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Groen in de Stad

Urgentie: Klimaat en biodiversiteit

2 November Kenniscafe Groen in de Stad
Marian Stuiver, Wageningen University and Research
marian.stuiver@wur.nl
Met dank aan Tim van Hattum, Bertram de Rooij en Sjerp de Vries
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7 redenen om te investeren in een groene stad

De groene metropool van de toekomst

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minder wateroverlast
Verkoeling van de stad
Betere gezondheid en welzijn
Bedrijvigheid neemt toe
Biodiversiteit neemt toe
Sociale cohesie wordt
bevorderd
7. Stad wordt een interessante
vestigingsplek
De Rooij, 2021
Dauvelier
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Ruimtelijke inrichting volgens 6 principes

Rotterdam: Groene Inclusieve Stad
https://www.groenecirkels.nl/groene‐gezonde‐stad
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Natuurlijk systeem aan de basis
Natuur‐inclusieve samenleving
Circulaire economie
Adaptieve inrichting
Optimaal benutten van water
Voor en door iedereen: inclusie

Basisprincipe: werk lokaal, betrek eindgebruikers en laat hen meeprofiteren
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Amsterdam: Natuurinclusief Bouwen

Nijmegen: Klimaat en Groen

https://openresearch.amsterdam/nl/page/47014/handboek‐
natuurinclusief‐bouwen

https://www.theeconomicboard.com/project/nijmegen‐european‐green‐capital/

Basisprincipe: bevorder kennis, op alle niveaus, en leer van elkaar

Basisprincipe: denk radicaal, durf te experimenteren
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Almere Groen, Gezond en Circulair

Regime verandering

https://floriade.com/nl/

of

Basisprincipe: bevorder de dialoog tussen politici en burgers
Rip en Kemp, 2000
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Sneak preview dilemma’s in transitie

Opschaling en versnelling
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Dilemma: hoe overtuig je de boardroom?

Dilemma: hoe pas je “het stenen tijdperk” aan?

Zelf voorloper worden in natuurinclusief vastgoed en bouwen. Je
genereert zo een nieuw profiel in de markt en richting klanten en de
bewoners.

Bij de inrichting van de openbare ruimte kan je altijd kiezen voor meer
groen en meer beplanting dan waarschijnlijk nu in het plan zit. Dit
kost niet meer!

“Niet langer schrijft de overheid minimale eisen voor, bedrijven doen het voortaan zelf.
Alleen door zelf de norm te verleggen en te bepalen wat goed en slecht is maken wij de
wereld beter en verleggen wij onze grenzen. Wij roepen partners op zich aan te sluiten
bij dit nieuwe normaal.” Onno Dwars CEO Ballast Nedam Development

“Ik heb een student begeleid die een onderzoek heeft gedaan naar de kosten van een
natuurinclusieve variant van de openbare ruimte. In aanlegkosten niet veel duurder, in
beheer wel maar daar staan ook enorm veel baten tegenover.” Joeri Meliefste, Sweco
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“We hebben ridders nodig, mensen die durven op te staan tegen de
grote draak ‐ de klimaatverandering en de effecten daarvan. Dat zijn
andere mensen dan zoals je vaak tegenkomt die het probleem
verkleinen (“We hebben een prachtig stad of dorp, het komt hier wel
goed”) of die bang zijn maar geen oplossing zien of de stap daarheen
weten te zetten.”
Sacha Stolp, Regisseur Toekomstbestendige Assets en Klimaatadaptatie,
gemeente Amsterdam
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