van heel wat
succesvolle realisaties waarbij verstedelijking en natuur hand in hand gaan. Zijn
stelling is ‘The future green city is being
built today’. De parken in de Chinese steden van de toekomst worden nu ontworpen en gerealiseerd. Pas daarna ontwikkelt de stad zich verder rond deze groene
zones. De schaal van deze groenprojecten is in onze ogen enorm. Projecten van
350 hectare en meer zijn standaard in
China.

Meer informatie: www.degroenestad.nl
voor het laatste groene nieuws, groene
beelden en interessante wetenschappelijke rapporten en artikelen over groen.
Via de Engelstalige site www.thegreencity.com wordt het gedachtengoed ook
internationaal verspreid.
Je kan de factsheets vinden op
www.degroenestad.nl/factsheets. l
Niek Roozen realiseert in China heel wat groenprojecten. Hier een ontwerp van de entree en
oriëntatiepunt voor het nieuwe 18 ha grote high-tech park in Shanghai en de verbinding van de
vier losliggende delen van de entree. (2016 )
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