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Groene gezonde wijk
In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de
effecten van stedelijke natuur en stedelijk groen op de
gezondheid en het welzijn van mensen, klimaatadaptatie
en de biodiversiteit. Er is meer aandacht bij gemeentelijke
bestuurders voor de kwaliteit van de leefomgeving, de
klimaatbestendigheid en biodiversiteit in de stad. Er zijn
echter nog veel vragen over de vertaling van het
onderzoek naar de praktijk; hoe ziet het openbaar groen
op wijkniveau er kwalitatief en kwantitatief dan uit? De
vragen die in dit project aan de orde komen, zijn gesteld
door drie gemeenten: Den Haag, Zoetermeer en Heiloo.
Het project Groene gezonde wijk kent verschillende werkpakketten waarin onderzoeksvragen op het gebied groen in
relatie tot biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en welzijn worden beantwoord. De verschillende invalshoeken
worden eerst voor de drie gemeenten inhoudelijk uitgediept. Op basis daarvan wordt een integratieslag gemaakt met
product concrete ontwerprichtlijnen voor het groen in de wijk. Ook wordt gekeken naar de rol van de gemeenten en de
bewoners van de wijk. Impliciet draagt het project bij aan het slechten van grenzen tussen beleidsterreinen van de
gemeenten door vanuit groen de verbinding te maken. Het project ontwikkelt een afwegingskader over wat het betekent
om vanuit verschillende invalshoeken te komen tot één integrale visie voor het realiseren van groen in de wijk. Wat komt
er bij kijken als je het daadwerkelijk gaat doen en welke praktijkkennis op wijkniveau kan weer worden toegepast in
andere (nieuwbouw)wijken?
Naast de drie gemeenten zijn Staatsbosbeheer vanuit hun programma De Groene Metropool en BTL-advies betrokken.
Door te werken met drie cases brengen we overeenkomstige vraagstukken bij elkaar en kunnen partners van en met
elkaar leren. De provincie Noord-Holland speelt een rol in het delen van kennis naar een bredere doelgroep.
Vanuit het onderwijs zijn zowel HBO als MBO instellingen betrokken: HVHL, InHolland, Aeres Hogeschool Almere, Wellant
college Amsterdam/Rijswijk en het Clusius college. Door de inzet van studenten van verschillende opleidingen en hen aan
een integraal vraagstuk te zetten, leren de studenten te denken en werken over de grenzen heen. Als werknemers van de
toekomst is dit belangrijk. De begeleidende lector is Dinand Ekkel, lector groene en vitale stad bij Aeres Almere. Vanuit
zijn lectoraat zal kennis worden ingebracht, en andersom wordt zijn lectoraat gevoed met nieuw kennis.
Looptijd van het project is juni 2018 tot en met juni 2020.
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