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De voordelen van stedelijke natuur zijn veel-

voudig. Meer groen vlakt weerextremen uit, 

verbetert de luchtkwaliteit, levert  groene 

banen op, maakt een zuinigere omgang met 

hulpbronnen mogelijk en bevordert welzijn, 

sociale cohesie en gevoel van veiligheid. 

Daarom verdient het aanbeveling in te zetten 

op natuur-inclusieve oplossingen. Daarbij 

wordt in ruimtelijke projecten nadrukkelijk 

rekening gehouden met het versterken van de 

groene kwaliteit van steden. Een praktisch 

hulpmiddel daarbij is het concept van 

‘nature-based solutions’ (NBS) of natuur-

inclusieve oplossingen. Dit houdt in dat 

natuur en natuurlijke processen proactief 

worden gecreëerd en ingezet: ze bieden op 

efficiënte en effectieve wijze het hoofd aan 

nieuwerwetse uitdaging voor de stedelijke 

omgeving, zoals de impact van klimaatop-

warming. Er is nog een voordeel aan NBS: ze 

zijn vaak goed schaalbaar en daardoor 

flexibel. Dus van stadstuinen tot stadsbossen, 

van groene parkeerplekken tot geveltuinen 

en sedumdaken: op gepaste maat kan natuur 

in de bestaande stedelijke ruimte ingevoegd 

worden, al dan niet als vervanging van 

bestaande – versteende – (infra)structuur.

Er zijn echter ook addertjes onder het stadse 

gras. Elke stedelijke ruimte kent verschil-

De voordelen van stedelijke natuur spreken voor zich en zijn proactief te realiseren. 

De praktijk is echter taai. Een succesvolle aanpak vergt kennis, kunde en samen-
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steden op een hoger plan te brengen. 
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lende gebruikers, meerdere functies en over-

lappende claims. Om de volle potentie van 

stedelijke natuur te kunnen 

benutten, moet daar rekening 

mee worden gehouden. 

Vegetatie heeft ook arbeids-

intensief onderhoud nodig, 

waar gemeenten vaak niet 

de menskracht voor 

hebben. Het onderhoud zou 

door bewoners kunnen 

worden overgenomen, maar 

gemeenten zijn vaak huiverig 

voor de planmatige onzekerheid die dat 

oplevert. Met andere woorden, het 

ontwerpen en realiseren van natuur-inclu-

sieve oplossingen vergt niet alleen uiteenlo-

pende typen kennis en kunde, maar ook – en 

vooral – samenwerking. 

Visueel verkennen
Een groot Europees onderzoeksproject, 

Nature4Cities, wil uitkomst bieden. Om 

milieuprofessionals en stadsmakers in 

kennis en kunde bij te staan, is in het kader 

van het project onder meer een handige 

interactieve tool ontwikkeld, de NBS 

Explorer. Deze maakt in een oogwenk de 

mogelijkheden voor een gemeente inzichte-

lijk en toepasbaar.

De NBS Explorer stelt geïnteresseerden in 

staat om op visuele wijze de veelheid aan 

typen aan natuur-inclusieve mogelijkheden 

te verkennen. De oplossingen zijn te 

ontdekken al naar gelang het type natuur, de 

plek in de stad of de baten die het oplevert. 

Elke keuze leidt tot één of meerdere voor-

beelden. Van elk voorbeeld is een uitgebreide 

beschrijving te downloaden. 

Stap voor stap 
De NBS Explorer distilleert en ontsluit 

kennis en kunde. Onze tweede tool maakt de 

cruciale kunst van het samenwerken 

toegankelijk en behapbaar: een hulpmiddel 

dat het proces vanaf de eerste ideevorming 

tot en met het onderhoud begeleidt. Het stelt 

stadsmakers en bewoners in staat de verra-

derlijke addertjes onder het gras te navigeren 

door de natuur-inclusieve oplossing ook 

sociaal inclusief te implementeren. 

Het gaat om een gids die gemeenten stap voor 

stap helpt bewoners en andere stakeholders 

bij een oplossing te betrekken. Eerst door de 

belanghebbenden in kaart te brengen en 

vervolgens door constructief met hen aan de 

slag te gaan. Samen kunnen ze dan aan een 

gedeelde visie voor oplossingen werken, onze-

kerheden wegnemen door rollen en verant-

woordelijkheden vast te leggen en onderhoud 

voor de langere termijn veiligstellen. Dit alles 

gebeurt met voldoende oog voor het 

inbouwen van  flexibiliteit om een plan 

dynamisch uit te voeren. In wat volgt lichten 

we deze stappen nader toe. 

1. Intern afstemmen

De eerste ‘stap’ geldt eigenlijk voor het hele 

proces, van de eerste verkenningen tot het 

onderhoud van het groen. Door te zorgen dat 

er overeenstemming is over verwachtingen, 

rolverdeling en succescriteria, kunnen initia-

tiefnemers een ‘leercultuur’ creëren, die 

gedurende het hele traject haar vruchten zal 

afwerpen. Via interne afstemming kunnen 

de verschillende betrokken partijen zich 

vergewissen dat ze met de oplossing 

hetzelfde doel nastreven, vastleggen wat 

voor bijdragen van de deelnemers worden 

verwacht en wat daarmee zal gebeuren door 

het mandaat van de initiatiefnemer te 

definiëren. 

2. Het probleem contextualiseren

‘Gij zult niet geblinddoekt een oplossing in 

struikelen …’. Na een aanvankelijke probleem-

definitie is het dus tijd om de context te 

begrijpen. Dit kan door de socio-economische, 

institutionele, culturele en ecologische 

dimensies (letterlijk) in kaart te brengen en 

zicht te krijgen in de geschiedenis van inter-

venties in het gebied. Gaat het om droogte of 

juist om wateroverlast? Hoe heeft het 

probleem kunnen ontstaan? De gids biedt 

hier praktische gereedschappen voor aan. 

Deze stap mondt uit in een eerste keuze voor 

een natuur-inclusieve oplossing.

3. Meerdere belanghebbenden erbij 

betrekken

Start with the why luidt het devies. Met stap 

3 is het hoog tijd om samen de verwach-

tingen te formuleren over welke voordelen 

het groen voor wie zal opleveren of hoe het 

past binnen het grotere beleidspakket van de 

gemeente. Met andere woorden: een visie. In 

deze stap mag gedroomd worden. ‘Wat is de 

mooiste versie van een plek die we zouden 

kunnen realiseren?’ Na een initiële formule-

ring van die visie is het belangrijk het 

gesprek erover aan te gaan met alle stakehol-

ders. Onenigheid in dit stadium is geen 

obstakel, maar aanleiding voor nader onder-

zoek. Het contact met de stakeholders is ook 

het moment om een gericht communicatie-

plan op te stellen.

4. Samen een plan opstellen

Na de visie komt het plan. Daarvoor moeten 

de mogelijkheden en mogelijke verantwoor-

delijkheden van de betrokkenen duidelijk zijn. 

‘ Tool 1 biedt sys-
tematisch, uitput-

tend en visueel 
inzicht in groene 

oplossingen’ 
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Ook is het belangrijk te begrijpen wat de 

locatie betekent voor de gebruikers ervan – 

praktisch (recreatie in de luwte van de stad), 

maar ook emotioneel (een knooppunt in het 

sociale web van de buurt). Door deze zaken te 

verkennen, komt vaak onuitgesproken kennis 

en ervaring naar boven die cruciaal zal 

blijken voor de omschrijving en uitvoering 

van het project. Praktisch: ga op zoek naar 

een diversiteit aan stakeholders en zorg dat zij 

allen echt aan het woord kunnen komen. 

Uiteindelijk vloeit uit deze stap een actieplan 

voort waarin ieders rol beschreven is.

5. De oplossing implementeren

Niets gaat zoals gepland dus het is belangrijk 

dat capaciteit wordt vrijgemaakt om tijdens 

de implementatie onvoorziene omstandig-

heden op te kunnen vangen. Met name 

ongelijkheden tussen deelnemers kunnen de 

verhoudingen langzaam doen scheefgroeien. 

Stel die ongelijkheden bij een conflict ter 

sprake. Verder zal het nodig zijn om blijvend 

betrokkenen uit te nodigen om de verant-

woordelijkheden op zich te nemen die eerder 

zijn vastgelegd.  

6. Onderhoud

De richtlijnen uit stap 5 gelden ook voor 

implementatie op lange termijn, oftewel 

het onderhoud. Dit heeft zijn eigen 

planning en monitoring nodig. 

Monitoren betekent vooral: in 

contact blijven met elkaar. 

Dit kan informeel, maar 

desgewenst kan de commu-

nicatie gestandaardiseerd en wellicht 

daarmee vereenvoudigd worden met een 

digitale tool. 

Groen én rechtvaardig
Met de zes stappen geeft de gids handen en 

voeten aan het raamwerk voor milieurecht-

vaardigheid. Dat raamwerk bestaat uit drie 

onderdelen. Ten eerste

erkenning van de binding die mensen met 

hun leefomgeving hebben en de waarde die 

het voor hen heeft. Erkenning is van funda-

menteel belang en onmisbaar in partici-

patie. Het devies is dus: bouw voort op wat 

er al is en doe iets met onvrede, ook als die 

buiten de scope van de NBS lijkt te liggen. 

Tweede onderdeel vormt het vermogen om 

mee te doen en aan de oplossing bij te 

dragen. Om dit te versterken, moeten zo 

nodig gepaste middelen, kennis en kunde ter 

beschikking worden gesteld. Pas dan kan 

volwaardige participatie ontstaan. Tot slot 

wordt een oplossing duurzaam als het door 

direct betrokkenen ook gedragen wordt. Dat 

betekent dat er ook ruimte voor hen moet 

worden gemaakt om die verantwoordelijk-

heid te nemen. Dit is alleen succesvol indien 

wordt ingestoken op gelijkwaardige relaties.

Deze drie onderdelen vormen de 

vloer onder eerlijke proce-

dures. Dit houdt in dat 

mensen worden 

betrokken op een 

wijze die recht doet 

aan hun kennis en 

betrokkenheid en die adequaat is voor het 

doel van de participatie (draagvlak, empo-

werment, sociale cohesie, etc.). Dergelijke 

eerlijke procedures moeten op hun beurt 

weer zorgen voor een eerlijke verdeling van 

lusten en lasten. Dit houdt in: rekening 

houden met kwetsbaarheden en ongelijk-

heden tussen belanghebbenden, daar open 

over zijn en waar mogelijk daar proactief op 

anticiperen en interveniëren.

Operatie Steenbreek 
We sluiten af met de illustratie van een 

inspirerend voorbeeld dat goed laat zien hoe 

natuur-inclusieve oplossingen flexibel en 

middels co-creatie toe te passen zijn: 

Operatie Steenbreek. In 2015 is dit initiatief 

in vijf  gemeenten begonnen en inmiddels 

zijn er maar liefst 150 gemeenten bij 

betrokken. Het concept heeft een eenvoudig 

basisprincipe: in ruil voor lidmaatschap 

kunnen gemeenten advies en ondersteuning 

krijgen bij het opzetten, enthousiasmeren en 

ondersteunen van lokale netwerken waarin 

bewoners, bedrijven en scholen centraal 

staan. Zij gaan actief aan de slag met het 

terugdringen van de ‘verharding’ van de 

leefomgeving op basis van het beproefde 

‘tegeltje eruit, plant erin’ principe. De stap-

voor-stap gids kan zo’n proces desgewenst 

schragen. Met behulp van de gids kunnen 

stadsmakers met andere woorden op toegan-

kelijke wijze de legitimiteit én effectiviteit 

van natuur-inclusieve oplossingen 

vergroten. Natuur- en sociaal inclusief – 

sociologisch eigenlijk heel logisch!

Marten Boekelo en Sylvia Breukers 

‘ Tool 2 maakt 
cruciale kunst van 

samenwerken  
toegankelijk en 

behapbaar ’

De NBS Explorer is te vinden: nbs-

explorer.nature4cities-platform.eu. De 

stap-voor-stap gids is te downloaden 

van de website van DuneWorks: tin-

yurl.com/3zcy5abm. Op dezelfde web-

site staat ook de procestool voor bewo-

nersinitiatieven: tinyurl.com/

yrw32eys. Het Nature4Cities platform 

is mogelijk gemaakt door een subsidie 

uit het onderzoeksprogramma Horizon 

2020 van de Europese Unie. 


