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‘Begin met een blauw-groen casco’
- bebouwing is ondergeschikt



voorbeeld 1

Blauw raamwerk als basis 
voor nieuwbouw



Raamwerk water 
Leidsche Rijn 1998

• 100 % hemelwaterafkoppeling
• 4 waterniveaus
• zand, klei, veen
• zuivering door wadi’s en riet



Groen volgt 
blauw 



Wadi



Oever
- toen steen
nu groen

bewoners-
participatie



Oever, Lint 
en laan



Toen intensief
gemaaid
- nu extensief
beheer

beheer



voorbeeld 2
‘Casco’ voor water-biodivers groen-

recreatie-ontmoeten



Falstervej in Middelfart; 
’De mooiste klimaatstad 
van Denemarken’  

‘Ontwerpend 
onderzoek’ 2018



• gebiedseigen beplanting
• steendijken terugbrengen
• klimaatbomen
• ‘biodiverse’ beplanting

De groene
component



Ontwerpend onderzoek = 
criteria in ‘Omgevingsplan’ 

• functies en ontmoeting

• ruimtelijke kwaliteit

• klimaatadaptie en 

• biodiversiteit

IDENTITEIT 
WOONWIJK



intermezzo
kaart Provincie Utrecht 1950



Fotos DK tekst over sociale gelijkheid Inclusie Ouderen etc



denken     ’OM als voorwaarde om 
criteria te stellen’



voorbeeld 3
De 5 P’s voor waardecreatie



Parc de 
Triomphe

Natuur-
inclusieve wijk
in Culemborg



De 5 P’s

People
Planet
Profit
Place
Public



Natuurlijke
paddenpoel

(géén
betonschelp)



Grasveld

(géén 
asfalt speelveld)



Speelcircuit 
van hout 
met gras

(géén 
standaard
toestellen
met rubber)



Trekvlot als 
toegang

(géén betonnen
fietsbrug)



‘Integreer sociaal, veilig en gezond
in het groen’



‘Eerst zaaien, dan oogsten’

voorbeeld 4
Collectiviteit als leidraad voor groen



‘Eerst zaaien, dan oogsten’

Grønttorvet Valby,
Copenhagen



Speeltuin KDV
openbaar
na sluitingstijd



Thuiskomen
in het park



‘Eerst zaaien, dan oogsten’

Netwerk van
straten &
binnentuinen



‘Eerst zaaien, dan oogsten’

Collectieve 
binnentuinen



‘Eerst zaaien, dan oogsten’

Kassen als ontmoetingsplek



‘Eerst zaaien, dan oogsten’

Geen 
schuttingen



‘Niet ‘koppelkansen’ …..



…..maar ‘koppelnoodzaak’!



Nodig voor kwaliteit groen?

- vaste criteria?
- tool?
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