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SAMENVATTING 

 
 

 

 

 

Natuur in de stad is van levensbelang. Zonder alle bomen, bermen, parken, singels, maar ook 

zonder het privégroen op daken, gevels en in tuinen zou het in de stad een stuk ongezonder 

en minder comfortabel zijn. Stadsgroen zuivert de lucht, koelt de omgeving, buffert het 

verkeerslawaai, zorgt ervoor dat regenwater kan infiltreren, slaat CO2 op en zet dit om in 
zuurstof, en geeft ons een plek om te recreëren en tot rust te komen. Bovendien is zicht op 

groen en water alleen al voldoende om ons gelukkiger te voelen, zorgt het dat we sneller 

beter worden in het ziekenhuis, en maakt het ons huis meer waard.  

Deze bewezen functies van stadsnatuur maken de stad een fijne plek om te wonen en 

werken. Ze helpen ons om de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen, dragen 

bij aan het voorkomen van hart- en vaatziekten en stimuleren sociale cohesie op 
buurtniveau. Plus, nu meer en meer kinderen in de stad opgroeien, is het noodzakelijk de 

natuur dichtbij huis te halen. Als je op jonge leeftijd inziet hoe waardevol al dat groen en 

water is en hoeveel plezier het je brengt, is de kans groot dat je je later bewust bent van het 
belang van natuur en je je misschien wel inzet voor natuurbehoud. De stad trekt niet alleen 

mensen aan, ook voor dieren en planten wordt de stad aantrekkelijker. Dit heeft te maken 

met de verarming en versnippering van hun leefgebied buiten de stad, maar ook met het 
unieke karakter van de stad zelf als ecosysteem: de grote diversiteit aan planten-, bloemen- 

en boomsoorten betekent een rijk aanbod aan voedsel en habitat.  

Samen met het feit dat steeds meer mensen in de stad wonen, hebben deze inzichten geleid 
tot toenemende aandacht voor de rol van natuur in de stad. Dit vertaalt zich op lokaal niveau 

in ontwerpen waarin groen en water een prominentere rol hebben en op mondiaal niveau in 

samenwerkingsverbanden zoals het Global Parliament of Mayors en verdragen zoals de 
Sustainable Development Goals die sinds 2016 een Urban Goal hebben: “maak steden en 

menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam”. Reden genoeg om stil 
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te staan bij de kwantiteit en kwaliteit van het aanwezige groen en water in de stad, en om na 

te denken over de rol en functie van stadsnatuur in de toekomst. Hierbij is het essentieel om 

rekening te houden met de beleving van groen en water door verschillende groepen 

stadsbewoners, en met hun voorkeuren voor inrichting en gebruik. Willen we meer 

natuurlijke of recreatieve parken? Groene daken op onze huizen en kantoren of liever een 

geveltuin? Hoe kunnen we groenblauwe oplossingen inzetten om de stad klimaatbestendiger 

te maken, dus hitte en wateroverlast verminderen? En wat denken we van fruitbomen in het 
park en moestuintjes in de buurt, hoe organiseren we dat en welke partijen worden daarbij 

betrokken? 

Dit proefschrift gaat over de rol van stedelijk groen en water, en hoe deze rol verandert naar 

gelang tijd en plaats. In het onderzoek zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden 

gebruikt, naast het heden komen ook verleden en toekomst aan bod, hebben resultaten de 

vorm van GIS en handgetekende kaarten en is gesproken met een reeks aan betrokkenen: 

beleidsmakers, gezondheidsmedewerkers, kunstenaars, activisten, wetenschappers, leden van 

wijkteams, initiatiefnemers en bovenal honderden bewoners. 

De eerste studie (Ch.2) geeft inzicht in de voordelen die het huidige groen en water 

opleveren: verbeterde luchtkwaliteit, regenwaterinfiltratie, koeling, CO2-opslag, verminderde 

geluidsoverlast, en recreatie. Deze ecosysteemdiensten zijn onderzocht door literatuurstudie 
te combineren met ruimtelijke analyses voor de stad Rotterdam in Nederland. Het 

vernieuwende aan deze studie is drievoudig: ten eerste het gebruik van zeer gedetailleerde 
geografische data uit gemeentelijke bestemmingsplannen in plaats van de veelvuldig 

gebruikte grovere datasets die minder geschikt zijn voor het schaalniveau van de stad, ten 

tweede het meenemen van alle typen stadsnatuur inclusief tuinen en water in plaats van een 
enkel type zoals gras of bomen, en ten derde de analyse van zes verschillende 

ecosysteemdiensten in plaats van de gebruikelijke één of twee. Hoewel blijkt dat er niet altijd 

eenduidig bewijs is voor de voordelen van stadsnatuur (in het bijzonder voor luchtkwaliteit), 
berekent deze studie dat de voordelen in elk geval onevenredig over de stad verdeeld zijn. 

Vooral bewoners van het centrum zouden baat hebben bij een groenere omgeving, maar ook 

inwoners van de buurten langs de Maas. Wel blijft de vraag welke voorkeur bewoners zelf 

hebben qua groen en water in hun omgeving, en wat zij als belangrijkste voordelen zien. 

Deze vraag is onderwerp van een tweede studie in Rotterdam (Ch.3) waarvoor bewoners van 

twee wijken zijn gevraagd naar hun perceptie van ecosysteemdiensten geleverd door typische 
stadsnatuur: straatbomen, tuinen, groene daken, grasstroken, een bebost park en een park 

met grote vijver. Omdat de gemeente Rotterdam in het kader van klimaatverandering 
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geïnteresseerd is in de beleving van hitte en wateroverlast, is deze studie gericht op 

groenblauwe maatregelen voor klimaatadaptatie. De ontwikkelde methode is vernieuwend 

omdat deze verschillende dimensies van sociaal-culturele waardering gebruikt om de 

publieke perceptie te meten. Daardoor weten we dat bewoners zich bewust zijn van en 

zorgen maken over hitte en wateroverlast, maar niet altijd herkennen hoe stedelijk groen en 

water kunnen helpen bij klimaatadaptatie. In eerste instantie moet stadsnatuur vooral 

aantrekkelijk en toegankelijk zijn. Toch verschuiven voorkeuren naar de meest effectieve 
maatregelen wanneer bewoners informatie krijgen over de geleverde ecosysteemdiensten, 

een bevinding die interessant is voor gemeentes. Het advies: zorg voor een goed basisaanbod 

aan stadsnatuur dat voldoet aan lokale wensen, investeer vervolgens in groenblauwe 
maatregelen die tevens andere doelen dienen zoals waterinfiltratie en zorg dat bewoners 

geïnformeerd en actief betrokken zijn. 

De derde studie (Ch.4) onderzoekt hoe het gebruik van ecosysteemdiensten verandert onder 

bewoners aan de randen van de stadsmeren in Bengaluru, India waar snelle verstedelijking 

gepaard gaat met drastische veranderingen van de omgeving. Voor deze studie zijn op zeven 

locaties twee elkaar aanvullende methoden gebruikt: een huishoudensurvey met 

geïllustreerde keuzekaarten en een participatieve kartering in groepsverband. Hiermee is 

aangetoond hoe er rondom de meren een ommezwaai plaatsvindt van zowel de belangrijkste 

ecosysteemdiensten als de gebruikers ervan. Waar voorheen veelal bewoners zonder of met 

een laag inkomen een beroep deden op het ecosysteem om in hun levensonderhoud te 

voorzien (landbouw, visserij, grasland voor het vee, huishoudelijk gebruik), zijn het 
tegenwoordig bewoners van appartementencomplexen die het meer willen gebruiken als 

recreatieplek. Dit gaat gepaard met een omslag van gemeenschappelijk gebruik en beheer 

naar individueel gebruik en privaat of publiek beheer. Het gevolg is dat bewoners niet alleen 
te maken krijgen met vervuiling en privatisering van gemeenschappelijke gronden, maar ook 

met beperkte toegang en gebruiksregels. De laatste ontwikkelingen op het gebied van 

ecosysteemherstel, waarvoor het initiatief ligt bij bewoners uit de hogere middenklasse, 
bieden een positief perspectief voor de bestaanszekerheid van de meren, maar lijken geen 

soelaas te bieden voor de armere bewonersgroepen wier stemmen ongehoord blijven. Er is 
een vorm van besluitvorming nodig die ieders belangen meeneemt en plaatsvindt via een 

gelijkwaardig en veilig platform. 

De vierde studie (Ch.5) presenteert een conceptueel raamwerk van de veranderende rol van 

stadsnatuur, gebaseerd op inzichten uit het gehele promotieonderzoek waaronder de 
ervaringen in Rotterdam en Bengaluru. Het raamwerk toont hoe stedelijke en 
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maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op de verschillende functies die 

stadsnatuur kan hebben en hoe dit kan verlopen via trajecten als stadsplanning, 

herwaardering en actie vanuit de buurt. Het gaat om vier functies van stadsnatuur: 

traditioneel bijvoorbeeld voor levensonderhoud, gedegradeerd bijvoorbeeld gefragmenteerd, 

ontworpen voor een bepaalde functie zoals recreatie of klimaatadaptatie, en multifunctioneel 

bijvoorbeeld stadslandbouw. Transformatie van de ene naar de andere rol gaat samen met 

een verandering in type gebruikers, maar het lijkt dat dezelfde groep gebruikers keer op keer 
benadeeld wordt. Dit kan gebeuren doordat het ecosysteem vervuild raakt, maar ook 

doordat het juist opgeknapt wordt waarna de buurt nieuwe, rijkere bewoners aantrekt en de 

grondprijzen zo omhoogschieten dat eerdere bewoners zich genoodzaakt zien zich elders te 
vestigen. De multifunctionele rol van stadsnatuur zou via actie vanuit de buurt een oplossing 

kunnen bieden voor dit probleem omdat zowel arme als rijke stadsbewoners aanspraak 

kunnen maken op open ruimte en die naar eigen inzicht kunnen vergroenen. 

Tussen de hoofdstukken door presenteert het proefschrift tevens een Intermezzo met foto’s 

en verhalen die onderdeel zijn van de tentoonstelling “Living at the margins of Bengaluru’s lakes: 

Untold stories of change, loss and hope”. Door middel van beelden en persoonlijke verhalen biedt 

het Intermezzo context en diepgang bij het onderzoek in Ch.4. De tentoonstelling is ook 

waardevol gebleken om (media-)aandacht te vragen voor dit belangrijke maar onderbelichte 

thema, zowel in Bengaluru als daarbuiten. 

Stadsnatuur kan substantieel bijdragen aan de duurzaamheid van steden en daarmee aan de 

veerkracht en het adaptief vermogen van inwoners. Daarvoor is het echter nodig om groene 

ruimte zorgvuldig te plannen en ontwerpen, daarbij prioriteit te geven aan de behoeften van 

bewoners en ook om flexibele vormen van beleid en beheer uit te proberen. Het is zoeken 

naar de juiste balans tussen van onderop en bovenaf gestuurd beleid en tussen belangen op 

de korte en lange termijn. Juist bij deze opgave moeten we ecosysteemdiensten in kaart 

brengen, omdat hiermee de waarde van stadsnatuur voor hedendaagse en toekomstige 

stadsbewoners expliciet gemaakt wordt. 

  


