Groen is goud
voor stad en bewoner
Tijdens de Floriade van 2002 werd de Groene Stad als nieuw idee gepresenteerd.
Twintig jaar later kon de organisatie op de Floriade van Almere laten zien, dat de praktijk
volop met het idee van groen dat de stad leefbaar houdt aan de slag is gegaan.
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Het gebouw van Aeres Hogeschool
op de Floriade is een goed voorbeeld van het integreren van groen
aan de buitenkant van een gebouw.
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Groen rondom huizen zorgt voor een aangenamer
woon- en leefklimaat.

O

vertuigen hoeft niet meer. Het pleidooi om in steden meer groen aan te planten om het leven in de
stad aangenaam te houden, is wereldwijd geaccepteerd. Wat in 2002 tijdens de Floriade van de Haarlemmermeer startte als een ambitieus project, is twintig jaar
later een algemeen geaccepteerd verhaal. Dat werd duidelijk
tijdens de Green Cities Conference, die op 29 juni 2022 op de
Floriade in Almere werd gehouden.

STAPELS ONDERZOEK
Wat de in 2002 opgerichte stichting De Groene Stad goed
deed, was zorgen voor veel onderzoek. Tijdens de conferentie passeerden allerlei invalshoeken van dat onderzoek de
revue. Zo maakte WUR-onderzoek Jelle Hiemstra nog maar
eens pijnlijk duidelijk wat er alleen al in Nederland aan de
hand is, als het om de opwarming van het klimaat gaart.
In 120 jaar is in ons land de gemiddelde temperatuur flink
gestegen. Nog indringender is het beeld, als we naar steden
kijken. Hiemstra toonde aan, dat vooral de nachttemperatuur in stedelijke gebieden aanmerkelijk hoger blijft dan
buiten de stad. De oorzaak is simpel: op zonnige dagen is er
meer instraling van de zon en tegelijkertijd houden stenen
gebouwen de warmte van de zon langdurig vast.
Aan die opwarming is gelukkig ook iets te doen, aldus Hiemstra. “Door 10 procent meer groen aan te planten in de stad,
daalt de gemiddelde temperatuur met 0,6 graden. In parken
is dat zelfs vier graden. Parken zijn echter voor veel mensen
te ver weg. Daarom is het beter om dichter bij huizen meer
bomen en struiken te planten. Dat kan met bomen, maar
ook met groene wanden. Het effect op het klimaat van 23
vierkante meter Hedera komt overeen met een boom.”

HAKEN EN OGEN
Tijdens het congres werd ook duidelijk dat niet elk project
automatisch slaagt. Dat bleek bijvoorbeeld bij een stadslandbouwproject in de Amsterdamse wijk Gaasperdam, waar het
idee was om bewoners te stimuleren om zelf meer groenten
te gaan telen uit hun land van herkomst. Een prima plan,
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Onderzoekster Judith Klosterman benadrukte
dat het vergroenen van wijken met sociale
woningbouw niet gemakkelijk is, omdat bewoners
geen eigenaar zijn.

want in dat stadsdeel zijn overgewicht en suikerziekte veel
voorkomende gezondheidsproblemen. Het enthousiasme
was groot om mee te doen, maar Ravesloot merkte al gauw
dat veel mensen hun kennis over tuinieren overschatten.
“Tuinieren kost nu eenmaal tijd en de nodige kennis. Als
mensen dat onvoldoende hebben, dan haken ze af.” Wat hij
ook zag, was dat zo’n project op den duur verwordt tot een
onkruidbestrijdingsproject. “Als je op dit terrein iets wilt
gaan doen, pak het dan professioneel aan met inzet van de
nieuwste technieken.”
Ook het verbeteren van de leefomgeving in wijken met veel
sociale huurwoningen vraagt om meer dan hier een daar
een boom of struik planten, zo betoogde Judith Klosterman
van Wageningen UR. Nederland telt maar liefst 2,2 miljoen
sociale huurwoningen. Meer groen is juist in die wijken heel
welkom, omdat het er nauwelijks is en omdat mede daardoor de gezondheid van mensen hieronder lijdt. Aangetoond
is inmiddels dat groen positieve effecten heeft op aspecten
als angst en depressie, overgewicht, diabetes en migraine.
Maar juist in sociale huurwijken is er weinig sociale cohesie.
Bovendien zijn de woningen geen eigendom, waardoor de
drang om aan de slag te gaan met groen niet groot is. Klosterman merkte een vergroeningsproject alleen kan slagen,
als er via sociale media een intensieve campagne wordt
gevoerd om mensen uit te nodigen. “Alleen een berichtje in
het wijkblad levert niets op. Je moet echt hard aan de slag
om mensen hiervoor warm te maken. Bij een project dat we
uitvoerden in een wijk met veel sociale huurwoningen lukte
het om 42 mensen bij elkaar te krijgen.” Haar ervaring is,
dat woningcorporaties in beweging komen als het om het
vergroenen van wijken gaat. “Vergeet niet de bewoners mee
te nemen, want dat is essentieel.”

250 SOORTEN INSECTEN
Naast deze onderzoeksresultaten werden tal van praktijkvoorbeelden getoond. Zo raakte het bedrijf Mobilane betrok-
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Onderzoek heeft aangetoond dat een tuin bij verpleeg- en
verzorgingstehuizen een positief effect heeft op de gezondheid
van de bewoners. Bij verzorgingscentrum Flora op de Floriade
is zo’n tuin aangelegd.

ken bij een project van de gemeente Utrecht. In die gemeente staan veel bushokjes met een plat dak. Driehonderd van
die platte daken kregen een beplanting met sedummatten.
“Het effect van die Sedumdaken is groot. Ze halen fijnstof
uit de lucht en nemen ook veel regenwater op als het flink
regent. Daarnaast is er een effect op de biodiversiteit”, aldus
Annelies Kieboom van Mobilane. Wat die biodiversiteit betreft, kon ze de net opgeleverde resultaten presenteren van
een onderzoek naar de insecten die op de sedumdaken zijn
gevonden. “Er zijn meer dan 250 soorten insecten geteld,
variërend van bijen en hommels tot kevers en vlinders.”
In Londen zorgde Mobilane bij tweehonderd scholen voor
groen, waarna de kinderen zelf aan de slag zijn gegaan
om te bekijken wat er allemaal aan leven in dat groen is
te vinden.

Weidema liet de verschillen zien. Een fantasieloos Arkplein
van 2.400 vierkante meter klinkers en wat bomen in slechte
conditie werd door het verwijderen van de klinkers en het
aanplanten van vaste planten, gras en bloembollen een mooi
groen park. Dat gebeurde ook op het vierkante Daalmeerplein, dat vier groene vakken kreeg en voor kleur in de stad
zorgt. “Na twee jaar zien we een grote diversiteit aan bloeiende struiken, bloembollen en bomen. Dit is een attractief
park geworden”, aldus Weidema.

Ook Van den Berk Bomen is regelmatig partner in dit type
projecten, zo liet directeur Pieter van den Berk zien. In
Brugge kreeg Van den Berk de opdracht om op een plein
waaronder een parkeergarage lag, bomen te planten. Door
goed na te denken over de manier van planten, lukte het
om het plein met tientallen lindes een groene uitstraling
te geven. Dat gebeurde ook op het plein van het NS Station Amsterdam Arena, waar geen snippertje groen was te
vinden. “Lastig punt hier was dat het een relatief natte plek
is. Om die reden hebben we gekozen voor het aanplanten
van watercypressen (Metasequoia glyptostroboides), met als
resultaat een groene omgeving. En dan is er nog de futuristische woontoren Trudo Vertical Forest, waar op tal van de
balkons bomen zijn geplant.

Alphen aan de Rijn liet door TU Delft onderzoeken hoe in
de zomer de stad opwarmt. Dat leverde een zorgelijk beeld
op, aldus Ron Kervezee van de gemeente. “Onze binnenstad is heel compact, waardoor gebouwen veel warmte
opnemen en uitstralen. Ons doel was om de temperatuur
acht tot tien graden te laten dalen. Dat is te realiseren door
in het centrum 50.000 tot 70.000 vierkante meter groen
aan te leggen. Lastig punt is dat maar een kwart daarvan
openbaar terrein is, waar wij zelf aan de slag kunnen. De
overige driekwart is in handen van particulieren. De vraag
was hoe we die konden stimuleren om te investeren in
groene daken.”
Creatief nadenken leverde een bijzonder project op, waarin
onder meer telers uit Boskoop participeerden door groen
voor daken te leveren. Door eigenaren een bedrag te laten
lenen via een groenfonds is het aantrekkelijk om hierin te
investeren. Voordelen zijn er zeker, aldus Kervezee. “Met
een groen dak bespaar je op gas en energie en er is minder
geluidsoverlast. Daarnaast stijgt de waarde van je huis. Naar
verwachting is de investering er in acht tot tien jaar uit.”

STEENWOESTIJNEN

INSPIRATIE

Ook gemeenten zijn de afgelopen jaren aan de slag gegaan
met het vergroenen van de stad. Neem Alkmaar, waar Paul
Weidema verantwoordelijk is voor Stadswerk072. In 2020
stelde de gemeente zich tot doel om 50.000 vierkante meter
steenwoestijn aan te pakken. In 2020 werd 11.000 vierkante meter aangepakt en vorig jaar 12.000 vierkante meter.

Waar in 2002 de basis werd gelegd voor de stichting De Groene Stad is de Floriade van 2022 het bewijs dat investeren in
groen meer dan de moeite waard is. Op het terrein zelf zijn
genoeg voorbeelden te zien van het combineren van groen
en gebouwen om wonen aantrekkelijker en leefbaarder te
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