#bovenkop

De Groene Stad raakt aan
haarvaten samenleving
Hoe houden we het leefbaar in steden en
dorpen nu zomers warmer en droger of
juist extreem natter zijn? Het antwoord
bestaat uit vijf letters: groen. Geen
reclamestunt van de boomkwekerij- en
vasteplantensector, maar keer op keer
de uitkomst van onderzoek. Het thema
Growing Green Cities van Floriade Expo
2022 is daarom goed gekozen, vindt Leon
Smet, secretaris van De Groene Stad.
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“D

it onderwerp raakt alle lagen van de bevolking”, stelt Leon Smet, secretaris van De
Groene Stad. “Ambtenaren op elk niveau
hebben ermee te maken, politieke partijen,
groenvoorzieners en burgers. Iedereen moet nu nadenken
over de vergroening van de woonomgeving. Zomers zijn warmer en droger, terwijl er soms ook in korte tijd veel neerslag
valt. Groen helpt echt om daar iets aan te doen.”

De Floriade van Vijfhuizen in 2002 vormde het begin van
wat nu Stichting De Groene Stad is. Toenmalig voorzitter Jan
Habets van Plant Publicity Holland realiseerde zich dat investeren in groen in de woonomgeving een antwoord kon zijn
op de toen al steeds warmere zomers. Juist in steden is die
opwarming voelbaar, omdat stenen de warmte opslaan en nog
lang na zonsondergang weer afgeven. Nu, twee Floriades later,
is juist die groene stad het centrale thema, samengevat in de
slogan Growing Green Cities. Urgenter kan het ook bijna niet.
Nu al leeft de helft van de wereldbevolking in een stedelijke
agglomeratie. Naar verwachting stijgt dit in 2050 naar 68%.
De stad is dus de plek waar veruit de meeste mensen leven.
Als groen ergens nodig is, dan is het daar. Maar hoe zet je al
die partijen die daar een rol in hebben, in beweging?

HEEL VEEL ONDERZOEK
De belangrijkste basis voor die beweging is onderzoek,
aldus Smet. “De afgelopen jaren zijn er heel veel projecten
uitgevoerd. Negen zijn er afgerond, veertien lopen er nog
en drie starten binnenkort. Al die projecten geven aan dat
groen echt een functie heeft. Groen zorgt voor een betere
leefomgeving in ziekenhuizen, maar zorgt ook voor een
betere gezondheid in woonwijken. Ook is het effect van
kamerplanten goed uitgezocht en daarvan weten we dat die
een positief effect hebben op de luchtkwaliteit en op de geestelijke gesteldheid van mensen. Het gaat dus om groen in
gebouwen en daarbuiten. Daarnaast werken we in Europees
verband met inmiddels dertien landen samen om het gebruik in de leefomgeving te promoten. Daarvoor is Europees
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geld beschikbaar. De EU betaalt 80%, partners 20%. Als dan
zoveel landen meedoen, dan kun je echt wat bereiken.”
De stichting mag dan zelf niet zo zichtbaar zijn in de maatschappij, stilzitten is er niet bij. “We werken nu vooral achter de schermen”, aldus Smet. “Dat betekent dat we partijen
als vastgoedbedrijven, verzekeraars en woningbouwcorporaties informeren over de behoefte van bewoners aan groen.
Vanuit die partijen moet geld komen om in een groene
leefomgeving te investeren. Grijs moet groen gaan denken.
Met een goed onderbouwd verhaal kun je dat gesprek beter
voeren. Gesprekken die gaan over klimaatbestendig groen.
Daarmee verschuift de positie van bomen, heesters, vaste
planten en bloembollen van esthetisch naar functioneel. Aan
een boom zit een verdienvermogen. Een boom wordt een
investering waar aan valt te rekenen.”

TEGELTUIN
Die beweging is positief, maar dan is er nog die enorme groep
tuineigenaren, die nog maar al te vaak kiest voor uitsluitend
tegels. Wat doet De Groene Stad daaraan? “In feite raak je
daar aan de haarvaten van onze samenleving”, aldus Smet. “Je
ziet dat er allerlei acties op touw worden gezet om de burger
ook te stimuleren om voor groen te kiezen. Neem de actie ‘Tegelwippen’, waar afgelopen jaar in veel gemeenten aandacht
voor was. En Tuinbranche Nederland is gestart met zogenoemde Klimaatpleinen in tuincentra. Daar kunnen kopers
informatie krijgen over de mogelijkheden om hun tuin en de
woonkamer te vergroenen en hoe nuttig dat is voor hun eigen
welbevinden. Die hulp van medewerkers van tuincentra is
nodig, want voor veel tuineigenaren staat een tuin voor werk
of voor onzekerheid. Dat laatste is waar veel tuinbezitters last
van hebben. Wanneer plant ik die boom, waar zet ik hem,
hoe diep plant ik hem, is mijn grondsoort geschikt, et cetera.
Bij dat type vragen is hulp en deskundigheid van een groene
medewerker essentieel.
Internationaal zet de stichting in op onder meer de Green
Cities Award, waarbij innovatieve, inclusieve groenprojecten
uit 13 Europese landen met elkaar wedijveren. Afgelopen jaar

Bijschrift

won Nantes met een project waarbij een oude steengroeve is
omgetoverd tot een prachtig park met groen en waterpartijen.
Stichting De Groene Stad is een van de partners van Floriade Expo 2022. De kennis die de stichting de afgelopen
jaren heeft opgebouwd, draagt ze uit op wat nu nog Kavel
1 wordt genoemd. Dat is de Groene Stadkavel, waar bezoekers informatie krijgen in een onbemenst paviljoen en via
elf informatiepunten en 150 borden, die verspreid over het
terrein staan.
De stichting grijpt deze Floriade ook aan om een meerdaags
congres te houden over het thema Growing Green Cities.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met partners als de
gemeente Almere en enkele ministeries. Via een flink aantal
lezingen geven onderzoekers daar aan wat de stand van
zaken is van het onderzoek naar het effect van groen op de
leefomgeving.
Floriade Expo 2022 is ook de plek waar een nieuw boek verschijnt, nu nog met de werktitel “Green City Guidelines 2”.
Daarin staan bijdragen van onder meer de rijksbouwmeester,
de Deltacommissaris en Louise Vet van Wageningen UR over
de vele thema’s die er zijn rond de groene leefomgeving.
Smet vindt het mooi dat de Floriade Expo 2022 het thema
van de Groene Stad centraal stelt. “Dit thema raakt alle
kanten van de samenleving. Of het nu sociaal, economisch,
maatschappelijk of klimatologisch is, deze mondiale ontwikkeling is er en wat dat betreft hebben we vanuit de groene
productie en handel het tij mee.”

Wat, waar, hoe?
In Stichting De Groene Stad werken Royal Anthos, LTO Nederland en Royal
FloraHolland samen. De stichting heeft als doel om de maatschappij te informeren over de mogelijkheden om groen toe te passen in de leefomgeving om
daarmee het welzijn van bewoners te vergroten. Tevens zet de stichting zich
in om duidelijk te maken dat groen van groot belang is om in de woonomgeving bij warmte de temperatuur te verlagen en om bij intensieve neerslag
voor minder wateroverlast te zorgen. Via de website www.degroenestad.nl
is veel informatie te verkrijgen over deze onderwerpen. Via www.groenkennisnet.nl zijn veel onderzoeksresultaten te vinden van projecten die door
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