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Nieuwe vormen van samenwerking voor bodemkundigen 
‘learning by doing’

De bodem onder een gezonde 
stad

UrgeNtie

Utrecht zal binnen enkele decennia van 300.000 naar 400.000 
inwoners groeien. Utrecht staat hierbij voor een grote inbrei-
dingsopgave en heeft de ambitie uitgesproken om een hoge leef-
omgevingskwaliteit en concurrentiekracht te behouden en moge-
lijk te verbeteren. De gemeente Utrecht heeft hiertoe samen met 
anderen de intentie-overeenkomst ‘Living lab Utrecht’ gesloten.1 

Het is een van de pilots uit het programma Agenda Stad. Dit pro-
gramma2 is er gekomen omdat het kabinet de ambitie heeft om 
de concurrentiekracht van het Nederlandse stedennetwerk te ver-
sterken door aansluiting te zoeken bij actuele stedelijke maat-
schappelijke thema’s. Leefbaarheid is een belangrijke pijler daar-
bij. Daar waar steden tegen grenzen aanlopen en vernieuwing en 
doorbraken nodig zijn om kansen en problemen te verzilveren of 
op te lossen, daar komt Agenda Stad in beeld. ‘Voor opgaven die 
niet in het stramien passen moeten steden en de Rijksoverheid de 
handen ineen slaan.’ 

Ook de modernisering van het milieubeleid sluit hierbij aan. Het 
programma Slimme en Gezonde Stad van het ministerie van 
IenM3 stelt: ‘Het leven is de afgelopen decennia wel gezonder en 
veiliger geworden, maar het werk is nog niet af. Milieu uitdagin-
gen van de 21e eeuw vragen een moderne aanpak. Het kabinet 
wil daar burgers, bedrijven en andere overheden volop bij betrek-
ken. Ogenschijnlijk kleine initiatieven kunnen grote effecten 
hebben. Door mensen, ideeën en innovaties met elkaar te verbin-
den en te werken aan gezonde en slimme steden ontstaat een 
krachtige alliantie.

geeN blaUwdrUk voor eeN gezoNde stad

In algemene termen kunnen we een aantal factoren en kenmer-
ken beschrijven. Zo heeft Platform Gezond Ontwerp er enkele 

beschreven.4 Een omgeving waar het prettig wonen, bewegen en 
ontmoeten is en waar rekening gehouden wordt met de behoef-
ten van bewoners ‘van 8 tot 88’. Als belangrijke factoren worden 
genoemd: een schoon en veilig milieu, voldoende groen, natuur 
en water, aandacht voor gevolgen van klimaatverandering, ge-
zonde en duurzame woningen en voorzieningen in de buurt, en 
een goede bereikbaarheid. 

Maar belangrijker nog, een gezonde stad is geen blauwdruk, maar 
veel meer een zoekproces en maatwerk in iedere stad om – geza-
menlijk - ambitie en perspectief aan te brengen en de energie van 
gebruikers, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
in te zetten. Het stadsbestuur nodigt nadrukkelijk andere partijen 
uit om eigen ambities en behoeften in te brengen en een bijdrage 
te leveren aan mogelijke oplossingen. Dat de inbreng van het bo-
dem- en watersysteem hierbij van belang is staat buiten kijf.

Met aNdere discipliNes oM tafel

Participatie van burgers en bedrijven daagt professionals uit om 
zich te verplaatsen in bewoners en gebruikers van de ruimte. Een 
integrale analyse van de gebruikersbehoeften van het toekomstig 

de gezonde stad staat hoog op de maatschappelijke agenda. dit thema 
raakt het bodem- en watersysteem maar ook veel andere disciplines. 
dit vraagt om nieuwe vormen van samenwerking. stadsbesturen wer-
ken steeds vaker in allianties, cross-sectoraal en in co-creatie. Hoe or-
ganiseren we als bodemkundigen onze inbreng? 
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figUUr 1. UtrecHt toekoMstvisie statioNsgebied.
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gebied heeft het gemeentebestuur van Utrecht geholpen om een 
uitdagende ambitie te formuleren en het Jaarsbeursplein een 
‘Healthy Urban Boost’ te geven (zie figuur 1). 

Kennis over het bodem- en watersysteem in een gebied kan lei-
den tot duurzamer  gebruik en  inrichting van een gezonde wijk 
of stad. Om tot een integraal ontwerp of interventiemaatregelen 
te komen is het hierbij nodig om met andere disciplines om de 
tafel te gaan. Ook mobiliteit- en energie- en andere milieudes-
kundigen vragen om gebruik van de ruimte. Van bodemdeskun-
digen vraagt dit luisterende vaardigheden om begrip en kennis te 
krijgen van elkaars inbreng. 
 

learNiNg by doiNg 

Het bodemverhaal van de stad is geschikt en inspirerend om in 
ateliervorm met collega’s van water, bouw, milieu, groen en met 
GGD-ers, buurtbewoners en andere spelers in het fysieke domein 
te delen. In Breda is in het project Natuurlijk Kapitaal op stads-
niveau gekeken naar de meerwaarde van geïntegreerde plan-
ningsconcepten. De gevolgde systeembenadering helpt om tot 
meervoudige oplossingen te komen. Voor Breda werd ingezet op 
een klimaatadaptieve hoofdstructuur die richting geeft aan de 
(her)inrichting van gebieden en aan de maatregelen die worden 
uitgevoerd.5

Deltares heeft gewerkt aan het identificeren van verschillende 
multifunctionele groenblauwe ontwerpprincipes in de stad die 
bijdragen leveren aan gezondheid.6 Het gaat bijvoorbeeld om het 
effect van windsingels op het hitte-eiland effect en stressreductie 
in relatie tot de plek, het volume, de vorm en het beheer van 
groen en water. Op straatniveau biedt open ruimte (lees open 
bodem) een behoorlijke waterberging (tot 200 mm/hr infiltratie-
capaciteit).

De kracht van de meerwaarde van bodemkennis is dat we als dis-
cipline gewend zijn om ingrepen te vertalen naar duurzaam be-
heer. Bodemkennis kan in de concrete praktijk – stadslandbouw 

- zowel als in een robuuste visie voor een gebied een factor van 
belang spelen. ‘Waar kunnen we gebruik maken van de natuur-
lijke eigenschappen van de bodem?’ 

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik timmert al jaren aan de weg 
om de verbindingen te leggen die nodig zijn tussen een levende 
bodem en haar gebruikers. Enkele voorbeelden zijn 
Buurtcomposteren, de Coöperatie VoedselLokaal in Almere, de 
Bodemboerenfilm, Jaar van de Bodem en TerrAgenda.7

Ook voor vraagstukken rond klimaatadaptatie en (internationa-
le) kennisontwikkeling liggen er kansen. Het EU-project 
INSPIRATION gaat in op de relatie tussen bodem en allerlei 
maatschappelijke opgaven en biedt mogelijkheden om ook inter-
nationaal van elkaar te leren.

coNclUsie 

De stad biedt een groot aantal netwerken voor bodemkundigen 
om de leefomgevingskwaliteit te verbeteren en bodemkennis in te 
brengen. Dat bodem voor verschillende disciplines een verbin-
dende rol kan spelen is helder. Voor bodemkundigen vraagt dit 
om een omslag. In plaats van dat wij randvoorwaarden en eisen 
aan het bodembeheer van de stad stellen, kunnen wij ons afvra-
gen welke meerwaarde we kunnen bieden aan andere disciplines. 
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living lab Utrecht

Het Living Lab loopt tot eind 2018. Het ontwerpend onderzoek krijgt vorm 

langs vier werklijnen:

•   Klimaatbestendige en klimaatrobuuste stad: gezonder ontwerp van steden 

en transitie naar schoner en stiller verkeer en vervoer in de stad (en daar-

mee de afname van broeikasgassen en emissies, die nadelig zijn voor de 

gezondheid);

•   Circulaire economie: energie-efficiëntie, duurzame energieopwekking en 

duurzame verstedelijking;

•   Duurzame en schone mobiliteit: stimuleren van schone en stille vormen 

van mobiliteit, zoals inzet van zero emissie stadslogistiek, elektrische voer-

tuigen;

•   Ontwerp en inrichting: uitnodigen tot gezond gedrag in de stad.
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figUUr 2. learNiNg by doiNg.


