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Samenvatting 
 
 

How to achieve a sustainable design for a city ?  What are the key elements ?  

Here are at least two critical elements: 

1. Green space which should surround the town and penetrating right into and through it. 

2. Transport which should be planned to reduce dependence on the private car, through maximising 

public transport access, related to land use planning (Sir Peter HALL, 2006) 

 
 

Steden worden algemeen beschouwd als oorzaak van vele sociale én ecologische problemen. 
Kunnen steden in de toekomst ook bron van oplossingen worden ? En zo ja, welk is dan de daarbij 
best mogelijk te hanteren strategie en het best mogelijke stedenbouwkundige patroon ?  

In deze bijdrage worden een aantal spraakmakende en inspirerende voorbeelden besproken 
van ecologische woonwijken en groene industriegebieden uit Europese steden. 

Er wordt vastgesteld dat het creëren van een ‘semi-publiek gemeenschappelijk binnengebied’ 
in woonwijken (via een zeer goed doordachte public-private gradiënt) de stedenbouwkundige sleutel 
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en strategie lijkt, tot het oplossen van tal van ecologische én sociologische problemen. Zeker wanneer 
deze gebieden met elkaar worden verbonden in een stedelijk blauw/groennetwerk, kan er een 
verbazend grote biodiversiteit in stedelijke gebieden behouden blijven.  

Of ook de sociale diversiteit in de stad van deze aanpak beter wordt, hangt onder meer af van 
de mate waarin aan de verleiding wordt weerstaan, om deze semi-publieke omgevingen af te sluiten 
(privatiseren) en deze tot een groen stedelijk eco-ghetto om te vormen. 

Voor het behoud van biodiversiteit in de stad lijkt de lobbenstad de beste perspectieven te 
bieden. De lobbenstad is als stedenbouwkundig patroon ontwikkeld in de eerste helft van de 
twintigste eeuw, in de meeste gevallen als een reactie op de concentrische groei van steden, die als 
verstikkend werd ervaren (GIELING, 2006). Kenmerkend zijn de blauwgroene vingers met 
plattelandskwaliteit en biodiversiteit, die diep in de lobbenstad doordringen. Ondermeer het 
uitbreidingsplan van Keulen (1927) en het vingerplan voor Kopenhagen (1948) waren gebaseerd op 
dit concept. Ook het bij algemeen uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP,1935) en in steden als 
Hamburg, Berlijn, Freiburg im Breisgau, Frankfurt am Main (D) en Stockholm (S) werd soms minder 
soms meer expliciet het lobbenstadmodel gebruikt. 

We zullen in deze bijdrage de nadruk leggen op het thema ‘integraal waterbeheer’ Dat 
betekent dat andere zeer belangrijke thema’s voor het bereiken van een ecopolis, zoals materialen en 
afval, verkeer en energie,  hier slechts zeer zijdelings aan bod komen. Voor details daarover verwijzen 
we naar ROMBAUT (2007a & b). 
 
 

1. Inleiding 
 
 

Aanleiding voor de ECOPOLISstudie van TJALLINGII (1992) was de behoefte om 
internationaal, nationaal en lokaal antwoorden te vinden op de problematiek van milieu en stedelijke 
ontwikkeling. De studie werd gemaakt in opdracht van de Nederlandse Rijksplanologische Dienst 
(RPD) en leidde tot een rapport: 'Ecologisch verantwoorde Stedelijke Ontwikkeling'. In 1996 
promoveerde Tjallingii aan de TechnischeUniversiteitDelft met het proefschrift 'ecological conditions', 
grotendeels gebaseerd op dit denkwerk (TJALLINGII, 1996). 

Intussen is dit gedachtegoed doorgedrongen in tientallen studierapporten: als leidraad om te 
komen tot een ecopolis voor steden en gemeenten, als wetenschappelijke hypothese en denkkader dat 
veel relevant studiewerk oplevert, maar ook als didactisch model om aan studenten en breed publiek 
uiteen te zetten wat een ecologisch verantwoorde stad is en hoe ze mogelijk te bereiken is. 
 

1.1  Het ecodevice-model 

 
Elk ecologisch inzicht start met de vaststelling dat cultuurlijke bezigheden afhankelijk zijn van een 

goed functionerende biotische omgeving: zo zijn bijvoorbeeld planten nodig om mensen te voeden en 
om ze zuurstofgas te leveren. Op hun beurt zijn planten en dieren afhankelijk van niet-levende 
(=abiotische) factoren als voldoende water, zonlicht, bodemkwaliteit, …. Dus de abiotische omgeving 
is bepalend voor en domineert over de biotische omgeving. Mensen nemen de meest kwetsbare positie 
in, in ecosystemen. Figuur 1 maakt deze afhankelijkheid duidelijk. (SCHROEVERS, 1982). 
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Figuur 1. Hiërarchie van de werkingssferen.  (naar SCHROEVERS, 1982) 

 
Bouwen en wonen hebben heel wat met milieu te maken. Om dat nauwkeuriger in te zien is 

het zogenaamde 'ecodevice' model interessant. Dat model werd ontwikkeld aan de TUDelft door Van 
Wirdum en Van Leeuwen voor oecosystemen (VAN WIRDUM, 1979), maar kan toegepast worden op 
de milieuproblematiek van de stad. Men kan daarbij een gebouw, een dorp, een stad zien als een 
black-box, waar enerzijds stromen van energie, water en materialen ingaan en anderzijds afvalstromen 
uitkomen. (zie Figuur 2 uit TJALLINGII, 1992). Bovendien is het duidelijk dat lokale oorzaken grote 
gevolgen kunnen hebben door afwenteling van de effecten in ruimte en in tijd. (Figuur 3 uit 
TJALLINGII, 1996) 
 

 
Figuur 2. Het ecodevicemodel toegepast op stedelijke omgevingen. ( naar TJALLINGII, 1992).  
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Figuur 3. Afwenteling van de milieuproblemen van gebouwen op een steeds grotere schaal ( uit 

TJALLINGII, 1996). 

 
De instroom naar de stad kan problemen veroorzaken aan de bron. Men bedoelt daarmee 

milieuschade die bijvoorbeeld door grondstoffenwinning op het platteland wordt veroorzaakt. Zo heeft 
de winning van grind gevolgen voor oecologie, natuur en landschap van de Maaskant in Limburg. Zo 
heeft het kappen van tropisch hout gevolgen voor tropische regenwouden. Datzelfde geldt voor de 
instroom van water, energie, grondstoffen, bouwmaterialen, …: hoe groter de instromende debieten 
naar de stad, hoe groter de problemen aan de bron.  

Vervolgens zijn er de interne milieuproblemen. Daarmee worden onder meer de schadelijke 
effecten van bouwmaterialen op de gezondheid van bewoners en gebruikers van het gebouw bedoeld. 
Er valt te denken aan de invloed van asbest, van formaldehydehoudende lijmen, van uitwasemingen 
van gebruikte biociden en houtconserveermiddelen, van oplosmiddelen uit verven en van radongas… . 
Maar ook aan stedelijke milieuproblemen die schade meebrengen voor de stedeling: troposferisch 
ozon, wintersmog met verzuring en fijn stof e.d.m. 

Bouwen en wonen veroorzaken ook putproblemen. Een woning, een stad loost afvalwater, er 
komt afvalgas vrij en er ontstaan vaste afvalstoffen. Keuzen die architecten en stedenbouwkundigen 
destijds hebben gemaakt, kunnen later een belangrijke invloed hebben op de aard en de omvang ervan. 
Voorbeelden zijn de oriëntatie van de woning en de keuze van verwarmingstechniek met vérgaande 
gevolgen voor de emissies. Of de invloed van isolatie op het brandstofverbruik en dus op schadelijke 
emissies. Tenslotte worden gebouwen vroeg of laat gesloopt en ontstaat sloopafval. Indien er destijds 
sloopvriendelijk werd gebouwd, kunnen bij de sloop later, tal van milieuproblemen worden 
voorkomen.  
 

1.2  De ecologische of mondiale voetafdruk (The ecological footprint) 

 
De aarde heeft een oppervlakte van ongeveer 51 miljard hectare. 14,5 miljard ha daarvan is 

land maar slechts 8.9 miljard ha daarvan is ecologisch productief (de rest is onbruikbaar: ijsvlakte of 
woestijn bijvoorbeeld). Met meer dan zes miljard mensen op de aarde, betekent dat ongeveer 1,5 ha 
per persoon om van te leven. Dat is het zogenaamd eerlijke aardeaandeel van elke mens 
(WWF,2005). Vertrekkend van deze gegevens hebben WACKERNAGEL & REES (1996) een nieuw 
meetinstrument ontwikkeld om aan te geven hoe groot de impact van de menselijke economie is op 
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ecologie: 'the ecological footprint' (Figuur 4 uit REES, 2004). Van tal van landen werd al vrij 
nauwkeurig berekend hoeveel beslag zij leggen op natuur en hoeveel energie hun economie en 
consumptie kost. De optelsom van dit alles (waarbij men rekening houdt met import en export) levert 
een beeld op van het aantal ha land en water dat dit land (elders) nodig heeft (JUFFERMANS, 1998). 
De 'ecological footprint' (ook mondiale voetafdruk genaamd) geeft dus aan welk ruimtebeslag een land 
heeft in derde landen, waarbij men uiteraard rekening houdt met de eigen oppervlakte en het eigen 
aantal inwoners. 
 

 
Figuur 4. De ecologische voetafdruk van een stad is veel groter dan de omvang van de stad zelf ( REES, 

2004).  

 

De ecologische voetafdruk van België blijkt 14 keren groter dan de ecologisch productieve 
ruimte in eigen land (MINAraad 1998) 1. Overigens kan de ecologische voetafdruk ook berekend 
worden voor kleinere urbane systemen als bijvoorbeeld een stad  2.  

WWF (2005) berekende de ecologische voetafdruk van 148 landen. De gemiddelde 
Belg/Luxemburger heeft 4,9 ha/persoon nodig. De lijst wordt aangevoerd door de Verenigde Staten en 
de Arabische emiraten met ongeveer 10 ha per persoon. Haïti, Somalië en Afghanistan sluiten de rij af 

                                                             
1 In ecologische termen zijn steden te beschouwen als parasieten van het omliggende platteland. Het 

platteland levert voedsel, water, lucht aan de stad en datzelfde platteland verwerkt massa’s afvalstoffen 
afkomstig uit de stad. De ecologische voetafdruk van een bepaalde populatie (stad, regio, land) is de oppervlakte 
land- en waterecosystemen (waar ook gelegen op de aarde), die continu nodig is om de hulpbronnen voor die 
populatie te produceren en om de afvalstromen ervan te verwerken.  
 

2 Zo berekende REES (2004) bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk van Brussel. Die Brusselse 
voetafdruk heeft een oppervlakte die 408 keren groter is dan de stad zelf inneemt, dat is meer dan 2 keer de 
oppervlakte van heel België. De ecologische voetafdruk van London bedroeg in 2000 ongeveer 293 keren de 
oppervlakte van de stad zelf, of ongeveer twee keer de oppervlakte van het Verenigd Koninkrijk (Best Foot 
Forward, 2002 in VAN ZOEST & MELCHERS, 2006) 
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met een voetafdruk van minder dan 0.5 ha per persoon. Als iedere wereldburger de Amerikaanse 
leefstijl zou volgen hebben we daarvoor minstens twee extra aardes nodig (WACKERNAGEL & 
REES, 1996).  

Afbouw van de ecologische voetafdruk van België tot wat mondiaal aanvaardbaar is, zou dus 
een meetbare lange termijn doelstelling kunnen zijn voor het milieu- en natuurbeleid.  
 

1.3   Oecologie: een holistische en procesmatige benadering 

 
Nadenken over een ecopolis start natuurlijk met de oecologie, als deelwetenschap van de 

biologie. De oecologie is een synthetiserende wetenschappelijke discipline die relaties bestudeert 
tussen levende wezens onderling én relaties tussen organismen en hun niet-levende omgeving. Sinds 
haar schepping door Ernst Haeckel in 1866 heeft de oecologie dus een hele weg afgelegd (HAECKEL, 
1866 in HUBLE, 1981). De oecologie heeft bij uitstek een holistische kijk op de werkelijkheid 
(holisme: het geheel is meer dan de som van de delen) (NYS, 1982 in ROMBAUT, 1987) 3. 

 
Er zijn in essentie twee benaderingen van de natuur en van de oecologie.  
 
De eerste is de traditionele landschapsecologische benadering waarin stad en platteland 

benaderd worden in de klassieke natuur-cultuur polariteit: de natuur als een object, een gebied of een 
soort. Natuur begint waar de stad eindigt. Ecologen bemoeien zich dus niet met de stad, in deze 
traditionele benadering houdt de ecoloog zich als expert bezig met natuurgebieden, 
soortenbescherming en wildbeheer. Mens en natuur worden apart gehouden. Natuur is een object, 

natuur is dan iets om te hebben, te beschermen of te verliezen. 

 
Gelukkig groeit een alternatief discours waarbij ecologische processen als vertrekpunt worden 

gekozen. Er zijn ecologische wetmatigheden en die werken altijd én overal, dus ook in de stad. 
(Hemel)water, bodem, klimaat beïnvloeden organismen, ook in de stad. Organismen beïnvloeden 
elkaar, ook in de stad. Ruimtelijke (stads)planning is daarom werken mét de natuur en haar 
wetmatigheden en start dus met inzicht in de basisprocessen om condities te kunnen creëren die 
aantrekkelijk zijn voor planten en dieren, en ook voor mensen. Mensen maken deel uit van de natuur. 
Het tweede discours is dus gefocust op processen. Natuur is een proces, natuur en ecologie is dan iets 

om te doen. (naar TJALLINGII, 2000).  
 
Ecologen houden zich bezig met het bestuderen van de ecologische condities van de stad én 

van het platteland. Ecologisch-duurzame stedenbouw en ruimtelijke planning houdt zich dus bezig met 
het creëren van de juiste ecologische condities (patronen en processen), met als bedoeling de 
biodiversiteit (én de sociale diversiteit) te behouden en te herstellen in urbane én rurale omgeving.  
 

                                                             
3 Lucien Kroll stelt 'dat de oecologie begint met de sociale rechtvaardigheid tussen alle rassen over de 

hele planeet, zich verder zet in de psychologie en pas in derde orde zich inlaat met de fysische zorg voor de 

techniek. Deze groene techniek krijgt thans enige belangstelling, maar als dat geïsoleerd blijft is ze niet meer 

dan domweg een koopwaar'. (KROLL, 1999). 
Een gelijkaardig pleidooi voor holisme vinden we in het nummer 99/2 van Archis (een themanummer 

over ecologie). In het voorwoord staat dat 'ecologie over alles gaat: materie en geest, kunst en wetenschap, 

markt en samenleving, hemel en hel, aarde en licht, water en vuur. Ecologie verwijst eerder naar een houding 

dan naar een thema. …Ecologie is onzichtbaar. Zolang de ecologie alleen als een te onderscheiden aspect in de 

bouw wordt onderkend en daar ook nog goede sier mee wordt gemaakt, blijven de inspanningen per definitie 

marginaal. … Ecologie niet als correctie maar als een nieuw mandaat voor de architectuur en stedenbouw. 
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2  Drie strategische hoofdthema's: het ecopolis-strategiekader 
 
 

Het hele ecopolismodel dat werd uitgewerkt door TJALLINGII (1992,1996) pleit ervoor om 
vat te krijgen op stromen (energie, water, afval, verkeer, …), en op de stedenbouwkundige kwaliteit 
van plekken, gebieden. Maar men dient zich te realiseren dat deze beide slechts kunnen wanneer er 
participanten zijn, dus wanneer de actoren meewillen (DUYVESTEIN, 1996). Sociologie dus, 
gekoppeld aan de oecologie. Zie Figuur 5 (ROMBAUT, 2006) en Figuur 6  ( DUYVESTEIN, 1996) 

 

 
Figuur 5. In een ecopolis tracht men de in en uitstromende debieten te verminderen en hoge kwaliteit na te 

streven in de ontwerpen. Beide doelen zijn echter onmogelijk te bereiken zonder de medewerking van de 

stedeling (ROMBAUT,2006). 

 
Figuur 6. In een ecopolis is aandacht voor stromen, plekken en participanten tegelijkertijd noodzakelijk. 

Pas dan is duurzaam bouwen en ecologisch verantwoorde stedenbouw mogelijk (uit DUYVESTEIN, 

1996). 
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2.1  Duurzaam (water)stromenbeheer. De verantwoordelijke stad. 

 
Ten gevolge van aan- en afvoerstromen die urbane systemen in stand houden, treden allerlei 

milieuproblemen op in de rurale omgeving. Problemen in de stad worden tot nu toe opgelost door aan 
de debieten van de stromen te sleutelen. Zo wordt watertekort in de stad opgelost door nog meer water 
uit het platteland aan te voeren. Steeds grotere bron- en putproblemen ontstaan daardoor. De stad moet 
ophouden met stroom-debieten te vergroten en de problemen achteloos door te schuiven naar hogere 
schaalniveaus of komende generaties. De stad moet hiertoe verantwoordelijkheid opnemen: het motto 
voor dit hoofdthema is 'de verantwoordelijke stad'. Vooral de energie-, materialen- en grondstoffen-, 
water- en verkeerstroom komen voor beter beheer in aanmerking. 

We bespreken in deze bijdrage als voorbeeld, de waterketen. Een beter beheer van de 
stedelijke waterketen vraagt om ruimte dichtbij en ook in de stad: zo vraagt gescheiden rioleren om 
infiltratiemogelijkheden van het apart gecollecteerde wit (hemel)water. Anderzijds is er voor 
kwaliteitsvolle natuur in en bij de stad én water nodig én ook ruimte. Bovendien kan het bufferen en 
infiltreren van (regen)piekdebieten in de steden, rechtstreekse riooloverstorten naar het 
oppervlaktewater overbodig maken. Het mengen van hemelwater in riolen met vuil water veroorzaakt 
immers capaciteitsproblemen in waterzuiveringsstations. Oecologisch verantwoord omgaan met water 
is dus goed voor natuur en milieu zowel in stedelijke als landelijke omgeving 
 Er zijn goede gidsmodellen voor de aaneenschakeling van urbane watersystemen met 
plattelands watersystemen beschikbaar in STOWA (2000). Daar werd ondermeer het schakelmodel 
toegepast (reeds gepresenteerd in TJALLINGII, 1996, Figuur 7). Dit schakelmodel kan als 
gidsprincipe worden ingezet voor het ontwerpen van regionale watersystemen. De onderliggende 
ecologische wetmatigheid is het creëren van een stabiele gradiënt, door water te laten stromen van 

schoon naar vuil, van voedselarm naar mineralenrijk. Er zijn twee mogelijkheden: een serie 
schakeling of een parallel schakeling. Doel is altijd het wederzijds afstemmen van de watersystemen 
en het landgebruik van diverse plangebieden. Natuurgebieden en recreatiegebieden vragen inderdaad 
de beste waterkwaliteit. Dat heeft te maken met het behoud en herstel van de juiste ecologische 
condities voor grote biodiversiteit 4 en voor menselijke gezondheid. In het schakelmodel worden de 
residentiële gebieden daarom stroomopwaarts gelokaliseerd van landbouw- en industriegebieden maar 
stroomafwaarts van natuur en recreatiegebieden. (naar TJALLINGII, 2005).  
 

 
Figuur 7. Het schakelmodel schikt watersystemen van schoon naar vuil. 
                                                             

4 Sommige abiotische condities zijn dominant en agressief. Andere abiotische condities zijn 
ondergeschikt.(stilte < lawaai; schoon < vuil ; rust < onrust ; zoet water < zout water). In gebieden gekenmerkt 
door veel ondergeschikte condities kunnen veel verschillende soorten overleven: 80 % van de inlandse 
plantensoorten heeft daar een optimale groeiplaats. De biodiversiteit is er groot (proper, stil, zoet, arm aan 
mineralen,…). In gebieden (zoals steden, kustgebieden, ….) die gekenmerkt zijn door dominante, agressieve 
ecologische condities (vuil, zout, dynamisch, bemest, ….), kunnen maar 20 % inlandse soorten overleven. De 
biodiversiteit is er laag. Deze soorten komen dan wel vaak voor met grote aantallen individuen. 
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 Ook voor ecologisch verantwoord omgaan met water in de residentiële gebieden (sensu 
strictu) kunnen gidsmodellen worden gevonden in STOWA (2000). Het infiltratiemodel en het 
circulatiemodel werden al eerder gepresenteerd door TJALLINGII (1996). Sleutelbegrippen zijn 
retentie en infiltratie van schoon hemelwater in urbane gebieden. Het ordende ecologisch basisprincipe 
is: ‘hou schoon (hemel)water langer vast’. Wadi’s zijn heel interessant om dit te bereiken. (Figuur 8 
; Figuur 9). Een wadi 5 is een Arabisch woord, wat droogvallende rivierbedding betekent. In 
woestijngebieden bevatten rivierbeddingen enkel water in regenperioden, meestal staan ze droog. 
Precies hetzelfde gebeurt met wadi’s in woonwijken, er is alleen water in te vinden na een regenbui. 
Het regenwater wordt immers snel geïnfiltreerd in de bodem. Er is heel wat ervaring verzameld in 
Duitsland (ecowijken Schüngelberg' and Kuppersbusch, gemeente Gelsenkirchen, in het Duits worden 
wadi’s 'Mulden-Rigolen-Systeme' genoemd) en in Nederland (ecowijken Ruwenbos' en 'Oikos', 
gemeente Enschede). Wadi’s kunnen heel gemakkelijk met groenstructuren worden gecombineerd in 
woonwijken. Natuurlijk zijn er nog andere infiltratietechnieken beschikbaar zoals ondergrondse 
infiltratie caissons.  
 

 
Figuur 8: Het infiltratiemodel is goed toepasbaar in urbane gebieden die hoger gelegen zijn (STOWA, 

2000) 

 

 
Enschede (NL) wadi’s in the ecowijken 
Oikos en Ruwenbos http://www.eschmarke-
online.nl/index3.htm 

 
Culemborg (NL). Wadi in de ecowijk EVALanxmeer. 
Foto door Erik Rombaut 
 
 

                                                             
5 In het Nederlands wordt het letterwoord wadi gebruikt voor water afvoer door infiltratie.  
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Hoe een wadi functioneert. Infiltratie van apart 
gehouden hemelwater in de bodem, vermijdt overstort 
problemen nabij zuiveringsstations (gemeente 
Enschede & TAUW, 1999). 

 
Hundested, Torup (DK). Infiltratie plas in de ecowijk 
Dyssekilde. Foto door Erik Rombaut 
 

 
Malmö (S) Vegetatiedaken, doorlaatbare 
parkeerterreinen en wadi’s in the ecowijk 
Augustenborg. Foto door Erik Rombaut 

 
Gelsenkirchen (D) wadi’s in de ecowijk Schüngelberg. 
Foto door Erik Rombaut 
 

Figuur 9: Wadi’s en hoe ze helpen om schoon hemelwater in steden te infiltreren.  
 

PERLMAN & MILDER (2005:208) formuleren het als volgt: design storm water management 

systems that mimic natural ones, by treating and infiltrating water on-site (rather than piping it away), 

using natural vegetated systems for treatment and infiltration and integrating storm water 

management with landscape design. 

In relatief laag gelegen urbane gebieden (in de polders bijvoorbeeld), kan het oppervlakte 
water eerst nog een aantal keren worden gecirculeerd door de woonwijken, voor het verder wordt 
afgevoerd. Dat wordt getoond in het circulatiemodel. 

 
Figuur 10: Het circulatie water model is geschikt voor laag gelegen urbane gebieden (STOWA, 2000) 
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 Het onderliggende ecologische basisprincipe is het gebiedseigen water optimaal te gebruiken 
door het zo lang mogelijk vast te houden en ter plaatse te zuiveren in het urbane systeem. Retentie 
betekent ook seizoensopslag. Dat betekent dat we overschotten uit het winterhalfjaar sparen voor 
gebruik tijdens komende zomer. Deze waterpartijen kunnen dan ook prima ingezet worden als een 
blauwgroen designelement in de stad (Figuur 11). STICHTING RIONED (2003) beschrijft 20 
projecten van ontwerpen met regenwater uit Nederland. LONDONG & NOTHNAGEL (1999) 
concentreren zich op Duitse voorbeelden en CHAIB (1997) op de Franse situatie.  
 

 
Alphen aan de Rijn (NL). Natuurrijke infiltratie plas 
in de ecowijk Ecolonia. 

Foto door Erik Rombaut 

 
Gelsenkirchen (D). Strak vorm gegeven infiltratie 
zone in de ecowijk Kuppersbusch. 

Foto door Erik Rombaut 

 
Kolding (DK). Stedelijke vernieuwing in de 
Fredensgade/Hollandervej zone. een semi-publieke 
gemeenschappelijke tuin werd gecreëerd tussen de 
bouwblokken in de binnenstad.  
Foto door Erik Rombaut 

 
Malmö (S). Ontwerpen met regenwater in de ecowijk 
Västra Hamnen. 

Foto door Erik Rombaut 

 

Figuur 11: Enkele voorbeelden van retentie- en infiltratie-ontwerpen met regenwater in Europese steden. 
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2.2  Duurzame stedelijke omgevingen (de levende stad). Plekkenbeheer 

 
 In de stad is het type mensen dat er graag woont, maar ook het aantal soorten planten en dieren 
dat kan overleven vaak erg beperkt. Oorzaak zijn te éénzijdige milieuomstandigheden: er zijn teveel 
dominante ecologische factoren aanwezig als lawaai, onrust, vuil, verstoring, …(zie voetnoot 4) 
Plekken die meer soorten organismen, meer biodiversiteit zouden kunnen herbergen (als parken, 
vijvers, grachten, wegbermen, ...) worden daartoe niet alleen slecht ingericht (patroon) maar ook 
slecht beheerd (proces). Te vaak gras maaien, te veel biociden gebruiken, sterk bemesten, ... 
bevorderen steeds dezelfde 'agressieve' soorten. Grote vuilnisbelten, rioolstelsels, 
voedselopslagplaatsen, ... zijn milieus die voor een beperkt aantal soorten namelijk precies optimaal 
zijn. Dergelijke soorten (brandnetels, duiven, ratten, …) breiden zich dan ook massaal uit, wat kan 
leiden tot vervelende plagen. Het bestrijden van dergelijke cultuurvolgers met biociden, pakt uiteraard 
slechts de symptomen aan. Distelverordeningen en rattenverdelging zijn dan ook zinloze maatregelen, 
zolang niet de oorzaak wordt weggenomen.  

Er moet gezorgd worden voor een natuurvriendelijker inrichting (patroon) en voor een 
geschikt ecologisch natuurbeheer (proces). Het stedelijk ecosysteem is een levend systeem: er horen 
zeer verschillende plekken en gebieden aanwezig te zijn, verschillende ecologische condities voor 
diverse planten en dieren (biodiversiteit). Het benutten van lokale ecologische potenties kan een 
bijdrage leveren aan een gezonde stad,  maar ook aan de identiteit van de stad als geheel. De stad kan 
tegelijkertijd aantrekkelijker worden om er te wonen, voor zeer diverse mensen met zeer verschillende 
leeftijden en leefstijlen (sociale diversiteit). Het motto voor dit strategisch hoofdthema is 'de levende 

stad'. 
Het ontwerpen en aanleggen van een gediversifieerd abiotisch milieu (gradiënten) en een 

geschikte natuurtechnische beheersvorm, garandeert een soortenrijke, streekeigen spontane 

begroeiing, ook van tuinen, parken en plantsoenen, voor een zeer lage prijs 
6
. 

Wat men bespaart aan arbeid door grotere groenpartijen ecologisch arbeidsextensiever  te 
beheren, heeft men nodig om kleinere groenelementen in de gemeente (de stoepen, fietspaden e.d.m.) 
milieuvriendelijk arbeidsintensiever aan te pakken. Per saldo blijft de tewerkstelling dus gehandhaafd 
(VASTENHOUT, M., 1994). De kosten echter (behalve personeelskost) nemen beduidend af. 

Voor details verwijzen we naar ROMBAUT (2006), voorbeelden vindt men in Figuur 12  7. 
 

                                                             
6 Vooral dat laatste wil sommige politici wel eens inspireren om in het kader van een 

bezuinigingsoperatie een omschakeling naar ecologisch groenbeheer van de gemeente te bepleiten. De lagere 
kosten van het ecologisch groenbeheer zouden dus, op 't eerste zicht, banen kunnen kosten bij de 
plantsoendienst. Alle studies spreken dit echter tegen. Ecologisch groenbeheer is inderdaad minder 
arbeidsintensief. Maar dat ecologisch beheer kan niet overal in de gemeente (b.v. in bloembakjes, op fietspaden 
en voetpaden, …) worden toegepast. Wanneer die stenige plekken, die intensiever bewerkt moeten worden, 
milieuvriendelijk en gifvrij beheerd worden kost dat méér, dat is juist arbeidsintensiever. 
 

7 Zeer toegankelijke wat oudere boeken die ingaan op de gewenste patronen en processen die meer 
natuur in stad en dorp kunnen brengen zijn het werk ‘natuur op bestelling’ (VAN LANDUYT EN HERMY, 
1995) en het werk ‘natuur in stedelijke omgeving’ (ANONIEM, 1982). Zeer gewaardeerd is ook het werk van 
KOSTER en CLARINGBOULD (1991) en het werk van BOER en SCHILS (1993) die beide ‘ecologisch 
groenbeheer’ omschrijven. Een eerder soortgerichte benadering (muurplanten) vindt men bij ANONIEM (1988) 
terwijl het recente standaardwerk ‘Groenbeheer’ een integrale aanpak voorstaat (HERMY, 2005). 
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Culemborg (NL). Het ontwerpen van een zeer langzame 
gradiënt van water naar land in de ecowijk 
EVALanxmeer creëert interessante en diverse 
woonplekken voor mensen, planten en dieren. 
Foto door Erik Rombaut 

 
 
Langzaam afhellende gradiënten ontwerpen langs 
waterpartijen (A) in plaats van steile en scherpe 
oevers en grenzen (C) is beter voor watervogels en 
waterplanten, ook in de stad. Als er nood is aan 
oeverbeschoeiing (om schade door scheepvaart te 
voorkomen) kan men kiezen voor oplossing B of D, 
met een doorlaatbare oeverbescherming. Op deze 
manier kunnen broed- en paaiplaatsen voor allerlei 
dieren (amfibieën, vissen, ….) worden gecreëerd of 
behouden (ANONIEM, 1982). 
 

 

 
Arnhem (NL). De grote biodiversiteit in het stadspark 
Presikhaaf, is het resultaat van het ontwerpen van 
langzame gradiënten die nadien optimaal ecologisch 
beheerd worden. 
Foto door Erik Rombaut 

Figuur 12: Gradiënten ontwerpen creëert diverse ecologische condities en daardoor grote biodiversiteit én 

aantrekkelijke stedelijke woonomgevingen voor mensen.   
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2.3   Beheer van actoren, participanten (de participerende stad) 

 
Stedelijke (milieu)problemen zoals vandalisme, geluidshinder en afval, hangen samen met een 

te geringe betrokkenheid van mensen  bij hun stad. Dit kan een gevolg zijn van onwetendheid. Maar 
belangrijker nog is de organisatie van de stedelijke samenleving, die betrokkenheid niet oproept of 
zelfs tegenwerkt (te strak top-down). Op een sociale puinhoop is geen ecopolis mogelijk. Strategieën 
moeten ontwikkeld worden om de betrokkenheid van mensen bij het beheer van de dagelijkse 
leefomgeving te vergroten (uitnodigend bottom-up). Dit is een zelfstandige doelstelling maar het is 
ook een voorwaarde voor het realiseren van de eerder uitgewerkte strategieën van de 
'verantwoordelijke' en de 'levende' stad (2.1 en 2.2).  

Voor de praktijk van ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkeling dienen strategieën 
uitgewerkt te worden voor verschillende leefstijlen en bedrijfstypen (doelgroepenbeleid). De beste 
strategie is er één die mensen beloont als ze meedoen, niet noodzakelijk alleen financieel maar ook 
door ze een aantrekkelijke omgeving te bezorgen in ruil voor eigen inspanningen. Natuurlijk is een 
goede voorlichting en correcte informatie van de stedeling een conditio sine qua non (zie Figuur 13) 
Alleen op die manier kan er een echt draagvlak groeien voor de transitie naar een ecopolis. Het motto 
voor dit derde hoofdthema is 'de participerende stad'. 

 

 
Malmö (S). Regenwater van de daken, straten en 
parkings wordt geïnfiltreerd in de bodem in de 
ecowijk Augustenbogr, staat te lezen op deze poster 
in de hele stad. Foto door Erik Rombaut 

 
‘s Hertogenbosch (NL). Twee jaren voor de start van de 
renovatie van het rioleringsnet in de woonwijken ‘De 

Vliert’  werd een informatiecentrum geopend in het 
midden van deze wijken. Doel was de wijkbewoners te 
informeren en te verleiden tot participatie. 
Foto door Erik Rombaut 

 
Gelsenkirchen (D). Dit informatie bord informeert de 
buurtbewoners over het doel van de nieuwe wadi in 
de ecowijk Kuppersbusch.  
Foto door Erik Rombaut 

 
Wallonië (B). Infoborden over het ecologisch 
wegbermbeheer. De bermen worden minder en later 
gemaaid en gehooid om de biodiversiteit te herstellen. 
Foto door Erik Rombaut 

Figuur 13: Informatie is de voorwaarde om medewerking van de buurtbewoners te verkrijgen. 
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3  Bouwstenen voor oecologische stedenbouw 
 
 

3.1  De lobbenstad 

 
Duurzaam bouwen houdt niet op aan de voordeur van de woning. Sterker nog, de belangrijkste 

milieuwinst kan geboekt worden voordat het bouwen begint. Bij de bouwlocatiekeuze, het opstellen 
van het stedenbouwkundig plan en bij de inrichting van de woonomgeving wordt in belangrijke mate 
de milieubelasting van een wijk of buurt bepaald (SEV/Novem, 1996 ; ADRIAENS, 2005). 

Een milieuvriendelijke bio-ecologisch gebouwde woning die onbereikbaar is met openbaar 
vervoer, ver uit het centrum in een Vlaamse plattelandsverkaveling gelegen, is een gemiste kans. Die 
woning vraagt namelijk om milieuonvriendelijk bewonersgedrag. Het is duidelijk dat vele 
noodzakelijke maatregelen de individuele woning overstijgen, en een aanpak vragen per wijk, dorp, 
stad of regio. Te denken valt aan stedenbouwkundige implicaties van gescheiden rioleren, van 
oriëntatie van woningen op de zon of van de introductie van warmtekrachtkoppeling op 
stadsverwarmingnetten (voor details: ROMBAUT, 2007a). 

Er is in de literatuur al lang discussie over de ideale stedenbouwkundige vorm van een 
duurzame stad: is de compacte stad wel zo duurzaam als wel eens wordt aangenomen (zie b.v. 
WILLIAMS et al, 2000 ; JENS et al., 1996). Hoe duurzaam is compact en hoe compact is duurzaam ? 
Deze discussie staat bekend als het dilemma van de compacte stad: ongebreidelde stadsuitbreiding 
gaat ten koste van het platteland, maar opofferen van al het stedelijk groen om de stad compacter te 
maken is evenmin wenselijk. Dan heeft de stedeling gebrek aan recreatief groen op loopafstand én 
bovendien vraagt het oplossen van de waterproblematiek ruimte dicht bij de centra (zie 2.1). 
 Na een grondige studie ter zake, komt TJALLINGII (1992, 1994, 1996) tot de conclusie dat de 
lobbenstad wellicht de meest interessante vorm is voor een ecologische stad, de ecopolis ( zie Figuur 

14 uit TJALLINGII, 1996). De lobbenstad is als stedenbouwkundig patroon ontwikkeld in de eerste 
helft van de twintigste eeuw, als reactie op de concentrische groei van steden, die als verstikkend werd 
ervaren (GIELING, 2006). Voor het centrum is een gesloten vijf- of zeshoek de beste vorm, in termen 
van investering in infrastructuur en beheerskosten.  

Naar de rand van de stad is een radiale stadslobbenstructuur best. De radiale blauwgroene 

vingers worden zo mogelijk aangesloten op het Vlaams ecologisch netwerk (VEN 8 ) en/of het 
Natura2000 9 netwerk. Deze blauwgroene vingers brengen meer natuur bij het stadscentrum en geven 
mogelijkheden voor piek- en seizoenswaterberging van wit water. Ze zijn aantrekkelijk voor wandel- 
en fietsrecreatie vlak bij de deur. De blauwgroene vingers scheppen mogelijkheden voor 
aantrekkelijke en korte fietsroutes naar het centrum en hebben een gunstige invloed op stadsklimaat. 
Steden zijn warm en hebben tegelijk vaak gebrek aan ventilatie. Blauwgroene vingers warmen minder 
snel op dan de stenige stadslobben. Zo ontstaan drukverschillen die voor extra ventilatie (door 
convectie) zorgen. Zo wordt het bekende stedelijk hitte-eiland effect (HERMY, 2005) getemperd en 
wordt de luchtvochtigheid in de binnenstad beter geregeld (zie het voorbeeld van Berlijn in Figuur 

15). In de blauwgroene vingers kunnen ook tal van randstedelijke functies een plaats vinden: 
kinderboerderij, volkstuintjes, kerkhof, sportpleinen, … . Wanneer goed nagedacht wordt over patroon 
en proces kan de biodiversiteit én de sociale waarde van de blauwgroene vingers erg hoog zijn. 

                                                             
8 Op 8 oktober 1997 keurde de Vlaamse regering het Vlaams decreet op het natuurbehoud en het 

natuurlijk milieu goed. Daarin wordt in artikel 17 het VEN gedefinieerd als een samenhangend en georganiseerd 
geheel van gebieden in de open ruimte waarin een specifiek beleid inzake het natuurbehoud zal worden gevoerd.. 
Binnen de 5 jaar zou daartoe 125000 ha worden afgebakend via de ruimtelijke planning, als onderdeel van 
hetRuimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Een eerste fase van 86700 ha werd door deVlaamse Regering 
afgebakend op 9 juli 2002. 

 
9 Het Natura 2000 netwerk is gebaseerd op twee Europese richtlijnen: de vogelrichtlijn  (79/409/EEG) 

en de habitatrichtlijn (92/43/EEG). Allebei hebben ze de bescherming van de Europese diversiteit als doel en 
dwingen ze de lidstaten  tot het oprichten van een internationaal netwerk van natuurgebieden 
http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm ( ROMBAUT, E. & K. MICHIELSEN, 2005). 
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Wanneer een kwartier fietsen als redelijke reistijd wordt aangehouden, dan kan de lengte 
van de stedelijke lobben ongeveer 2500 meter zijn. Tjallingii stelt de breedte van de lobben op 
ongeveer 600 meter vast, zodat ‘plattelandskwaliteit’ voor zoveel mogelijk stedelingen binnen 
loopafstand aanwezig  is (ROMBAUT & MICHIELSEN, 2005). Om een betaalbaar en rendabel 
openbaar vervoer te kunnen organiseren is het nodig om in deze stedelijke lobben heel compact te 
bouwen: genoeg mensen dienen op wandelafstand van de bus- of tramhalte te wonen. De as van 
deze radiale stadslobben is voorzien van zeer krachtig en frequent openbaar vervoer. 
Bedrijfsterreinen zijn langs auto- en railverbindingen geprojecteerd.  
 

 

 
 
Amsterdam (NL) als voorbeeld van een lobbenstad 
http://www.dro.amsterdam.nl/Docs/pdf/PLAN%201%20
2006.pdf  
 

Figuur 14. De lobbenstad is wellicht de beste vorm voor een ecopolis. Blauwgroene vingers dringen diep 

door in de stad en worden door de waterketen gedragen, de radiale stedelijke lobben worden gedragen 

door openbaar vervoer. (TJALLINGII, 1996) 

 

 
 
 

Figuur 15. Blauwgroen vingers hebben een interessante invloed op het stadsklimaat. Bebouwde 

stadslobben hebben een hogere temperatuur en dus een lagere luchtdruk dan de blauwgroen vingers. Die 

blijven koeler en vochtiger. Een koele, vochtige luchtstroom ontstaat van de groene gebieden naar de stad 

toe. De foto’s tonen de situatie in Berlijn (D). Op de linkerkaart vindt men gemakkelijk de blauwgroen 

vingers terug. De rechterkaart met infraroodopname van Berlijn vertoont grote temperatuursverschillen.  

(CLOOS, 2006). Dit is een illustratie van het bekende stedelijk hitte-eiland effect: beton, stenen en 

verharde oppervlakten warmen meer op dan de blauwgroen zones (HERMY, 2005). 
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In een lobbenstad is de waterketen is de drager van de blauwgroene wiggen, de verkeersketen 
draagt de radiale stedelijke lobben. Met de lobbenstad, waarin de strategie van de twee netwerken 
wordt gehanteerd (water en verkeer) heeft Tjallingii een mogelijke uitweg geschetst uit de 'compacte 
stad discussie'. Stedelingen kunnen van twee walletjes eten: er is zowel groen in de buurt als zeer 
krachtig openbaar vervoer, en het centrum van de stad ligt binnen fietsafstand . 

In de literatuur vindt men overigens steeds meer suggesties terug voor milieuvriendelijker 
stedenbouwkunde. In SEV/Novem (1996) staan 75 aanbevelingen op een rij, bouwstenen voor een 
duurzame stedenbouw. In EDWARDS (1999) en ANONIEM (2001) worden een aantal case studies 
besproken van 'sustainable urban development' en vindt men een checklist terug met aandachtspunten 
voor een duurzame stad, gebaseerd op agenda 21. JUFFERMANS (1996) en BROUWERS et al. 
(1998) geven talrijke voorbeelden van steden van over de hele wereld, die de lokale agenda 21 
invullen met initiatieven die soms een stedenbouwkundige dimensie hebben. Voor 10 leidraden voor 
ecologie en stedenbouw kan men in ANONIEM (1995) terecht. Om te leren van de Nationale 
Nederlandse voorbeeldprojecten duurzaam en energiezuinig bouwen kan men bij SEV (2000) terecht 
en voor duurzame stedenbouwkundige aanpak vooral bij ADRIAENS, F. et al. (2005).  
PEDERSON, S.M. (1998) and Landsforeningen for Økosamfund (2003) geven een overzicht voor 
Denemarken. JACKSON, H. & K. SVENSSON (2002) beschrijven voorbeelden van over de hele 
wereld. YAN, Z. & H GIRARDET (2006) beschrijven een van de eerste Chinese voorbeelden in 
Shangai (Dongtan). REGISTER (2002) analyseert de situatie in de verenigde Staten. 
 

3.2  Natuur in de binnenstad. Nood aan een public-private gradiënt  

 
Er zijn ook in de binnenstad vaak onverwachte mogelijkheden voor meer natuur in combinatie 

met hoogwaardige oplossingen voor milieuproblemen. Een interessant voorbeeld daarvan is de 
inrichting van een stedelijk binnenblok tussen 5 straten in de Deense stad Kolding. Men is er daar in 
geslaagd een oplossing te vinden voor infiltratie van regenwater in de stad én een zuivering van het 
zwart en grijs water in een glazen piramide. Dit stedelijk vernieuwingsproject in 
Fredensgade/Hollandervej werd succesvol omdat alle bewoners een deel van hun tuin beschikbaar 
hebben gesteld voor het oplossen van deze problemen. Daarmee werd een semi-publieke binnentuin 
aangelegd (KENNEDY & KENNEDY, 1998) (Figuur 11 ) 

Ook in vele andere Europese woonwijken werd al van in het stedenbouwkundig ontwerp een 
dergelijke semi-publieke ruimte gecreëerd (zie Figuur 16) 
 

 
Malmö (S). Semi-publieke binnentuin in de ecowijk 
Västra Hamnen. 

Foto door Erik Rombaut 

 
Roskilde (DK). semi-publieke zone met een 
gemeenschappelijke fietsenbergplaats in de ecowijk 
Munksøgård. Foto door Erik Rombaut 
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Gelsenkirchen (D). Semi-publieke infiltratiezone in de 
ecowijk Kuppersbusch. zie ook Figuur 11. 

Foto door Erik Rombaut 

 
 
 

 
Zutphen (NL). centrale gemeenschappelijke tuin in de 
ecowijk De Enk 

 
Zwolle (NL). Ecowijk ‘De Bongerd’ 
 
 

 
Zwolle (NL). Zicht op de kleine privé-tuinen omringd 
door semi-publieke ruimten in de ecowijk ‘De 

Bongerd’. Foto door Erik Rombaut 
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Culemborg (NL). Semi-publieke ruimte in ecowijk 
EVALanxmeer. Foto door Erik Rombaut 

 
Culemborg (NL) zicht in de semi-publiek ruimte in de 
ecowijk EVALanxmeer. Foto door Erik Rombaut 

Figuur 16. Enkele voorbeelden van de creatie van semi-publieke omgevingen in Europese ecowijken. 

 
In dergelijke wijken worden vaak ook talrijke sociologische meerwaarden gecreëerd 10. 

Buurtbewoners raken vaak erg betrokken bij de inrichting en het beheer van deze semi-publieke 
tuinen.  

Eén van de eerste geslaagde projecten was de buurtnatuurtuin Bikkershof in Utrecht (NL), een 
binnentuin die door de bewoners wordt beheerd 11. In Kolding (DK) heeft het gemeentebestuur het 
beheer van de gemeenschappelijke binnentuin op zich genomen. De bewoners stellen die in ruil 
daarvoor open voor het omwonenden en breder publiek, tijdens kantooruren. Daardoor ontstaan er 
korte loop- en fietsroutes door de binnenstad, dergelijke ‘short-cuts’ door aantrekkelijke urbane 
omgevingen kunnen meer mensen verleiden om te stappen of te fietsen in de binnenstad. 

Of dergelijke sociale meerwaarden in de stad worden gecreëerd, hangt onder meer af van de 
mate waarin aan de verleiding wordt weerstaan, om deze semi-publieke omgevingen af te sluiten 
(privatiseren) en deze tot een groen stedelijk eco-ghetto om te vormen. Ondermeer in de ecowijk 
Hedebygade in Kopenhagen (DK) gingen de bewoners over tot het hermetisch afsluiten van de 
binnentuin zowel overdag als ’s nachts. Hetzelfde stelden we hier en daar vast in de ecowijk Västra 

Hamnen in Malmö (S). Subjectieve onveiligheidsgevoelens liggen aan de oorzaak daarvan, maar de 
imposante hekkens (met camerabewaking) dragen ook bij tot het creëren van dat onveiligheidsgevoel. 
Ons lijkt dit een weg die zeker niet leidt tot een ecopolis, gedragen door de gehele bevolking. Dit leidt 
precies tot het tegendeel: verdere segregatie van inkomensgroepen met het stedelijk groen beperkt 
voor de happy few (Figuur 17). 
 

                                                             
10  Zo blijkt het percentage kinderen met overgewicht in wijken met groen circa 15% lager te zijn dan in 

vergelijkbare wijken zonder groen. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra in opdracht van het Nederlands 
ministerie van LNV. Aangenomen wordt dat kinderen die voldoende bewegen een kleinere kans hebben op 
overgewicht. De aanwezigheid van bereikbaar groen stimuleert kinderen tot bewegen (elektronische beleid.flits 
natuurpunt nr 144 dd. 31/10/06)  
 

11 Het is in dit verband inderdaad interessant te wijzen naar de inmiddels in Nederland vrij gewone 
'buurtnatuurtuin'. Het gaat hierbij over openbare plantsoenen, die onder impuls van omwonenden, voor, maar 
ook door de omwonenden worden ingericht en beheerd, volgens oecologische principes. Eén van de eerste 
initiatieven ontstond in 1979 in Utrecht (PEELS, 1993): De Bikkershof is vandaag een schoolvoorbeeld van hoe 
een dergelijke buurtnatuurtuin kan worden opgezet en beheerd. De voordelen voor de gemeente zijn duidelijk: 
kostenbesparing, de buurtbewoners worden actief bij het beleid betrokken en er komt in grootsteden opnieuw 
sociale controle in het openbaar groen.  
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Utrecht (NL). De semi-publieke tuin ‘De Bikkershof’ 
is overdag geopend voor het publiek en creëert een 
aantrekkelijke groene ruimte in het centrum van de 
stad.. 
Foto door Erik Rombaut 
 

 
Malmö (S). Buurtbewoners sloten hun 
gemeenschappelijke binnentuin hermetisch af in de 
ecowijk Västra Hamnen 

Foto door Erik Rombaut 

  
Kopenhagen (DK). Hekkens maken de binnenstedelijke groenpartijen ontoegankelijk voor het publiek in het 
Hedebygade project. Foto door Erik Rombaut 
Figuur 17. De creatie van eco-ghetto’s leidt tot verdere segregatie van inwonersgroepen en tot stadsgroen 

enkel toegankelijk voor e happy few. 

 
 

3.3  Ecologische hoogstructuren, blauwgroene gebouwen 

 
Er zijn recente ontwikkelingen waarbij zelfs blauwgroene netwerken worden ontworpen op het 

niveau van één (groot) gebouw. Zo werd de excentrieke Weense artiest F. Hundertwasser zeer bekend 
met ontwerpen waarmee hij meer kleur in de binnenstad wou krijgen. Hij stelde voor om in hoogbouw 
telkens een aantal appartementen te vervangen door daktuinen en grote groenpartijen in de gevels. 
Onder meer in het Hundertwasserhaus te Wenen (AT) zette hij zijn ideeën om in praktijk. Hij 
hertekende zo ook de oorspronkelijke plannen van de verbrandingsoven te Wenen. 

TIMMERMANS (2001) houdt in zijn boek natuur en de stad zelfs een pleidooi voor 
‘verstedelijking als instrument voor het natuurbeleid’. Stelling is dat het stedelijk milieu tegenwoordig 
soms schoner is dan het buitengebied, en dat er dus potentieel veel meer soorten in de stad kunnen 
overleven, als we maar de condities er voor in de stad brengen of herstellen. Eén van de condities voor 
stedelijke natuur is (schoon) water. Hij beschrijft dan ook een ecologische hoogstructuur, hoogbouw 
met een eigen (hemel)waterhuishouding. Met dat hemelwater wordt onder meer de luchtkwaliteit van 
het gebouw gezond gehouden, zonder airco. Buiten (maar ook binnen) het gebouw helpt het 
hemelwater condities te scheppen voor meer biodiversiteit. Stadsnatuur mag geen lastige 
bijkomstigheid zijn voor bouwers, maar een vanzelfsprekend deel van architectuur en stedenbouw. 
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Natuur kan een gebouw immers extra allure geven, dat is de stelling. Maar dan moet het gebouw wel 
natuurvriendelijk worden ontworpen (zie Figuur 18) 

Ook vegetatiedaken of groendaken geven talrijke mogelijkheden voor meer natuur in de 
(binnen)stad. In Scandinavië worden groendaken van oudsher toegepast omwille van hun isolerende 
eigenschappen, maar ze hebben ook belang voor een beter hemelwaterbeheer. De titel van het artikel 
van TEEUW (2000) spreekt duidelijke taal: Begroeide daken in brongericht stedelijk waterbeheer: 

bufferen, reinigen, matigen. Daarnaast hebben groendaken ook invloed op het microklimaat 
(vochthuishouding en temperatuur) van de directe omgeving en hebben ze een gunstige invloed op de 
fauna. (TEEUW, 1991) 12. Meestal wordt het overtollige hemelwater dat toch nog van het dak sijpelt, 
afgeleid naar de bodem via infiltratievoorzieningen. 

Wat dus eerst begon met extensieve sedum-vegetatiedaken en later met intensieve daktuinen, 
zoals bijvoorbeeld op het ING-bankgebouw in Amsterdam (NL), groeit nu verder door tot ideeën voor 
blauwgroene netwerken op en in ecologische hoogstructuren en zogenaamde parkgarages (zie bv. 
copijn.nl) . Daarbij wordt het geplande (hoge) gebouw zodanig vorm gegeven dat er enige gelijkenis 
met een gebergte ontstaat. Het hemelwater wordt dan zoveel mogelijk op en om het gebouw 
vastgehouden en traag afgevoerd, zoals (smelt)water van een berg langzaam zijn weg vindt naar de 
bergbeken (KOEDOOD & TIMMERMANS, 1998). Deze ideeën werden onder meer toegepast bij het 
ca 200 wooneenheden grote bejaardencomplex Pelgromhof in Zevenaar (NL) (SEV, 2000) en in 
talrijke projecten van de bekende architect-stedenbouwkundige J EBLE (2006).  

 
 

 
Hovden (N) In Noorwegen hebben nieuwe woningen 
vaak een groendak. Foto door Erik Rombaut 

 
Eidfjord (N). Nieuwe duurzame architectuur nabij het 
nationaal park Hardangervidda in Noorwegen.  
Foto door Erik Rombaut 

 

                                                             
12 Ook in België zijn er intussen tal van realisaties. Zo heeft de ecologische wasmiddelenfabriek van 

ECOVER te Malle een vegetatiedak gekregen (ECOVER, 1992) waardoor het dak van de fabriekshal niet werd 
aangesloten op de riolering. Tal van steden en gemeenten hebben intussen trouwens een subsidieregeling voor 
groendaken ingesteld (Antwerpen, Gent, Leuven, Zwijndrecht…) net als de Vlaamse Gemeenschap 
(http://www.bouwpremie.be/groendaken.html)  



 22

 
Nüremberg (D). Groen gebouw ontworpen door 
Joachim Eble. (EBLE, 2006) 

 
Wenen (AT). Het Hundertwasser huis in het centrum 
van de Oostenrijkse hoofdstad. 
Foto door Erik Rombaut. 
 

 
Amsterdam (NL). Daktuinen op het ING 
bankgebouw.  Foto door Johan Heirman. 

 
Amsterdam (NL). Ontwerpen met regenwater op het 
dak van het ING Bankgebouw.  
Foto door Johan Heirman. 

Figuur 18. blauwgroene gebouwen, ecologische hoogstructuren in enkele Europese steden. 
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3.4  Groene bedrijventerreinen 

 
Alle bovenstaande theorieën en principes zijn ook toepasbaar op bedrijventerreinen. Allereerst 

is het ecologisch uitgangspunt af te stappen van een te strikte scheiding tussen wonen en werken. Dat 
achterhaalde CIAM-gedachtegoed het scheiden van wonen – recreatie - industrie, leidde tot 
gigantische mobiliteitsproblemen 13. Talrijk zijn de steden die intussen inzagen dat werken en recreatie 
beter zo dicht mogelijk worden verweven bij de woongebieden. Dan pas is fietsen naar het werk of 
recreatiegebied een realistisch alternatief. Voor de ecologisch verantwoorde zonering verwijzen we 
naar het schakelmodel, dat werd uiteengezet in 2.1. 

Interessante initiatieven kunnen bestudeerd worden in Trier (D). In het Petrisberg project 
worden wonen (in passiefhuis architectuur) en werken (renovatie van oude militaire gebouwen naar 
bedrijvencentra voor kleine en startende bedrijven) én recreatie gemengd (www.petrisberg.de). In  
Esch-sur-Alzette (Lux) vindt men een ander inspirerend project van de Nederlandse planner Jo Coenen 
& Co. (www.agora.lu ; Figuur 19). Daarin worden recreatie en vrije tijdsvoorzieningen (concerthal), 
wonen en studeren (enkele faculteiten van de universiteit) gecombineerd op een oude brownfield site 
(van arbed/arcelor), met daar doorheen grote groenstructuren. 

 

 
Trier (D). Wohnen und arbeiten auf dem Petrisberg 
(www.petrisberg.de). Foto door Erik Rombaut 

 
Esch-sur-Alzette (Lux). www.agora.lu 
Foto door Erik Rombaut 

Figuur 19.  Het mengen van functies (wonen, werken, recreatie) is het ordenend principe in deze 

projecten.  

 
Maar er is meer. Ook de inrichting van de bedrijventerreinen zelf kan veel groener. Er zijn 

intussen talrijke interessante experimenten gaande om de biodiversiteit op bedrijventerreinen te 
vergroten. JANSONIUS, T & P. JACOBS (2005) beschreven 12 voorbeelden uit Nederland. Een 
analyse daarvan leert dat, precies zoals in woongebieden, de biodiversiteit gebaat is met goede 
patronen (blauwgroen netwerk) én met goede processen (ecologisch groenbeheer). Daarnaast kan 
specifiek worden ingezet op soortenbeschermingsprogramma’s door heel soortgerichte inrichting en 
beheer naar specifieke doelsoorten 14. Ook in Vlaanderen wordt er een project voor meer natuur in het 
                                                             

13 Le congrès international d’architecture moderne (CIAM, 1928-1959) was een internationale denktank 
van modernisten in de architectuur en de stedenbouw. In het Charter van Athene (1933) stelden zij dat de urbane 
problemen kunnen worden opgelost door een strikte scheiding door te voeren tussen functies van gebieden 
(wonen, werken, recreatie,…) en door mensen te huisvesten in hoogbouw, verspreid in het groen. Deze ideeën 
werden wijd geaccepteerd door stedenbouwkundigen bij de heropbouw van Europa na de 2de wereldoorlog, 
alhoewel er toen ook al een aantal CIAM planners gingen twijfelen aan enkele van deze concepten. 

 
14 We citeren uit het rapport van Jansonius en Jacobs (2005): Investeren in groen leidt tot aanzienlijke 

besparingen, direct en indirect. Direct omdat een woon- of werkomgeving waarin groen en water gecombineerd 
worden direct de waarde van het onroerend goed verhoogt. Indirect omdat investeren in groen positieve effecten 
heeft op gezondheid en arbeidsproductiviteit van werknemers, dus tot minder ziekteverzuim, tot een grotere inzet 
en inventiviteit van werknemers, dus tot meer arbeidsvreugde en productiviteit. Ook nodigt groen uit tot 
bewegen. En lichaamsbeweging is gezond! 
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Gentse havengebied voorbereid, een samenwerking tussen Natuurpunt vzw en het Gentse stads- en 
havenbestuur. Ook het ‘vergroenen’ van de Emscherregio (Ruhrgebied, D), waar brownfields 
opgeruimd worden en omgevormd tot groenzones, recreatiegebieden en zelfs in woonwijken, past 
helemaal in deze nieuwe aanpak (LONDONG & NOTHNAGEL, 1999 ; LATZ, 2006).  

Ook wat de industrie betreft wordt de roep naar schonere productiemethoden en naar bio-
degradeerbare eindproducten steeds luider. In dit verband zijn de initiatieven van de ontwerper 
William McDonough en de chemicus Michael Braungart boeiend. In hun spraakmakende boek ‘cradle 
to cradle’ (MACDONOUGH & BRAUNGART, 2002) beschrijven ze manieren om producten te 
ontwerpen die na gebruik opnieuw degraderen tot ‘voedsel’. Producten verdwijnen niet langer naar 
een milieubelastende afvalfase of sloopfase, (van wieg tot graf) maar doen nieuwe grondstoffen 
ontstaan door demontage en biodegradatie na gebruik: (van wieg tot wieg). Het klinkt utopisch en 
onhaalbaar, ware het niet dat het Afval = Voedsel als concept al overgenomen is door bedrijven als 
NIKE, Ford-motor company, kantoormeubel fabrikant Herman Miller en andere Fortune 500 
ondernemingen. Recent heeft ook de Chinese overheid het duo gevraagd hun ontwerpstrategie te 
gebruiken voor de bouw van nieuwe huizen. China moet de komende 15 jaar voor 400 miljoen mensen 
nieuwe huizen bouwen. Als je dat met bakstenen zou doen zou China snel door zijn klei en zijn 
kolenvoorraden heen zijn. De Chinese president Hu Jintao citeert graag uit het werk van McDonough 
en Braungart. Hun strategie is uitgangspunt voor het officiële Chinese regeringsbeleid om te komen tot 
een kringloop economie. 

Nog verder ging men in het Deense Kalundborg. In de activiteitenzone ‘symbiosis’ werken 
ondernemingen samen om via uitwisselingen en hergebruik, het energieverbruik en de afvalproductie 
van dit industriegebied in zijn geheel te beperken. Een 20-tal bedrijven werden in elkaars nabijheid 
gepland om elkaars stofstromen te kunnen benutten (JACOBSON, 2002 , Figuur 20) Interessant is dat 
het begrip ‘symbiose’ uit de biologie werd overgenomen om aan te geven waar het hier om gaat: van 
het ‘samen leven’ worden beide organismen (=bedrijven) beter 15. 

 
Emscher regio, Ruhrgebied (D). LATZ,2006. 

 
Emscher regio, Ruhrgebied (D). Ecologisch 
verantwoord herstel van rivieren en brownfields in een 
oud industrieel landschap.  
Foto door Erik Rombaut 
 
 
 

                                                             

15  Symbiose betekent het samenleven van verschillende organismen, waarbij ze voordeel hebben van 
elkaar. In deze context werd de term uit de biologie overgenomen voor een industriële coöperatie tussen een 
aantal bedrijven in Kalundborg, die elkaars afvalproducten kunnen gebruiken als grondstof. Dit project is 
spontaan gegroeid gedurende vele jaren en omvat tegenwoordig ongeveer 20 bedrijven 
(http://www.symbiosis.dk ). 

 



 25

 
JANSONIUS, T & P. JACOBS (2005). Bedrijven in 
het groen. 12 voorbeelden uit Nederland. 

 
Kalundborg (DK). Een industrieel ecosysteem werd 
ontworpen: afvalstoffen van het ene bedrijf zijn 
grondstoffen voor een ander.  
(www.symbiosis.dk)  

Figuur 20. Diverse groene initiatieven in Europese industriegebieden.  

 
 

3.5   Bouwstenen voor duurzame stedenbouw 

 

3.5.1. Water 

 
a. Neem alle maatregelen die mogelijk zijn op gebouwniveau om de waterstroom te beperken. 
b. Rioleer gescheiden. Beperk de afvoer van schoon 'wit' regenwater naar de rioolwaterzuivering. 

Zorg voor het minder snel afvoeren van regenwater door infiltratie van regenwater in de bodem 
via grindkoffers, plassen, wadi's. Gebruik wit water als designelement in de wijk. Herwaardeer het 
grachtenstelsel, heropen ze waar mogelijk. Ontwerp natuurvriendelijke waterpartijen. 

c. Overweeg decentrale waterzuivering, bijvoorbeeld via kleinschalige (planten)zuivering. 
d. Respecteer waterwingebieden en overstromingsgebieden, meersen en beemden: bouw er niet maar 

neem ze op in blauwgroen vingers van de lobbenstad of Natura2000 netwerken in het platteland. 

3.5.2. Energie 

 
e. Neem alle maatregelen die mogelijk zijn op gebouwniveau om de energiestroom te beperken en af 

te raken van fossiele brandstoffen. 
f. Haal de benodigde energie zoveel mogelijk uit duurzame bronnen: overweeg zonnecollectoren, 

fotovoltaïsche cellen, windturbines, biogas en biomassa, kleinschalige waterkracht, 
warmtepompen en bovenal (kleinschalige) warmtekrachtkoppeling (WKK) op wijkniveau: Neem 
daartoe maatregelen  op wijkniveau: compact bouwen, oriënteren op de zon, aanleg van 
warmwaterleidingstraten en warmtewisselaars. 

g. Is toch fossiele energie nodig, kies dan voor aardgas (b.v. voor WKK-installaties). Streef naar CO2 
neutrale steden (b.v. via nieuwe bossen). 

h.  
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3.5.3. Verkeer 

 
i. Neem alle maatregelen die mogelijk zijn op gebouwniveau: beperk het aantal parkeerplaatsen, 

gebruik parkeerplaatsen dubbel, zorg voor fietsstallingen zeer dicht bij de werkplek, winkelplek, 
… en zorg voor fietservoorzieningen (omkleedruimten, douches, …). 

j. Bouw een lobbenstad uit, want die minimaliseert afstanden van de woning naar het randstedelijk 
groen én naar de sterke openbaar vervoerassen. Vermijd ondergronds openbaar vervoer (metro). 

k. Meng functies, voorkom vervoersbehoeften, beperk geluidhinder door verkeer en maak de wijk 
autoluw (via parkeerbeleid, stimuleren van auto-delen, bouw infrastructuren met voorrang en 
eigen bedding voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer). Beperk toegelaten snelheden in de 
centra door fysieke ingrepen en meng daar auto met langzaam verkeer.. 

3.5.4. Grondstoffen en Materialen 

 
l. Neem alle maatregelen die mogelijk zijn op gebouwniveau om materiaal en afvalstromen te 

beperken. Gebruik natureplus (www.natureplus.org) gelabelde producten 
m. Kies milieuvriendelijke materialen voor beschoeiing, riolering, verharding. Voorkom giftige 

conserveringsmiddelen. Stimuleer (gemeenschappelijke) compostering en implementeer het afval 
= voedsel principe. 

n. Beperk de hoeveelheid bouw- en sloopafval en scheid afval op de bouwplaatsen. Ontwikkel een 
integraal afvalplan, gericht op het voorkomen van afval en op het opzetten van een netwerk van 
inzamelpunten voor gescheiden afval en van kringloopcentra. 

3.5.5. Fauna en flora, landschap 

 
o. PATRONEN. Handhaaf al aanwezige groene structuren in de wijk, breng een ecologisch netwerk 

aan en sluit zo mogelijk aan op het Vlaams ecologisch netwerk en Natura2000 netwerk. Breng 
gradiënten aan (nat/droog, hoog/laag, …) Gebruik vooral waterpartijen en waterlopen als drager 
van een groenblauw netwerk in wiggen doorheen de (lobben)stad. Denk aan gevelbegroeiing, 
muurplanten, streekeigen bomen en struiken, vegetatiedaken en natuurvriendelijke oevers om het 
netwerk aaneen te sluiten. 

p. PROCESSEN. Zorg voor een ecologisch beheer. Kies daartoe zorgvuldig processen uit die 
interessante patronen opleveren. Maaien, verschralen, nathouden, snoeien, extensieve begrazing, 
… leveren vaak zeer natuurrijke plekken op, ook in stedelijke omgevingen. 

 



 27

 

4  Slotbedenkingen  
 
 

4.1  De ’lobbenstad’ versus de ‘tuinstad’ 

 
In feite gaat de lobbenstad over een andere invulling van de ideeën die Ebenezer HOWARD al 

formuleerde op het einde van de negentiende eeuw als antwoord op de sociale onrust in de 
industriesteden van Groot-Brittannië. HOWARD (1898, 1902) bracht met zijn ‘three magnets’-theorie 
een nieuw woonconcept: de tuinstad. Daarin werden de voordelen van de stad en die van het 
platteland gecombineerd in ‘new-towns’. (LAGROU, 2000). Ieder perceel zijn huis met eigen private 
tuin. De kritiek op dergelijke tuinsteden is onder meer het gebrek aan compactheid ervan, waardoor 
bijvoorbeeld de bediening ervan met openbaar vervoer slecht mogelijk is. Verspreide bewoning is 
duur wat openbare nutsvoorzieningen betreft, produceert milieuproblemen en mobiliteitsproblemen 
die onbeheersbaar zijn.  

In Amerika waren de Broadacre City plannen van Frank Lloyd Wright (1958) waarin hij 
pleitte voor een ‘acre of land’ voor iedere Amerikaanse familie, een intellectuele en esthetische 
legitimatie voor ‘urban sprawl’ (REGISTER, 2002). Straten werden ontworpen in een eindeloos 
rasterwerk, met noord-zuid en oost-west gerichte straten. FISHMEN (1990), bekritiseerde deze aanpak 
in 'America's new city' als volgt : The grid is boundless by its very nature, capable of unlimited 

extension in all directions... it is destroying the freedom of movement and access to nature that were 

its original attraction. Ongecontroleerde uitbreiding van tuinsteden leidt op de duur tot onleefbare 
situaties als Los Angeles, een stad van bijna 100 vierkante kilometer, …the American dream … 
Fishman (1990):  the new city has an urban form that is too congested to be efficient, too chaotic to be 

beautiful and too dispersed to possess the diversity and vitality of a great city... no one can find the 

centre of a new city and its borders are even more elusive...  in the old central cities, the jobless have 

moved in, the jobs out....  
 Een studie in de VS (the cost of Sprawl(1974)), bestudeerde de invloed van het gebrek aan 
compactheid van dergelijke Broadacre Cities op de kosten voor scholen, brandweer en politie, 
infrastructuur e.d.m. Tot 50 % meer investeringskosten en tot 44 % hogere energiekosten werden 
vastgesteld dan in gebieden met een betere compactheid (Figuur 21). Helaas heeft de Amerikaanse 
overheid deze boodschap niet begrepen en nu, decennia later is de vorm van Amerikaanse steden erger 
dan ooit tevoren (REGISTER,2002: 111-112). Maar de situatie in Europese steden is vaak even 
dramatisch (EEA, 2006). Suburbanisatie van de bewoning en later ook van economische activiteiten 
veroorzaakte het uiteenvallen van steden, de nachtmerrie van lintbebouwing (zogenaamde roadscapes) 
en van eindeloze plattelandsverkavelingen in vele Europese landen. Lintbebouwing versmachtte het 
openbaar busvervoer in steeds langere files van en naar de steden. Bovendien zijn woonlinten te smal, 
mensen wonen niet dicht genoeg bij elkaar. Linten zijn geen stadslobben in de zin van Tjallingii’s 
lobbenstad. Het enige antwoord op deze kritiek is het verbreden van de lintbebouwing tot bredere 
stedelijke lobben, het uitbouwen dus van een lobbenstad (3.1). 
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Figuur 21. Er is een verbazend sterk verband tussen de compactheid van de stad en haar energieverbruik  

 
In de tuinstad, een Broadacre City betekenen de groene private buitenruimten omheen elke 

individuele woning een scheiding van de buren van elkaar, je ontmoet de buren in het beste geval even 
aan de inrit van de tuinen, bij het oprijden van de oprijlaan. In tuinsteden dreigt dan ook sociale 
vereenzaming: buren zijn ver af. Het private groen scheidt de bewoners van elkaar. 

Lobbensteden verzoenen stedelijkheid en plattelandskwaliteit vlak bij elkaar in de buurt op 
een geheel andere wijze, zoals we eerder (3.1) hebben beschreven. Het (semi-)gemeenschappelijk 
blauwgroene vingers tussen de bebouwde stedelijke lobben verbindt de bewoners met elkaar. Sociale 
meerwaarde is gegarandeerd. Maar natuurlijk alleen als aan de verleiding wordt weerstaan om deze 
zones te (deels) te herprivatiseren in een eco-ghetto en af te sluiten voor de buurt. 
 

4.2 Blauwgroene vingers 

 
Voor het herstel van de stedelijke biodiversiteit, om meer streekeigen planten en dieren in de 

stad aan te trekken is er blauwgroene ruimte nodig.  
Het stoppen van de stadsvlucht, met name van gezinnen met jongere kinderen, vraagt ook om 

(avontuurlijke) groene ruimte, op loopafstand van de woning (Figuur 23). 
Waterproblemen oplossen zoals zuivering van afvalwater, infiltratie, bergen en bufferen van 

(hemel)water in de stad vraagt blauwe ruimte dicht bij de woningen.  
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Schoon water is een belangrijke conditie voor natuurontwikkeling. Kwaliteitsvol groen kan 
niet zonder kwaliteitsvol blauw. 

Deze gewenste groene én blauwe ruimten worden dan ook best als een netwerk van  
blauwgroene vingers tussen de stedelijke bebouwde lobben ontworpen zodat de ‘plattelandskwaliteit’ 
voor zoveel mogelijk stedelingen binnen loopafstand aanwezig is. 
 

4.3 De stedelijke rand 

 
In een lobbenstad ontstaat tussen de compact bebouwde stedelijke lobben en de 

blauwgroene vingers een lange stedelijk randzone (urban fringe). Lobbensteden hebben een zéér lange 
grens met het platteland. Dat is een tegenstelling met de compacte stad waar de grens tussen stad en 
platteland juist zo kort mogelijk is. Verdere concentrische uitbreiding van compacte steden leidt op de 
duur tot onleefbare situaties als Athene (Figuur 22). Het groen ligt ver weg van het centrum: 
stedelingen vluchten naar het platteland.  

Hoe langer de stedelijke rand is, hoe beter een ecopolis kan worden bereikt. Zo kan onder 
meer de waterketen ecologischer worden georganiseerd waardoor de stedenbouwkundige kwaliteit van 
de omgeving verbetert. Daardoor worden de bewoners beloond met een aantrekkelijker 
woonomgeving (er zijn tegelijk stedelijkheid én landelijkheid in de buurt), wat hen kan verleiden tot 
participatie. Deze ruimtelijke strategie leidt tot het grootste aantal mensen dat kan wonen en leven 
nabij de stedelijke rand, met daardoor tegelijk stedelijkheid en plattelandskwaliteit in de buurt 
(TJALLINGII, 2000).  

Inrichters van het buitengebied en inrichters van de stad dienen elkaar in deze stedelijke 
randzones letterlijk te ontmoeten en samen te zoeken naar een synthese en een onderlinge afstemming 
van hun (water)plannen. De stedelijke rand moet een eigen dynamiek ontwikkelen, wat niet eenvoudig 
is. De open ruimtefuncties staan er onder sterke verstedelijkingsdruk. Het werd dan ook hoog tijd dat 
er wetenschappelijke interdisciplinaire aandacht komt voor de inrichting en het beheer van deze 
stadsranden, de contactzones met platteland. Dat debat ontwikkelt zich volop: zo werd er in 2001 in 
Gent een internationaal congres over gehouden (ROMBAUT, 2001). Ook GIELING (2006) houdt een 
pleidooi voor de herontwikkeling van de stadsranden (van de lobbenstad Amsterdam) , waardoor de 
samenhang tussen stadslobben en blauwgroene vingers kan worden versterkt, met kwaliteitswinst voor 
beide. 
 

 
Athene (Gr). Een grote compacte stad die steeds verder 
concentrisch uitbreidt, omgeven door bergen is 
kwetsbaar voor zomersmog. Dat is een bedreiging voor 
volksgezondheid en cultureel erfgoed.  
Foto door Erik Rombaut. 
 

 
Amsterdam (NL). Het blauwgroen netwerk in de 
lobbenstad Amsterdam creëert leuke woonplekken 
voor mensen en heeft een goede invloed op het 
stadsklimaat. ( http://www.dro.amsterdam.nl ) 

Figuur 22. Problemen van compacte steden zoals Athene kunnen niet ontstaan in lobbensteden zoals 

Amsterdam. 
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4.4 Public-private gradiënt 

 
De sleutel tot het oplossen van een aantal ecologische problemen en introductie van 

sociologische meerwaarden blijkt de creatie van een goed doordachte public-private gradiënt te zijn. 
Dergelijke gradiënt blijkt mogelijkheden te bieden voor het oplossen van én ecologische én 
sociologische problemen. Belangrijke delen van de blauwgroene vingers worden dus best als een 
semi-publieke omgeving ingericht en beheerd. Om de sociale meerwaarden te garanderen moet echter 
wel aan de verleiding worden weerstaan, om deze semi-publieke omgevingen af te sluiten 
(privatiseren) en deze tot een groen stedelijk eco-ghetto om te vormen. 
 

4.5 Stadsvlucht keren door blauwgroene netwerken in steden 

 
We benadrukten dat het aanbrengen van een blauwgroen netwerk een bijdrage kan leveren aan 

een veelzijdige gezonde stad, aan verblijfsmogelijkheden voor zeer diverse mensen met zeer 
verschillende leeftijden en leefstijlen, maar ook aan de identiteit van de stad als geheel. Het stedelijk 
ecosysteem is een levend systeem: er horen zeer verschillende plekken en gebieden aanwezig te zijn: 
voor elk wat wils: meer sociale diversiteit (Figuur 23) en meer biodiversiteit 16.  

In tijden van globale klimaatswijzigingen dienen politici en stedenbouwkundigen zich bewust 
te zijn dat deze plantechnieken en –instrumenten de invloed van global warming in steden kan 
milderen. Sociale wetenschappers dienen er zich van bewust te zijn dat ze met deze instrumenten 
opnieuw mensen naar de stad kunnen aantrekken en er kunnen houden. Een mooi voorbeeld is de 
ecowijk Västra Hamnen in Malmö (S). Daar is het lokaal stadsbestuur erin geslaagd om van de 
ecowijk een trendy buurt te maken, die opnieuw jonge en kapitaalkrachtige inwoners naar de stad 
heeft gehaald. De ecowijk van Malmö is ‘the place to be’ en ook gezinnen met jongere kinderen 
vonden de weg terug naar de stad. 
 

 
Brussel (B). Families met jonge kinderen hebben het 
centrum verlaten en verhuisden naar de groene 
stadsrand. (DE CORTE, 2005) 
 
 

 
Malmö (S). In de ecowijk Västra Hamnen worden jonge 
gezinnen en rijkelui terug aangetrokken naar de stad. 
Foto door Erik Rombaut 

                                                             
16 Tot voor kort verloren grote stedelijke centra in België jaar na jaar inwoners: zo bijvoorbeeld verloor 

Brussel tussen 1980 en 1994 ca 6 % inwoners. Migratie naar buitengebieden was de belangrijkste oorzaak (BIM, 
1995). Ook Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik verloren steeds meer inwoners ten voordele van het 
buitengebied. Pas vanaf 2001 lijkt er zich een kentering in te zetten. Voor het eerst is er een bevolkingsgroei 
voor 10 Vlaamse centrumsteden als Gent, Antwerpen, Leuven, Turnhout en Oostende (VRIND, 2002), een trend 
die zich lijkt door te zetten. 
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Köln (D). Het blauwgroen netwerk in de lobbenstad 
van Keulen (lokaal dagblad Kölnner Stadt-Anzeiger 2 
april 07) 

 
Culemborg (NL). Het is leuk spelen in de 
gemeenschappelijke binnentuin in de semi-publieke 
delen van het Nesciohof in de ecowijk EVALanxmeer. 
 

Figuur 23. Een ecopolis is aantrekkelijk voor verschillende groepen mensen, ook kinderen voelen zich 

goed in blauwgroen netwerken.  

 
Wij zijn ervan overtuigd dat veel van de recepten die we hebben voorgesteld om te komen tot 

een blauwgroen netwerk in en doorheen de stad voor erg veel mensen de woonkwaliteit zo kan 
verbeteren, dat de woonsatisfactie van de inwoners kan toenemen. Sterker nog, wij denken dat het de 
enige manier is om échte stedenbouwkundige kwaliteiten in de stad te herstellen, nodig om meer 
mensen opnieuw aan te trekken naar de stad én om ze daar te houden. 

Daar worden dan én de stad én het platteland beter van… . 
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