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VOORWOORD
Groene ruimten zijn cruciaal voor onze samenleving. Ze zijn de basis voor ecologische 
samenhang en biodiversiteit. Als levend erfgoed geven ze uiting aan onze gedeelde ge-
schiedenis en een specifieke geografische identiteit. En bovendien zijn het ontmoetings-
ruimten waar mensen zich goed voelen: om te wandelen, om te sporten of om zomaar te 
genieten.

Het pleidooi om duurzaam om te gaan met groene ruimten is niet nieuw, maar daar-
om niet minder acuut. Wereldwijd blijven thema's zoals verstedelijking, migratie, voed-
sel- en energieproductie en klimaatverandering immers dwingende en vaak tegengestel-
de eisen stellen aan onze leefomgeving en samenleving. Om die eisen op een duurzame 
manier te integreren, moeten we ‘commons’ zoals aarde, water, lucht en vegetatie naar 
waarde schatten. Daarvoor is er nood aan kennis en een diepgaand inzicht van die com-
mons, hun samenhang en het gebruik ervan door allerhande belanghebbenden.

Dit boek biedt handvaten aan om groene ruimten duurzaam te ontwerpen. Elk ont-
werp verandert de wereld immers een beetje. Duurzaam ontwerpen creëert de moge-
lijkheid om tegelijk met landschappelijke en culturele systemen te werken. Bovendien 
brengt het nieuwe allianties van experten samen, waardoor complexe sociale en eco-
logische problematieken aangepakt kunnen worden. Uiteindelijk resulteert dat in méér 
ecologische samenhang en biodiversiteit, méér identiteit en méér betrokkenheid. Op die 
manier kunnen we door middel van ontwerpen een positieve impact genereren in de rich-
ting van een duurzame transitie.

 Dit is het werk van velen: tal van experts in ontwerp, beheer en uitvoering van 
groene ruimten hebben ertoe bijgedragen. Zo hebben stuurgroepleden, experts en diver-
se raadgevers de totstandkoming ervan begeleid met een kritische blik en inhoudelijke 
input. Daarnaast was er ook een oproep naar voorbeeldprojecten die veel reacties uit 
het werkveld losmaakte. Ten slotte kreeg dit boek vorm op basis van bijzonder boeiende 
discussies tussen de auteurs - een gemengde groep van praktiserende landschapsar-
chitecten en stedenbouwkundigen, academici en lesgevers. Elk van die experts verdient 
onze oprechte dank voor het ter beschikking stellen van hun kennis, inzichten, ‘tips and 
tricks’ en voor de informatie over de verschillende voorbeeldprojecten uit binnen- en 
buitenland. 

Duurzaam ontwerpen van groene ruimten verdient blijvende aandacht, zowel de 
theorievorming als de praktische toepassing ervan. Ik ben ervan overtuigd dat dit boek 
hierin een voortrekkersrol kan opnemen!

Marleen Evenepoel, Administrateur-generaal Agentschap Natuur en Bos
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