Vergroenen van het groenonderwijs
Opleidingen helpen
bij groei stadsnatuur
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Stadsnatuur?

Natuur in
de stad
is op te splitsen in vier hoofdtypen: bebouwing, parken,
water en verbindingen.
Bebouwing: In Nederlandse steden onderscheidt men vier
typen bebouwde ruimte: stenen ruimte (riolen, verharding
voor vervoer en parkeren), hoogbouw, de tuinstad en
volks- en moestuinen.
Parken: In parken heeft de natuur genoeg ruimte voor
ecologische processen, vooral in parken waar men de
natuur zo veel mogelijk haar gang laat gaan. Er zijn:
stadsparken, heemtuinen, parkbossen, graslandparken en
niet te vergeten begraafplaatsen. Ook het tijdelijk benutten
van braakliggende grond is in opkomst.
Water: waterpartijen (sloten, vijvers), kademuren, natte
ruigte.
Verbindingen: zijn niet alleen belangrijk voor de stadse
biodiversiteit, ze knopen de verschillende stukken
stadsnatuur ook letterlijk aan elkaar, waardoor dieren veilig
van het ene gebied naar het andere kunnen komen.
Kruidenbermen, stuweel, bomenrijen, natuurlijke oevers.

Groene stad wereldwijd
http://degroenestad.nl/
http://degroenestad.nl/wetenschapen-groen/

Als de huidige trend van
verstedelijking zal doorzetten
zal in 2050 70% van de
wereldbevolking in stedelijke
gebieden wonen. Daarnaast
vervult ‘The Green City’ een
belangrijke netwerkfunctie.
Als netwerkorganisatie
stimuleert ‘The Green City’
kennis- en informatie
uitwisseling met
kennisontwikkeling en
verdieping als doel.

Wat maakt stadsnatuur zo belangrijk?
Leefbaarheid in de stad
•
•
•
•
•

Rustplekken en
bewegingsmogelijkheden.
Plekken voor sociale ontmoetingen
(picknick, wandelen),
natuurspeelplekken.
Groene lunch en werkplekken
Ecologische structuur voor dieren.
Beter milieu (minder fijnstof) &
duurzaamheid. Klimaatbeheersing
in de stad.

Economische waarde van
groen in de stad
•

•
•
•
•
•

Groen is goed voor
ondernemersklimaat. Ook nieuwe
ondernemingen ontstaan, zoals
begrazing met koeien/ schapen en
ecosysteemdiensten (boothcamps,
groene sportschool).
Betere gezondheid van bewoners
Minder criminaliteit en agressie.
Vergroting sociale cohesie door
buurttuinen, geveltuinen projecten
etc.
Toerisme (Natuursafari in de stad)
Stadspromotie

Veerkrachtige (voedsel) landschappen:
nieuwe impuls voor groen onderwijs
Voedselproductie in de stad. Natuur met hoge biodiversiteit wordt productief.

Volkstuinen, dakterrassen, tuinbouw in parken, permacultuur, voedselbossen.

Zorg -, recreatie -, natuurinclusieve boerderijen in de stad

Onderzoek Jeroen de Vries, VHL / jeroen.devries@hvhl.nl

Wat doen wij in
het mbo met natuur in de stad?
•

•
•

•

•

Thematisch behandelen van
onderwerpen als: dak- en
gevelbegroeiing, vergroening
schoolpleinen, stadsparken etc.;
Stageopdrachten in stadstuinen,
parken, buurttuinen;
Participatieprojecten: meewerken
in gezamenlijke opdrachten met
bewoners , zoals aanleggen
bloemrijke bermen.
Deelnemen aan kennisnetwerken
& nieuwe projecten in de regio
ondersteunen of aansturen.
Ondersteunen bij maken van
wijkgroen plannen, zorgprojecten.

Praktijk voorbeelden

Participeren bij vragen
uit de stad
• Parkontwikkeling
• Groen voor beter
stadsklimaat
• Wijkgroen
• Eetbaar groen
• Zorggroen
• Natuur ontwikkeling
stadsgrenzen
• Specialismen:
monumentaal groen,
boomverzorging,
ecologische beplanting

Betrokkenheid van
groenonderwijs bij natuur
in de stad!

Natuurinclusief denken en werken?
Wat moet een hovenier / tuinbaas
weten over en kunnen m.b.t.
stadsnatuur?
•

Tegenwoordig wordt niet alleen in
het natuurbeleid maar ook in de
stedelijke context gesproken over
groene infrastructuur: parken,
wegbermen, volkstuincomplexen,
begraafplaatsen, sloten, grachten,
kanalen en rivieren (inclusief de
oevers). De opgaaf is om al die
groenelementen als geheel te gaan
zien, waar mogelijk te verbinden en
ruimte te maken en/of te houden
voor planten en dieren.

Wat moeten wij leerlingen laten
leren?
Leerlingen op een praktische manier
kennis laten maken met de
problematiek die er speelt in de
buitenruimte van de stad m.b.t.
gevolgen klimaatsverandering,
ecologisch ontwerp en beheer,
microklimaat in de stad,
waterberging, fijnstof, CO2reductie, zoutschade, groen voor
welzijn en gezondheid, participatie
met doelgroepen.

Wat kunnen opleidingen doen om
stadsnatuur te bevorderen?

Bedankt voor jullie aandacht
•

‘Natuur en de Stad’ van de Alterra (WUR) gaat over de verhouding tussen
stad en natuur. Het verkent hoe stedelijke natuur kan leiden tot
onverwachte en spectaculaire natuurervaringen. Het verkent hoe stadse
gebouwen de natuurwaarde van het landelijk gebied op een aantrekkelijke
manier kunnen versterken.
• Het programma Groen en de Stad. PDF Groen máákt de stad/ Feiten en
cijfers over groen in en rondom steden
• http://www.vitalegroenestad.nl
Yvon Schuler> y.schuler@groenhorst.nl

