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Groen het 
   nieuwe goud!

groen meer aandacht krijgen. Daarom moet 
ook de manier waarop projecten tot stand 
komen opnieuw tegen het licht worden 
gehouden, hand in hand met een zo min 
mogelijke impact op het milieu. Hoe dat te 
doen? 

Inspireren om te doen!
Afrekenen met het oude denken over groen 
en water in de stedelijke vormgeving. Het 
is geen wetenschappelijke studie naar de 
betekenis van natuur in de bebouwde om-
geving. Wat ik wil, is u inspireren met mijn 
visie. U overtuigen van de noodzaak om op 
een andere manier met groen om te gaan, 
richting een meer duurzaam bestaan en een 
meer plezierige en gezonde leefomgeving.

Je mag de natuur weer voelen!
Ik ontwikkel duurzame concepten op het 
gebied van de inrichting van de buitenruimte 
voor nationale en internationale opdrachtge-

vers en pas daarbij materialen toe als beton, 
staal, glas, bio-kunststof, leem en hout. De 
netheidsfobie is voorbij. Je mag de natuur 
weer voelen. Maak in de eigen leefomgeving 
meer gebruik van nieuwe mogelijkheden: ma-
terialen die goed zijn voor het milieu, in een 
prachtig eigentijds jasje. 
De tijd is er rijp voor.Er is een positieve bewe-
ging ontstaan in de wereld van architecten, 
planologen en projectontwikkelaars. Zij pik-
ken de signalen op dat we anders moeten 
omspringen met onze omgeving. Laat de in-
richting van de buitenruimte positief bijdragen 
aan de leefomgeving. Weg met het decoratie-
groen, kies voor groen met waarde. Of liever: 
groen met méérwaarde. Vanaf het begin van 
het planproces moet groen een hoofdrol spe-
len. Het is het fundament van zijn gedroomde 
werkwijze: het creëren van een landschap in 
een stedelijke omgeving op basis van land-
schapstypisch bouwen, in een goede balans 
tussen groene omgeving en gebouw.

D
De mens put de wereld uit. Tot honderd 
jaar geleden leefden we in betrekkelijke 
harmonie met de natuur. Vandaag de dag 
consumeren we op een onvoorstelbaar ni-
veau. De gevolgen daarvan zijn steeds dui-
delijker voelbaar, op alle fronten. Meer en 
meer komt er een beweging op gang die 
de natuur weer de ruimte geeft die zij ver-
dient en duurzaamheid voorop stelt. Oók in 
de inrichting van de bebouwde omgeving. 
Het lijkt wel of we als mensheid zijn af-
gedwaald van groen en water, in almaar 
uitdijende steden op onbestemde Vinex-
locaties. Nu de signalen dat de aarde ‘op’ 
raakt luider worden, komt de herwaarde-
ring van de natuur in een stroomversnel-
ling. We zien als mensen dat we die natuur 
hard nodig hebben.
Het is onze lééfomgeving. Zonder groen 
voelen we ons minder prettig. Zeker in 
dichtbebouwde wijken is er behoefte aan 
natuur. Om van te genieten en in te wan-
delen. Het ‘groendenken’ gaat ook het 
speelveld voor ontwikkelaars, gemeenten, 
stedenbouwkundigen en architecten ver-
anderen. En voor die partijen wás er de 
afgelopen jaren al zoveel veranderd, door 
de economische crisis die de huizenverkoop 
fors heeft beperkt. Consumentgericht ope-
reren is meer dan ooit het parool. Die ont-
wikkeling kan nog eens worden versterkt 
door een meer prominente plaats voor 
groen in projectontwikkeling.
‘Zomaar’ bouwen zonder de klant centraal 
te stellen is er simpelweg niet meer bij. 
Klanten stellen hoge eisen aan een nieuw-
bouwwoning. Niet alleen aan de aan-
pasbaarheid of aan de keukenuitrusting, 
maar ook aan groen in hun wijk. Waar een 
groene leefomgeving tot nu toe nooit een 
onderscheidende factor is geweest, kan het 
nu wél reden zijn tot aankoop van een wo-
ning over te gaan! Ontwikkelende partijen 
die groen en water van meet af aan als een 
logisch onderdeel integreren in het plan, 
gelijkwaardig aan de stenen, hebben meer 
dan ooit een kans de consument voor zich 
te winnen. Daarom moet de waarde van 
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