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De ontwikkeling van stadslandschap 
Purmerend

Groen groeit mee!

Purmerend willen een forse bijdrage leveren in 

de woningbouwopgave voor de metropoolregio 

Amsterdam. Daarom zal het aantal inwoners in de 

komende 10 – 20 jaar groeien. En al die mensen willen 

hun ommetje maken, hun hond uitlaten, een fietstocht 

maken, even tot rust komen of een hardlooprondje 

doen. Het Purmerbos is al druk bezocht. Meer bewoners 

betekent ook dat het Purmerbos nog drukker wordt. Het 

is dus belangrijk dat het Purmerbos meegroeit met het 

toenemend aantal inwoners. Ook al zou er alleen maar 

binnenstedelijk worden gebouwd. 

Startakkoord

De gemeente Purmerend, BPD Gebiedsontwikkeling en 

Staatsbosbeheer zijn in gesprek geraakt en voortvarend 

aan de slag gegaan om samen een gebiedsvisie op 

de Oostflank van Purmerend te maken. In dit gebied 

ten oosten van de stad ligt onder andere de golfbaan 

BurgGolf en het Purmerbos. De gebiedsvisie is een 

interessante en complexe opgave waarbij de bouw 

van nieuwe woningen gecombineerd wordt met het 

aanleggen van nieuwe natuur en het vergroten van 

het bestaande Purmerbos. Spannend is de optie dat 

delen van het Purmerbos ingezet kunnen worden voor 

woningbouw. Het kappen van bomen ligt uiteraard 

altijd gevoelig, maakt de tongen los en brengt de 

nodige emoties met zich mee. Toch denken we dat het 

eindresultaat een flinke plus oplevert voor de natuur. 

Variërend van een groter Purmerbos en een waterrijke 

natuurverbinding tot aan groenere en meer natuurlijke 
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Spannende tijden!

Het nieuwe kabinet is van plan om een flinke impuls te geven aan de relatie groen en woningbouw. In 
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nend jaar. Maar de tekenen zijn gunstig. In deze Nieuwsbrief wat mooie voorbeelden van groene ontwik-

kelingen in stadslandschappen.
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binnenstedelijke woonwijken. Een groen netwerk. Vanaf 

de voordeur tot in het Purmerbos. Andere ambities 

die gerealiseerd moeten worden: betaalbare huur- en 

koopwoningen, focus op openbaar vervoer, fietsen en 

wandelen, zo veel mogelijk houtbouw, gefinancierd 

beheer en inrichting voor de bestaande en nieuwe 

natuur inclusief de recreatieve voorzieningen, klimaat- 

en water-opgaven. Al deze ambities kunnen alleen 

worden gerealiseerd als je het gehele gebied, de gehele 

Oostflank, in beschouwing neemt. 

Boscompensatie 1:3

Het Purmerbos, de natuur, de recreatieve voorzieningen, 

het groen in de wijken moeten er dus per saldo 

beter van worden. In kwantiteit (grotere oppervlakte 

Purmerbos) en in kwaliteit (onder andere betere 

recreatieve zonering). Daarom zal voor iedere hectare 

die gekapt moet worden er drie hectare in het gebied 

gecompenseerd moeten worden. Dat is een heel 

belangrijke randvoorwaarde. Om te laten zien dat 

natuur / groen niet de sluitpost is van de realisatie van 

het stadslandschap willen we bij de realisatie ervan niet 

alleen beginnen met het bouwen van woningen maar 

ook beginnen met de aanleg van nieuw bos. 

Participatie

De mening van de bewoners van Purmerend is 

belangrijk. Die mening varieert van “Handen af van 

ons Purmerbos!” tot “Wanneer worden de eerste 

huizen gebouwd?” Een breed palet aan tegengestelde 

belangen. Het meenemen van de ideeën van bewoners 

wordt zeer serieus genomen en is ook een vereiste van 

Staatsbosbeheer. De verwachting is dat de Gebiedsvisie 

eind 2022 kan worden voorgelegd aan de bestuurders 

en directies van de Gemeente Purmerend, BPD 

Gebiedsontwikkeling en Staatsbosbeheer.

Voor meer informatie: Arjan van der Zee

Alliantie voor meer en beter groen in 
Utrechtse regio
Het is weliswaar een kleine provincie maar Utrecht 

is de snelst groeiende regio van Nederland. Tot 

2040 komen er ruim 100.000 woningen bij. Een hele 

uitdaging om een goede balans te vinden tussen 

woningbouw en infrastructuur en het behouden en 

versterken van (recreatief) groen en water. Om ervoor 

te zorgen dat groen evenredig meegroeit met de 

ruimtelijke opgaven is het programma ‘Groen Groeit 

Mee’ in 2020 gestart, met een stevige ambitie om 

extra 10.000 ha (multifunctioneel) groen/natuur te 

realiseren. Initiatiefnemers zijn de provincie Utrecht, 

vier waterschappen, U10 (samenwerkingsverband 

tussen 16 gemeenten), regio Amersfoort en regio Food 

Valley. Daarnaast sluiten veel andere partijen aan, zoals 

Staatsbosbeheer vertegenwoordigd door provinciehoofd 

Jelka Both, die op 7 februari 2022 de handtekening 

hebben gezet onder het ‘Pact Groen Groeit Mee’. 

Hiermee onderschrijven ze de ambities uit het 

programma en markeren de start van een brede alliantie 

waarin wordt samengewerkt aan een aantrekkelijk 

leefklimaat en een gezonde leefomgeving. 

 

Het belangrijkste uitgangspunt van het Pact is ‘groen 

en ‘blauw’ positioneren als integraal onderdeel van 

complexe ruimtelijke ontwikkelingen. De partijen 

spreken af hier gezamenlijk aan te werken. Dit alles 

sluit naadloos aan bij de ambities en doelen van het 

programma Groene Metropool. 

Pilots en rol Staatsbosbeheer 

Gebiedsgericht werken is het motto van het programma 

Groen Groeit Mee. Staatsbosbeheer is betrokken bij drie 

van de vier pilotprojecten. Dit biedt voor ons kansen 

voor integraal programmeren van de opgaven die wij 

in deze gebieden zien. Tevens biedt Groen Groeit Mee 

een platform om aan de voorkant aandacht te vragen 

voor de financiering. Daarnaast gaan we, ook gebied 

overstijgend, onze kennis en expertise inbrengen voor 

het stimuleren van groenontwikkeling en groenbeheer. 

Voor meer informatie: bekijk het programma GGM

Onze bomen: de waarde van bomen  
in de stad
Hoe maak je stadsbewoners bewust(er) van de waarde 

van bomen in hun omgeving? 

Gemeente Almere, IVN Natuur Educatie, Pius Floris en 

Staatsbosbeheer hebben gezamenlijk het project ’Onze 

bomen’ gestart om de bewustwording rondom (de 

waarde van) bomen in Almere te vergroten.

Inwoners worden uitgedaagd om gegevens over 

een boom (of bomen) in hun directe omgeving op 

te nemen en vast te leggen. Getrainde vrijwilligers, 
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groenambassadeurs, gaan bewoners daarbij helpen 

en gaan zelf ook gegevens over bomen verzamelen. 

Alle verzamelde gegevens worden centraal ingevoerd 

en geanalyseerd. Dat levert informatie op over het 

bomenbestand in Almere en over de waarde van die 

bomen voor de leefomgeving van inwoners. Denk 

daarbij aan waarde in de vorm van CO2-opslag, afvang 

van fijnstof en het vertraagd afvoeren van regenwater. 

De verzamelde data gebruiken we in onze communicatie 

naar de deelnemers over de resultaten; men ziet straks 

letterlijk wat onze bomen voor ons doen. 

Het plan in een notendop

Iedereen die kan en wil meedoen kan een digitaal 

formulier invullen via een app of op een site over een 

boom in zijn of haar omgeving. We zorgen er daarom 

voor dat informatie over (het meten van) de waarde van 

bomen breed toegankelijk is en dat het invoersysteem 

iedereen in staat stelt een laagdrempelige bijdrage te 

leveren. IVN Natuur Educatie werft ambassadeurs die 

ook zelf weer de boer op zullen gaan om vrijwilligers 

te werven in buurten, op scholen, bij natuurliefhebbers 

uit de buurten van Almere, etc. De ambassadeurs 

kunnen straks uitleggen hoe het werkt en anderen 

enthousiasmeren. Er wordt bekendheid gegeven via de 

kanalen vanuit de gemeente Almere, en de kanalen van 

de samenwerkingspartners. 

En passant nodigen we inwoners ook uit om hun verhaal 

bij ‘hun’ boom te vertellen. Dit kan bijvoorbeeld via 

oproepen op Facebook of andere social media.

Later volgt een vertaling van alle verzamelde gegevens 

in helder beeldmateriaal, zodat mensen daadwerkelijk 

de waarde van onze bomen kunnen zien. Ook hier 

wordt dan ook weer bekendheid aan gegeven via de 

communicatiekanalen die voor handen zijn.

Meer weten? Kijk op www.ivn.nl

Community of practice; landschap als  
vestigingsfactor
‘Landschap als Vestigingsvoorwaarde’ is een initiatief 

van Vereniging Deltametropool, Wageningen UR, 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer, 

TU Delft en het College van Rijksadviseurs. Deze partijen 

wisselen binnen de Community of Practice (CoP) 

relevante kennis uit en leren zo van elkaars praktijk.

Het afgelopen half jaar zijn er twee bijeenkomsten 

georganiseerd. Op 24 februari is er een meetup 

georganiseerd rond het thema sociale opgaven en 

groen. De titel luidde ‘sociale opgaven verbinden met 

groen, hoe de je dat’. Deze bijeenkomst vond plaats in 

de Biesboschhal in Dordrecht. Tijdens deze bijeenkomst 

deelde de regio Drechtsteden en ZaanIJ de geleerde 

lessen. In de Regio Deals Drechtsteden-Gorinchem 

en ZaanIJ krijgen brede welvaart, leefbaarheid en het 

toekomstperspectief van bewoners grote aandacht. 

Beide liggen in hoogverstedelijkt gebied, met bijzondere 

landschappen als ‘achtertuin’ (resp. de Biesbosch en 

de Oostzanerpolder met het Twiske). Tegelijk staat 

het leefklimaat in de aangrenzende wijken onder 

druk. Hier hebben de bewoners bovengemiddeld te 

maken met werkeloosheid, armoede, criminaliteit en 

leerachterstanden. Terwijl het verbinden van sociale 

opgaven aan ruimtelijke opgaven niet nieuw is en er op 

de schaal van de buurt ook steeds meer ervaring mee 

wordt opgedaan, zijn er op wijkoverstijgend niveau nog 

nauwelijks best practices van een aanpak vanuit een 

integraal perspectief, gekoppeld aan groen en landschap 

en andere opgaven. Tijdens de bijeenkomst werd met 

elkaar van gedachten gewisseld op welke wijze dit 

thema verder gebracht kan worden.

Op 11 november 2021 vond er een bijeenkomst 

plaats in Eindhoven naar aanleiding van de publicatie 

‘Landvestors 2, the region’. In dit onderzoek werd 

verkend hoe Landvestors (private partijen die 

bijdragen aan landschappen door cofinancieringen 

en eigen investeringen) een rol kunnen spelen in 

ontwikkelingsstrategieën op meerdere schalen, met de 

Duitse regio Rheinisches Revier en Brainport Eindhoven 

als casussen. De bijeenkomst vond plaats bij de Philips 

Fruittuin en werd gecombineerd met een fietstocht door 

de Groene Corridor.
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Voor de komende periode staat een bijeenkomst 

in Midden-Delfland op het programma en een 

werkconferentie. Als u belangstelling heeft voor deze 

bijeenkomst kunt u dit melden bij Thomas Dillon, 

Thomas.Dillon@deltametropool.nl

Natuur op recept, ook in Nederland?
Berichten uit het buitenland over ’natuur op recept’ 

krijgen veel likes en vaak het commentaar: “Waarom kan 

dat niet bij ons?” Maar in feite kan het al én gebeurt het 

al, ook in Nederland. Ook hier kunnen professionals in 

de eerstelijnszorg (waaronder huisartsen, psychologen 

en fysiotherapeuten) hun cliënten aanraden om de 

natuur op te zoeken, of zelfs met hen de natuur in gaan.

Daar hoeven, zoals in Canada het geval is, geen 

jaarkaarten voor nationale parken te worden 

weggegeven. De natuur in Nederland is namelijk 

grotendeels gratis toegankelijk. 

Dat natuur een positieve invloed op de gezondheid 

heeft, is uiteraard ook doorgedrongen tot 

beroepsgroepen in de gezondheidszorg in ons land. Zij 

zien er mogelijkheden in om mensen, voor wie dit niet 

zo vanzelfsprekend is, de gezondheidseffecten (onder 

andere meer bewegen, ontspannen en ontmoeten) van 

de natuur aan den lijve te laten ondervinden. Een advies 

of voorschrift van een vertrouwde arts of therapeut kan 

net dat zetje zijn dat mensen daarvoor nodig hebben.

Er zijn voor deze professionals inmiddels ook materialen 

beschikbaar, onder andere via de 

Vereniging Arts en Leefstijl

Natuur op recept kan er toe bijdragen dat juist een 

groep mensen voor wie de weldadige werking van 

de natuur niet vanzelfsprekend is, dit toch kan gaan 

ervaren.

Natuur op recept: in de buurt!

Via onze website zijn vele natuurgebieden, talloze 

wandel- en fietsroutes en leuke activiteiten te vinden die 

zich lenen voor een helend bezoek op advies van een 

arts of therapeut. Vaak verassend dicht in de buurt van 

steden en dorpen en verspreid over heel Nederland.

Zie voor meer informatie de website van 

Natuur op recept. 

Stedenanalyse Groene Metropool
Om goed zicht te krijgen welke bijdrage Staatsbosbeheer 

kan leveren aan groene stedelijke ontwikkeling is 

het nodig de lokale situatie goed te kennen. Daarom 

hebben we FLUX-Landscape de opdracht gegeven om 

voor 30 steden analyses te maken. Analyses die zowel 

ruimtelijk als maatschappelijk zijn. Dus zowel gericht 

op bijvoorbeeld woningbouw, energietransitie als 

‘wie wonen in de wijken aan de rand van de stad’. Op 

basis van deze stedenanalyses worden kansenkaarten 

gemaakt die we benutten in onze programmering via de 

jaarplannen. 

Stedenanalyses als basis

De Stedenanalyses bestaan uit een groot aantal 

kaartlagen met de standaard thema’s als bodem, 

landschap, watersysteem, landgebruik, natuurnetwerk, 

infrastructuur en eigendommen Staatsbosbeheer. Er zijn 

ook kaartlagen gebruikt die inzicht geven in de sociaal 

economische opbouw van een stad (o.a. WOZ-waarde 

en opbouw huishoudens per wijk, Beweegrichtlijn en 

Recreatie-netwerken).

Daarnaast zijn de ‘Opgaven’ per stad via kaarten 

inzichtelijk gemaakt. De problemen waar steden 

mee te maken hebben – hittestress, bodemdaling, 

geluidsoverlast, wateroverlast, droogte en de 

Werksessie provinciale eenheid Zuid-Holland: Bespreken 

kansenkaarten 5 grote steden.
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woningbouwopgaven – zijn op kaartlagen inzichtelijk 

gemaakt. De stedenanalyses zijn systematisch 

opgebouwd en relatief eenvoudig en in korte tijd toe te 

passen voor andere steden, dorpen of gebieden die men 

op deze wijze wil beschouwen. 

De bronnen zijn vnl. CBS, PBL, Klimaateffectatlas, RIVM, 

Kadaster, Staatsbosbeheer, RCE, Pedok en Strava.

 

Van stedenanalyse naar kansenkaart

Om voor de 30 steden goede kansenkaarten te kunnen 

maken is het van belang te weten waar deze steden zich 

in de komende 5, 10, 15 jaar op willen of moeten richten. 

Naast de stedenanalyses is ook gebruik gemaakt van 

beleidsplannen, omgevingsvisies en dergelijke. 

Van kansenkaart naar uitvoeringsagenda

Voor de stap naar een uitvoeringsagenda wordt er 

onderscheid gemaakt in kansen voor de korte (5 jaar), de 

middellange (10 jaar) en de lange termijn 

(> 1o jaar). De kansen die de provinciale eenheden 

willen oppakken zullen op de uitvoeringsagenda 

terecht komen voor de komende jaren. Het Programma 

Groene Metropool krijgt op deze manier een praktische 

uitwerking in het veld bij het verbinden van onze natuur 

met en het vergroenen van onze stedelijke omgeving.

Voor meer informatie: Arjan van der Zee  

Groeningen trapt af met eerste 
netwerkbijeenkomst
Vrijdag 17 juni vond de eerste netwerkbijeenkomst 

van Groeningen plaats op een bijzondere locatie 

in Onnen: het Waterleidingbedrijf. De bijeenkomst 

werd georganiseerd door de Regio Groningen Assen, 

een bestuurlijk samenwerkingsverband. Het was de 

officiële aftrap van Groeningen! Met Groeningen 

zijn we op weg naar een klimaatpositieve regio - en 

de realisatie daarvan is urgenter dan ooit. Heel veel 

partijen in het gebied zijn al met projecten bezig, maar 

als we het sámen doen onder de vlag van Groeningen 

kunnen we meer, sneller en betere resultaten behalen. 

Staatsbosbeheer is hierbij als partner en mede-initiator 

nauw betrokken.

Groeningen is de naam van het gebied op de 

laagveengordel dat van west tot oost door de regio 

Groningen-Assen loopt. Groeningen is ook de naam van 

het netwerk waarin overheden, belangenorganisaties, 

onderwijs en ondernemers het gebied verder tot bloei 

gaan brengen. Hier gaan we de natuur beschermen, 

beleven en benutten, creëren we topnatuur en tevens 

een natuurlijk ‘uitgaansgebied’ voor de mensen die in 

deze stedelijke regio wonen. Groeningen is bestuurlijk 

ondergebracht bij Regio Groningen-Assen waaraan 

namens de groene organisaties Rieks van de Wal vanuit 

het Staatsbosbeheer deelneemt. Meer informatie over 

Groeningen vind je op www.groeningen.nu

Voor deze eerste netwerkbijeenkomst werd door een 

aantal netwerkpartners in deze groene metropool 

regio een mooi programma gemaakt. Belangrijke 
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gespreksthema’s zijn veenoxidatie, waterveiligheid 

en drinkwaterwinning, biodiversiteit en verbindingen 

met de bebouwde omgeving en de stad. Ook de 

Belevingskaart Groeningen beleefde deze middag de 

primeur. Deze kaart is in opdracht aan Staatsbosbeheer 

gegeven en samengesteld door enkele netwerkpartners. 

Een andere primeur op deze netwerkbijeenkomst was 

een eerste promofilmpje van Otto de Otter die door zijn 

ogen Groeningen aanschouwt.

Samenwerking met Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht
Staatsbosbeheer en de Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht (HKU) werken sinds kort samen en deze 

samenwerking heeft voor het programma Groene 

Metropool tot nu toe op twee bijzondere manieren 

invulling gekregen. 

Tien gouden regels

Hoe leer je kansen te ontdekken voor het ontwikkelen 

van een groenblauw netwerk dat stadsgroen en natuur 

buiten de stad met elkaar verbindt. Waar moet je 

rekening mee houden bij het ontwikkelen van nieuwe, 

multifunctionele stadslandschappen en kansen voor 

verbindingen met het buitengebied? Hiervoor zijn de 

‘Tien gouden regels’ ontworpen. Deze worden nu via een 

animatie uitgelegd aan het werkveld van ieder die een 

rol heeft in gebiedsontwikkeling. De ontwikkeling van 

de animatie vindt plaats via HKU-X, het Expertisecentrum 

Creatief Ondernemerschap van de HKU.

Bosicoon

De ‘bosiconen’ vormen één van de pijlers van de 

stadsbosontwikkeling in Almere. Het zijn bijzondere 

plekken, attractiepunten die het stadsbos op de 

kaart zetten en waar nieuwe functies, ontmoeting, 

vormgeving en programmering een bezoek aan 

het Almeerderhout extra de moeite waard maken. 

Een groep studenten van de studierichting Master 

Interior Architecture (MIA) van de HKU heeft zich vier 

maanden beziggehouden met het eerste bosicoon, een 

kleine houtzagerij, op de locatie van het voormalige 

afvalbrengstation Braambergen die deel uit maakt van 

het Almeerderhout. Op drie schaalniveaus (zagerij, 

gebied Braambergen en Almeerderhout) hebben de 

studenten ideeën ontwikkeld voor vormgeving, functies, 

ontsluiting en bijzondere aspecten die in een stadsbos 

een speciale rol spelen.

Meer over deze bijzondere samenwerkingen in een 

volgende editie van de nieuwsbrief.

Blauw in het groene netwerk: de 
verbindende kracht van water
Als je 5 vragen over waterrecreatie stelt aan 

uiteenlopende mensen, experts in andere werkvelden 

dan waterrecreatie, wat gebeurt er dan? Dat is wat 

Waterrecreatie Nederland wilde weten met haar 

interviewreeks ‘Vijf vragen aan...’ Harry Boeschoten, 

programmadirecteur Groene Metropool beantwoordde 

de vijf vragen van Waterrecreatie Nederland. Hij vertelde 

over het denken in netwerken, de ‘topografische ziekte’ 

en nog veel meer. 

De interviewreeks, opgenomen in 2021 in een bont 

gezelschap met onder andere een museumdirecteur, een 

topzeiler, een wereldverbeteraar en ervaren bestuurders, 

onderzoekers en ontwikkelaars is eerder gepubliceerd 

als artikelen met de titel ‘Vijf vragen aan…’. Het geheel 

nu gebundeld in een mooi boekje en uitgegeven door 

Waterrecreatie Nederland. Begin meteen met lezen op 

waterrecreatienederland.nl

Onderzoek ‘Natuurhoudingen van 
stedelingen’

Hoe kan het dat bepaalde groepen in de samenleving 

minder in aanraking komen met natuur dan andere? 

Een vrij fundamentele vraag; ook met oog op de 

toekomst en de vergroening van de samenleving in het 

algemeen. 

Op dit moment is stagiair Gerrit Jan Groenewoudt in 

het kader van zijn Masterstage (Master Geschiedenis en 

Actualiteit, Radboud Universiteit Nijmegen) binnen het 

programma Groene Metropool bezig met een onderzoek 
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Staatsbosbeheer

T 030-692611

staatsbosbeheer.nl

Het zit in onze natuur
Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van 

Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die 

je kunt beleven en die we samen met en voor anderen 

duurzaam benutten.

naar verschillende natuurhoudingen onder stedelingen 

in de periode 1900-1965 en nu. Hierbij richt hij zich 

met name op groepen met verschillende culturele en 

sociaaleconomische achtergronden. Op deze manier 

hoopt hij een beter begrip te krijgen van waarom 

sommige groepen minder in de stedelijke groene ruimte 

komen en hoe zij beter bereikt zouden kunnen worden. 

Bovendien probeert hij hierbij historische paralellen te 

trekken die bij kunnen dragen aan ‘nieuwe’ ideeën. 

Hoewel het onderzoek pas halverwege juli zal worden 

afgerond zijn er al een aantal voorlopige resultaten te 

vermelden. Allereerst: het grootste deel van de bevolking 

dat relatief gezien het minste in aanraking komt met de 

natuur woont in de sociaaleconomisch minder sterke 

wijken. Ook mensen met diverse culturele achtergronden, 

en de bijbehorende alternatieve natuurhoudingen, 

zijn hier sterk oververtegenwoordigd. Hoewel het 

gevaar van generalisering op de loer ligt kan toch 

worden gesteld dat mensen in deze wijken gemiddeld 

genomen de voorkeur geven aan functioneel en strakker 

georganiseerd groen. Bovendien zou het betreden 

van deze groene ruimte zo laagdrempelig mogelijk 

moeten zijn. Om een historische parallel te trekken, 

rond 1900 wisten de schoolmeesters Eli Heimans en Jac 

P. Thijsse een breed publiek in de stad in verbinding 

te brengen met de natuur door hun tijdschriften en 

boekjes betaalbaar en toegankelijk te maken voor 

iedereen. Juist voor de groepen in de genoemde wijken 

zou bereikbaarheid, in alle aspecten van het woord, dus 

de prioriteit moeten hebben. Met andere woorden, de 

groene zones in de Groene Metropool zouden juist de 

wijken moeten bereiken waar de mensen wonen die het 

minst met natuur in aanraking komen. 

Wanneer er vervolgens wordt gekeken hoe die 

groene ruimte kan worden ingericht op een manier 

die aantrekkelijk is voor deze groepen, moet er niet 

alleen worden gekeken naar de natuurhoudingen die 

worden geassocieerd met een specifieke culturele of 

sociaaleconomische groep. Ook individuele en lokale 

voorkeuren moeten een rol spelen, de inrichting van 

groen in de stad moet zoveel mogelijk ‘vraaggestuurd’ 

worden vormgegeven. Op die manier kun je de groepen 

die nu minder in het groen komen, beter verleiden om 

dat wel te doen. Hoewel dit op zichzelf natuurlijk al 

wel bekend is, zou er misschien nog meer specifieke 

aandacht besteed kunnen worden aan deze groepen. 

Hierbij gaat het niet alleen om faciliteiten voor 

specifieke vormen van recreatie maar ook het soort 

groen waaraan men de voorkeur geeft. 

Tot slot is er nog het aspect van tijdsgeest. Uit het 

historisch onderzoek blijkt dat het succes van initiatieven 

om mensen in de natuur te krijgen in het verleden 

voor een belangrijk deel werd bepaald door de mate 

waarin deze aansloten op bredere maatschappelijke 

ontwikkelingen. Zo was bijvoorbeeld de oprichting 

en opzet van de NJN in 1920 een duidelijk voorbeeld 

van de democratisering die er destijds plaatsvond in 

de samenleving. Bij de inrichting van stedelijk groen 

en andere initiatieven om mensen meer te betrekken 

bij de natuur, zou dus ook moeten worden nagedacht 

over de grote thema’s die er spelen in de samenleving. 

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan diversiteit 

en duurzaamheid. Ook hier is het weer van belang om 

specifiek te kijken naar de onderwerpen die het meest 

relevant zijn voor de lokale doelgroepen. 

In de volgende nieuwsbrief zal een samenvatting volgen 

van het gehele onderzoek met de definitieve uitkomsten 

en aanbevelingen. Hopelijk kan dit bijdragen aan meer 

‘inclusief groen’ in de Nederlandse steden. 

Meer informatie: Gerrit Jan Groenewoudt, Stagiair 

Programma Groene Metropool 
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