
NATUUR in de Toekomstbestendige 
Leefbare Stad
Interactieve Inspiratiesessie



Inhoud
 Voorstellen
 Marcel Wenker 

senior adviseur groen Gemeente Deventer

 Marc Siepman
Humist maar vooral zichzelf

 Dubbel presentatie daarna 
ruimte voor vragen en discussie



Deventer groene stad aan de IJssel



Stel je eens voor….
 Steden Toekomstbestendig en Leefbaar

 Stadsnatuur



Wat is Natuur?

Veenweide landschap Nederlandse Kust



Wat is Natuur?

Heide landschap Dennen / Sparren Bos



Wat is Natuur
 Cultuurlandschappen met ruimte voor natuurlijke processen.

 Natuur is een proces. Een samenspel van omstandigheden en 
toevalligheden die leiden tot een resultaat (outcome) = Natuur 

 Stadsnatuur is dichter bij dan je denk.  
 Stad is ook een cultuurlandschap en staat bol van natuurlijke 

processen.



Stadsnatuur

 Natuur is alom aanwezig is Kwestie van definitie en perceptie
 Wat is je definitie van natuur?
 Perceptie = “zoals iemand iets ervaart en beoordeelt “ Beleving
 Natuur is een proces. Laat dit proces voor ons werken, door het 

te begrijpen en we kunnen een grote stap voorwaarts maken 
richting toekomstbestendige leefbare steden. 



Definitie 

www.ted.com/talks



Definitie



Observeren
Observeren zonder oordeel. Observeren is meer dan kijken. Ook 
voelen, horen, proeven, waarnemen. 



Stadsnatuur dichter bij dan je denk

Onkruid of Stadskruid



Exoten
Robuuste sterke plant

Aanraking is vervelend; 
kijken op afstand is mooi

Droge stengel kan geen 
kwaad meer, is sierlijk en 
wordt toegepast in 
bloemsierkunst  



Exoten

Robuuste sterke plant

Enorme groeikracht

Bloemsierkunst  

Eetbaar



Exoten
Zoemt van de 
insecten, bijen 
hommel, 
zweefvliegen, 
vlinders. 

Blijkbaar zijn insecten 
blij met deze plant.



Exoten Voedsel / 
gebruiksvoorwerpen 
mens en dier

Oogsten van Exoten
http://www.alleszelfmaken.nl/2015/06/kom-
proeven-zoetzuur-van-japanse-duizendknoop

Natuurbeleving



Stadsnatuur of niet?
 Zwart – wit benadering? 

 Balans

 Hoe kunnen wij bijdragen aan stadsnatuur en aan 
Toekomstbestendige en Leefbare steden? 



Marc Siepman
 Fotosynthese
 Successie; CO2 opslag in biomassa en bodem
 Wat is “onkruid” eigenlijk?





Successie

EenjarigenMeerjarigen
en grassen

EenjarigenEenjarigen Struiken Pioniersbomen Climaxsoorten

Tijd

bacterie-
dominantie

schimmel-
dominantie

pH > 5     pH < 5
nitraat     ammonium

ecto-
mycorrhiza
(paddenstoelen

endo-
mycorrhiza

cellulose     lignine













Van symptoom bestrijding naar 
systeembenadering

Eikenprocessierups



Bloemrijke bermen



Bloemrijke bermen



Monocultuur - Diversiteit



Monocultuur - Diversiteit



Van Symptoombestrijding naar 
systeembenadering 

Beplanting



Van Symptoombestrijding naar 
systeembenadering 

Beplanting



Van Symptoombestrijding naar 
systeembenadering 

 Successie 



Van Symptoombestrijding naar 
systeembenadering 

Natuurlijke 
Successie; 3e jaar



Van Symptoombestrijding naar 
systeembenadering Natuurlijke successie



Van Symptoombestrijding naar 
systeembenadering Natuurlijke successie



Communicatie
Bermreservaat

Boomreservaat



Groenbeheer = Bodembeheer

Permanente aandacht en zorg voor bodem



Groenbeheer = Bodembeheer

Kringloop?



Groenbeheer = Bodembeheer
Mulchen



Groenbeheer = Bodembeheer



Groenbeheer = Bodembeheer



Groenbeheer = Bodembeheer
Bodem bedekt houden



 Toekomstbestendige Stad NU
Cursus & lezingen voor groenbeheerders, beleidsmakers, 
landschapsarchitecten stedenbouwers, aannemers, hoveniers.
• Biodiversiteit en bodem
• Klimaatverandering en burgeractie
• Kringlopen en kosten besparen

De cursus is ideaal voor gemeentes, maar is toegankelijk 
voor iedereen die op een of andere manier betrokken is bij het stedelijk groen.

toekomstbestendigestad.nu
info@toekomstbestendigestad.nu

Toekomstbestendige stad
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