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Onder de noemer ‘Steden moeten groener’ pleit
Wim Pijbes in Elsevier Weekblad van 6 juni 2020
voor stadsparken nieuwe stijl. Stadsparken behoren
tot de meest democratische, geliefde en gewaardeerde
vormen van publieke buitenruimte. Wie kan er dan
tegen zijn om meer parken aan te leggen?
Maar het vergroenen van steden gaat veel verder dan
alleen meer parken aan te leggen. Het gaat ook om beter
waterbeheer, om de inrichting van private buitenruimte,
om het benutten van platte daken als waterbuffer of om
het creëren van schaduwplekken in de stad. En groen
werkt alleen als het zichzelf in stand kan houden en
daarvoor hebben wij allerlei soorten insecten nodig
die zorgen voor de bestuiving.
Bij Synchroon maken wij ons al langer hard voor meer
natuur in de steden, voor meer biodiversiteit, voor
een gezondere leefomgeving. Ons eigen kantoor in
Utrecht, aangekleed met zo’n 800 planten, is hier een
levend toonbeeld van. Bijna elk project waaraan wij
werken heeft een landschapsarchitect en een ecoloog
in het team. Omdat wij geloven dat een visie op natuur
aan de basis van de planvorming hoort plaats te vinden,
en niet achteraf.
Aandacht voor stadsnatuur in de breedste zin van
het woord, dat is wat wij nastreven. En dat begint
bij bewustwording van het feit dat stadsnatuur

verschillende gedaanten kent. Van de al eerder
genoemde stadsparken, via bloemperken en water
partijen tot het niveau van de insecten. Zo’n twintig
collega’s van Synchroon hebben afgelopen zomer
de focus gelegd op plant en dier in de stedelijke
omgeving. Het resultaat van deze speurtocht hebben
wij vertaald in dit boekje over stadsnatuur: door de
ogen van Synchroon.
Op onze zoektocht naar stadsnatuur kwamen wij
diverse ondernemers tegen die hun broodwinning
hebben gekozen door op één of andere manier bij te
dragen aan het vergroenen van de stad. De interviews
met Friederike, Carolien, Larisa en Marieke
spreken voor zich!
Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de professionele
reflectie op ons fotoproject; Niels de Zwarte en
Rens de Boer, ecologen van bureau Stadsnatuur
Rotterdam, hebben op ons verzoek hun visie gegeven
op de vele beelden die wij verzameld hebben en dat
mooi samengevat in het essay met de sprekende titel
‘Stadsnatuur door de lens van stadsmakers’.
Wij wensen u veel kijk- en leesplezier en zijn vooral
ook benieuwd naar uw reactie!
Team Synchroon

Stadsnatuur
door de lens van
stadsmakers
Niels de Zwarte en Rens de Boer,
ecologen bij Bureau Stadsnatuur

Wie wordt gevraagd om foto’s te maken
van natuur in de stad staat voor de vraag:
wat is natuur, wat is natuurlijk? De vraag
is (in ieder geval voor ons als ecologen)
misschien een cliché, maar een antwoord
is moeilijk te geven. Stadsnatuur op weg
naar je werk is anders dan het groen in je
achtertuin, en weer anders dan de natuur
in een groot aaneengesloten natuurgebied.
Een natuurliefhebber die niet uit Nederland
komt zal heel anders tegen de Nederlandse
postzegelnatuur aankijken dan een
Nederlandse boswachter. Net zoals dat
een stadsecoloog heel andere dingen opvalt
wanneer hij of zij door de stad loopt.

N

atuur in de stad is van groot belang.
De urgentie is groter dan ooit dat
(stads)mens en natuur verbonden blijven. Alleen
in die verbondenheid kan de waardering voor
natuur en bescherming ervan een plaats krijgen.
Dat is hard nodig, want het verlies van biodiver
siteit wereldwijd gaat onverminderd door en
heeft zeer grote consequenties voor het leven
zoals we dat nu kennen. Ook voor het leven in
de stad. Dankzij gezonde ecosystemen wereld
wijd is het leven mogelijk, vanwege de voor
ziening van voedsel en zoet water, het reguleren
van ons klimaat, het vastleggen van koolstof en
nog veel meer zaken die direct of indirect
invloed hebben op ons mensen. Biodiversiteit
is ook een vorm van risicospreiding: hoe meer
diversiteit, hoe beter een verandering opgevan
gen kan worden. Bij een eenzijdige samenstelling
van dieren of planten, is de kwetsbaarheid veel
groter wanneer er een ziekte of verandering
optreedt. Daarom hebben we natuur en bio
diversiteit ook in de stad nodig. Groen en water
maken onze stad leefbaar. Ze werken verkoelend
in de zomer, het uitzicht wordt er mooier door en
ze verhogen zelfs de waarde van huizen. Dat zou
altijd te combineren moeten zijn met ecologische
functies, bijvoorbeeld door slim natuurinclusief
ontwerp waarbij zowel mens als dier centraal
staan als gebruikers.
Oog hebben voor stadsnatuur is een kwestie
van kijken met andere ogen. Wanneer mensen
zeggen dat ze lekker in de natuur geweest zijn,
kan het zijn dat ze net een uur door de weilanden
gefietst hebben. De natuurwaarde in de meeste
landbouwgebieden is tegenwoordig echter lager
dan in de stad; de groene velden zijn monotoon
en bieden dieren weinig voedsel en schuilgele
genheid. Om vlinders te zien, een veelheid aan
bloeiende planten en een diversiteit aan vogel
soorten, kun je beter de stad in dan een pro
ductiegrasland. Dit toont aan dat biodiversiteit
niet altijd samenhangt met de kleur groen.
De hogere natuurwaarde in de stad wordt
echter niet altijd onderkend en niet herkend.

Een fotoserie zoals in dit boek, biedt ons
stadsecologen een waardevol inzicht in hoe
mensen de flora en fauna om zich heen waar
nemen en waarderen. De foto’s illustreren vaak
positieve gevoelens die de nabijheid van stedelijk
groen bij mensen oproept, zoals rust, schoonheid
of verwondering. Groen heb je graag dichtbij.
Dat we het dichtbij willen hebben zien we met
name terug op de foto’s waar bloemen aan of
rond het huis worden aangebracht. Op een
creatieve manier door eigengemaakte bloem
bakken of op de eenvoudige manier van een
geveltuin: steen er uit, plant er in. En voor
biodiversiteit telt ook dat kleine mee: misschien
niet als compleet leefgebied, maar als een kleine
stapsteen waardoor insecten door de stad
kunnen hoppen.
Het is opvallend hoe makkelijk het is om een
straat prettiger te maken met groen. Een
klimplant aan de gevel maakt direct een verschil
in beleving. Groen kan straten transformeren,
van een plek waar iemand zich het liefst snel
doorheen beweegt naar een plek waar je graag
tijd besteed, een prettige leefomgeving. Kwaliteit
en waardering worden hoger naarmate bomen
ouder worden en het groen weelderiger. Stads
natuur moet de ruimte krijgen. Soms neemt
7

Er moeten steeds compromissen gesloten
worden: waar geven we de ruimte aan? Voor
wie is welke plek primair gereserveerd en
hoe verdelen we de functies en wensen in de
buitenruimte? Dat vraagt om gesprek, beleid
en goede inrichting om een balans te vinden,
ook voor de stadsnatuur.

natuur de ruimte, soms moet er ruimte gegund
worden. In ontwerpen van bebouwing en
buitenruimte waarin dat is gebeurd, is het
resultaat vaker geslaagd dan wanneer er
achteraf een groen sausje wordt aangebracht.
Tegelijk is een natuurinclusief ontwerp ook
spannend, want als je natuur de ruimte geeft,
wat wordt dan het eindbeeld? Dat heb je als
mens niet helemaal in de hand. Je kunt voor
waarden scheppen, de uitgangspunten ontwer
pen en vormen maken en toch kan de natuur
ons verrassen met haar eigen invulling. Dat zien
we terug in allerlei beelden: een drijvend groen
eilandje wordt ineens gebruikt door een reiger
om vanaf te vissen, ruimte tussen betonplaten
wordt opgevuld door een aangewaaide Vlinder
struik, stenen verkleuren door verschillende
tinten korstmossen. Die spontane natuur verrijkt
onze leefomgeving op een eigenzinnige manier.
De relatie tussen mens en natuur, mens en dier,
komt terug in de foto’s. We zien op de foto’s niet
alleen wilde dieren. We houden minstens zo veel,
8

‘Stadsnatuur moet de
ruimte krijgen. Soms neemt
natuur de ruimte, soms moet
er ruimte gegund worden.’

of nog meer, van ‘onze’ huisdieren en landbouw
dieren. Ze benaderen ons en staan dichtbij de
mens. Ze zijn aaibaar, mooi of nuttig en daar
zijn ze ook op geselecteerd. Dit geeft, zeker in de
stad, ook een spanningsveld. Het is een pittige
discussie hoe om te gaan met de milieu-impact
van huisdieren en vee, en nog veel dichterbij en
tastbaarder: de vele huiskatten en hun onstilbare
honger naar vogels, muizen, spitsmuizen en
ander kruipend gedierte. Ook de loslopende
hond in het stadspark kan de moeizame broed
poging van vogels om te broeden onmogelijk
maken. Dit conflict zal nooit verdwijnen.

Dieren die benaderbaar zijn worden dankbare
foto-onderwerpen. De meerkoet, onverstoorbaar
op het drijvende nest in de sloot, blijft gewoon
zitten. Een Nijlgans in het park is voor de duvel
niet bang. Een Knobbelzwaan steekt parmantig
de straat over. Tegelijk zijn er ook veel dieren
enorm moeilijk op de foto te zetten; ze bewaren
toch graag wat afstand of hebben een goede
schutkleur. Roofvogels en uilen worden door
de meeste stedelingen daardoor zelden gezien,
terwijl ze ook in de stad leven. Ook al is er
gewenning van soorten aan beweging en geluid
dat wij maken; een verborgen leven is toch een
stuk veiliger. Begraafplaatsen en volkstuinen
zijn plekken in de stad waar het relatief rustig
en veilig is. En verlaten, zeker in de nacht.

‘Natuur in de stad prikkelt
onze rechter hersenhelft,
het geeft een zacht tegenwicht
ten opzichte van al het harde
steen en glas.’

De nachtactieve dieren zijn eveneens onzicht
baar voor velen, deels door het tijdstip waarop
veel mensen nu eenmaal niet op straat zijn,
deels door de onbekende levenswijze waardoor
nachtdieren onopgemerkt blijven. De foto’s
waarop de egel in het donker toch is vastgelegd
zijn daardoor direct spannend. Met name op de
steeds schaarsere plaatsen waar het nog echt
donker is in de stad, zijn allerlei dieren actief
waarvan de meeste stadsbewoners niet weten
dat ze er zijn.
Ook zien we vertedering, romantiek en kunst
zinnigheid terug in de fotoserie. Zoals we als
mensen op kraamvisite gaan en kijken naar een
pasgeboren baby, zo kijken we en wijzen we naar
kuikentjes in de gracht. Wanneer het zonlicht op
bladeren valt of er een mooi doorkijkje ontstaat
onder de bomen, genieten we van dat beeld,
al dan niet met een zucht. Natuur in de stad
prikkelt onze rechter hersenhelft, het geeft het
noodzakelijke zachte tegenwicht ten opzichte
van al het harde en rechtlijnige steen en glas.
De beelden in dit boek hebben ons verrast door
de hoge kwaliteit en het scherpe waarnemings
vermogen van alle fotografen. De diversiteit aan
beelden geeft ook maar weer aan hoe verschil
lend elk mens de omgeving waarneemt. En dat
is ook logisch. In de stadsnatuur komt namelijk
een heel dominante soort voor, die ook deel
maakt van de urbane biodiversiteit: de mens.
De stad is natuurinclusief én mensinclusief.
Planten, dieren en mensen leven samen.
Samen maken we de stad tot wat hij is.
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‘Ik kijk altijd
omhoog’
De Balkonie, interview met
eigenaresse Friederike Joppen

‘Ik kijk altijd omhoog’, zegt Friederike Joppen
van de Balkonie. We spreken haar in de
winkel in de Javastraat in Amsterdam Oost.
Ze begon met De Balkonie in West, na een
bezoek aan een tuincentrum op zoek naar
spullen voor haar balkon. Het viel haar op
dat daar veel aanbod is voor mensen met
een tuin, terwijl 70% van de Amsterdammers
niet veel meer heeft dan een balkon. Hoe
handig zou het zijn als er een winkel was
waar je alle spullen die het leven op een
balkon aangenaam maken bij elkaar hebt?
En niet aan de rand van de stad, maar op
fiets- of loopafstand.
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O

p een goed moment besloot Friederike
haar baan als onderwijzeres in het
basis onderwijs op te zeggen en dit
idee te realiseren met De Balkonie in West, op
de Jan Evertsenstraat. Na een tijdje begon het te
kriebelen en zodoende werd in 2018 een tweede
winkel in de Javastraat gestart. Ooit was het
plan om in alle windstreken van Amsterdam
een winkel te hebben maar ondertussen lopen
de twee huidige winkels zo goed dat daar alle
tijd naar toe gaat. Friederike wil haar klanten
persoonlijk aandacht kunnen geven en zelf ook
de gelegenheid hebben om te genieten van de
rust en de natuur op haar eigen balkon. Want
dat is haar missie; mensen inspireren om in hun
soms hectische stadse leven, een rustplek van
hun balkon te maken. Waar ze kunnen genieten
van de natuur en buiten zijn. ‘Het is eigenlijk zo
makkelijk, je hoeft alleen maar de deuren van
je balkon open te doen en je bent al buiten’.

‘Het is eigenlijk zo
makkelijk, je hoeft alleen
maar de deuren
van je balkon open te doen
en je bent al buiten’.

Beide winkels vormen inmiddels ook een
rustplek in de straten waar ze gevestigd zijn:
‘soms komen mensen hier alleen maar binnen
om even bij te tanken of even de sfeer op te
snuiven en noemen De Balkonie een oase’.
En dat is wat Friederike en haar collega’s graag
willen; dat iedereen weer blij de deur uit gaat.
Ook mensen zonder groene vingers, die vragen
‘heeft u ook een plant die niet groeit’ of met een
verlepte plant de winkel binnen komen voor
hulp. Die krijgen ze in de vorm van een verpot
service of assistentie bij het selecteren van een
nieuwe plant en tips voor de verzorging.
110

De Balkonie weet een publiek van alle leeftijden
en achtergronden, zowel mannen als vrouwen,
te bereiken. De producten worden bewust
vriendelijk geprijsd, juist om te benadrukken
dat iedereen kan binnen stappen en iets van
z’n gading kan vinden. Vrouwen tussen de 35
en 50 vormen de belangrijkste groep, zowel
in de winkels als via Instagram. Instagram wordt,
naast Facebook, ingezet om een groep trouwe
volgers te creëren; een community van stadse
buitenmensen die elkaar inspireren met hun
ideeën. ‘Ik zou het fantastisch vinden als mensen
zo trots zijn op hun eigen balkon dat ze dit gaan
delen en daarmee anderen aanzetten om ook
zo’n fijne plek te maken’.
Friederike ziet de toekomst van natuur in de
stad zonnig in. Amsterdam kent prachtige
parken en ze merkt dat de bewoners steeds
meer oog hebben voor het belang van natuur
en duurzaam. Zo is de biologische potgrond
sinds enige tijd niet meer aan te slepen terwijl
daar een aantal jaar geleden nauwelijks vraag
naar was. Maar ze constateert ook dat er op
sommige bouwplekken wel heel veel steen
wordt toegevoegd aan de stad en relatief weinig
groen. De wens om als ondernemer vaker of
eerder betrokken te worden bij initiatieven
om Amsterdam te verduurzamen is er zeker.
In praktijk merkt ze dat het vooral belangrijk
is om zich te concentreren op haar eigen
onderneming en op die manier een bijdrage
te leveren aan meer groen in de stad. Contact
met andere stadstuinier- en groene ondernemers
is er zeker, zowel binnen als buiten Amsterdam.
Deze contacten zijn waardevol en enorm inspirerend en vormen vaak de basis om nieuwe
ideeën voor activiteiten of producten te ont
wikkelen.
Wat betreft de toekomst van De Balkonie, hoopt
Friederike zoveel mogelijk Amsterdammers te
verleiden tot het creëren van een groene rustplek
op hun balkon. ‘Daarom kijk ik altijd omhoog,
om te zien hoeveel werk ik nog te doen heb’, zegt
ze lachend.

De Balkonie-West
Jan Evertsenstraat 90
1056 EG Amsterdam
06-26592145
De Balkonie-Oost
Javastraat 115
1094 HD Amsterdam
06-22673961
www.debalkonie.nl

‘Voor mij zijn
planten echt alles’
Plant en Oerwoud, Den Bosch, interview
met eigenaresse Larisa Versluis

In oktober 2016 opende Larisa de deur van
Oerwoud en op 1 maart jl. kreeg ze de sleutel
voor het pand waar inmiddels haar tweede
winkel, Plant, gevestigd is. Larisa vertelt dat
Oerwoud van begin af aan goed liep en veel
klanten informeerden of ze plannen had om
uit te breiden. Dat werd uiteindelijk Plant.
Beide winkels bieden producten die met
respect voor de natuur gemaakt zijn, voor
mensen die daar naar op zoek zijn. Klanten
komen zowel uit de buurt als uit de Randstad.
Bij Oerwoud vind je planten voor binnen
en buiten, een healthy café en een stadstuin
met fruit, geneeskrachtige kruiden en eetbare
bloemen. ‘Sommige mensen vinden Oerwoud
net iets te spannend’.
112
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m die reden is Plant bewust laag
drempelig en herkenbaar. ‘We
verkopen kleding, tassen en huidverzorging en in het café vind je baguettes
en croissants. We schreeuwen onze visie niet
van de daken maar als klanten binnen zijn,
leggen we uit dat alle artikelen van plantaardige
materialen zijn of vertellen we dat er haver
moutmelk in de cappuccino zit. Zo nemen
we klanten in kleine stapjes mee.
Beide winkels vormen een mooie afspiegeling
van de reis die Larisa zelf naar een steeds
plantaardiger leven heeft gemaakt. In eerste
instantie waren de reizen door Azië haar
inspiratiebron: ‘Ik at er vaak in van die leuke
tentjes, je krijgt organisch en plantaardig eten
en drinken, kleurrijk voedsel, tussen de rijst
velden. Dat was echt geweldig! Toen ze enige
tijd op Bali woonde, werkte ze in een organic
farm. ‘Ik heb daar geleerd hoe iets van zaadje
tot plant groeit en dat je daar weer vruchten
van kan oogsten. Ik ben ongelofelijk geïnspireerd
geraakt hoe bewust ze met de natuurlijke kracht
van planten omgaan en daar groeide mijn
bewustzijn over m’n eigen levensstijl’.

‘Het is belangrijk dat we zorg
dragen voor onze moeder
Aarde, dat kan alleen als we
ons bewuster worden en
bewuste keuzes gaan maken.’
Ze deed vervolgens een studie Fooddesign
and Innovation en keerde telkens terug naar
de basis, de natuur. Ze leerde hoe bijvoorbeeld
biologische en biodynamische boeren met
respect te werk gaan, oogsten wat nodig is en
de rest weer terug geven aan de natuur. ‘Het is
zo mooi en eigenlijk zo logisch om rekening
114

te houden met de aarde en de planten maar het
was kennis die ik nog niet beheerste. Toen ik het
ontdekte voelde ik heel erg de drang om daar iets
mee te doen en uiteindelijk kwam het allemaal
in Oerwoud samen’. Nadat Larisa de stap naar
plantaardig eten en drinken had gemaakt, begon
ze zich vragen te stellen over haar kleding en
huidverzorging: waar komt dat vandaan, waar
wordt het van gemaakt? ‘Toen ik me er in ging
verdiepen, schrok ik en wist dat ik het anders
wilde’. Dit leidde tot het aanbod van Plant.
Larisa merkt dat bewustzijn voor het belang
van de natuur groeit en vindt het waardevol om
met anderen samen te werken en zich te laten
prikkelen. Den Bosch kan in haar ogen beslist
nog een slag maken om verder te vergroenen;
‘beter voor het klimaat, de waterafvoer en de
temperatuur in de stad’. Maar voorlopig con
centreert ze zich op haar beide winkels en alle
initiatieven die daar ontstaan; yoga met planten,
een plantenhospitaal en -asiel, catering voor
retraites. Op de wenslijst staat onder andere nog
een ruimte voor plant-bathing. Alles bedoeld om
mensen kennis te laten maken met de krachtige
werking van planten. Laten zien dat een plant
aardige levensstijl heel makkelijk, lekker en fijn
kan zijn. Door te laten proeven, te laten ervaren,
een plek te bieden waar je tot rust kunt komen,
waar je jezelf kunt zijn en kunt ontdekken, zonder
regels of oordeel. ‘Het is belangrijk dat we zorg
dragen voor onze moeder Aarde, dat kan alleen
maar als we ons bewuster worden en bewuste
keuzes gaan maken. Dan helpt het heel erg als
we het makkelijker maken voor mensen door
een groter aanbod aan plantaardige producten
te creëren. Door het grote aanbod worden de
prijzen iets lager, waardoor de producten voor
een grotere groep mensen aantrekkelijk wordt’.
‘Voor mij zijn planten echt alles, niet alleen
voeding maar echt een levensstijl. Dat zaadje
dat je in de grond stopt en dat daar een plant
uit komt, hoe krachtig de natuur is en dat je
daar weer van kunt oogsten en mee koken.
Dat is zo bijzonder!’

Oerwoud
Vughterstraat 84, Den Bosch
www.oerwouddenbosch.nl
oerwouddenbosch.nl
Plant
Schapenmarkt 26-28, Den Bosch
www.plantdenbosch.nl
plantdenbosch

115

‘Booming Groen’
Rood en Bloem, interview met
eigenaresse Carolien Rutgers

Als we op de sluitingsdag van Rood en
Bloem de winkel aan de Springweg in Utrecht
binnen stappen, worden we verrast door
de grote hoeveelheid planten, potten, vazen
en andere groenproducten. Maar eigenaresse
Carolien Rutgers haast zich om uit te leggen
dat er op normale winkeldagen veel meer
staat. Het tekent Caroliens liefde voor
planten: ‘ik word heel blij van groen, het
kunnen er nooit genoeg zijn’.
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arolien is opgeleid als bloemist en stylist.
Ze heeft haar sporen in het vak verdiend
bij een groeiend, internationaal potterie
bedrijf waar ze als stagiair begon en als hoofd
stylist eindigde. Op een gegeven moment wilde
ze het verlangen om zelf iets te beginnen niet
langer negeren, ‘in de natuur kom ik echt tot
rust en ik zag in de trends op mijn vakgebied
dat planten steeds belangrijker zouden worden’.
Ze sloot zich aan bij VechtclubXL, gelegen aan
de buitenkant van Utrecht. Het initiatief sprak
haar aan en ze kon daar voor een redelijke prijs
een ruimte huren. En zo opende ze, tegen alle
adviezen in, de eerste plantenwinkel van
Utrecht omdat ze heilig gelooft in het belang
van planten voor mensen.
Maar al snel zei haar gevoel dat haar ideeën
in het centrum van Utrecht meer tot hun recht
zouden komen. Haar verstand redeneerde echter
dat het veel te duur zou zijn om daar een winkel
te openen. Gelukkig trof ze het huidige pand aan
de Springweg dat ze van de eigenaar zelf mocht
opknappen om de prijs te drukken en waagde ze
in 2017 de sprong. Inmiddels is Rood en Bloem,
door hard werken, een bedrijf met 6 mensen
en 6 dagen in de week geopend. ‘Ik heb er geen
seconde spijt van gehad’, de plek is perfect,
hartje centrum maar je zit niet in de massa.
We krijgen alleen maar leuke klanten omdat
mensen hier gericht naar toe komen’.
Rood en Bloem kent, zoals Carolien zegt ‘een
mega vaste klantenkring’. De klanten zijn
afkomstig uit alle delen van de stad en variërend
van student tot 80-jarige buurtgenoten. Daar
naast wordt de winkel goed bezocht door zowel
binnenlandse- als buitenlandse toeristen.
Facebook en Instagram zijn de belangrijkste
kanalen om volgers te informeren over nieuwe
aanwinsten die wekelijks aan het assortiment
worden toegevoegd. Volgens Carolien is dit één
van hun krachten; ‘ik let erg op trends en hou
van vernieuwen’. Maar de grootste kracht zit
in de liefde die Carolien en haar collega’s aan
de klanten geven: ‘we doen eigenlijk niks

118

bijzonders, we bieden een luisterend oor,
zijn gewoon onszelf en delen onze liefde voor
planten. Ik vind het fantastisch als mensen blij
weg gaan met een plantje waar ze voor gaan
zorgen. Het is bijna alsof je ze een ‘way of life’
mee geeft’. Rood en Bloem biedt haar klanten,
midden in de stad, een oase van rust waar ze
de veelzijdigheid en helende werking van
planten kunnen ervaren. Om dit op haar manier
over te kunnen brengen, kiest ze er (voorlopig)
voor om niet uit te breiden. ‘Ik zou wel een
grotere winkel willen maar een kleine is persoon
lijker, gezelliger. M’n ambitie om te groeien richt
zich op onze professionaliteit en op het ontplooi
en van nieuwe initiatieven’. Ze gelooft daarom
heel erg in samenwerking met andere onder
nemers, zowel lokaal als met groene ondernemers
in andere steden. ‘We leven in een tijd waarin we
veel meer samenwerken, je kunt niks alleen’.

Rood en Bloem
Springweg 14, Utrecht
www.roodenbloem.nl
roodenbloem

‘Planten brengen
je tot de basis.’

‘Het is interessant en mooi om te zien dat er
echt iets aan het veranderen is. Dat groen een
wezenlijk onderdeel van de maatschappij
wordt omdat we aan andere zaken waarde
gaan hechten’. Carolien constateert dat de stad
Utrecht steeds meer aandacht voor de natuur
heeft. ‘Je ziet in de stad de botanische tuinen en
de recente opening van de Singel als waterring
om de Utrechtse binnenstad’. Maar ook de
toename van het thuiswerken maakt dat
mensen meer groen in huis willen. Iedereen
weet vandaag de dag veel beter wat het met
mensen doet. Ik geloof dat over een aantal jaar
alle kantoren en huizen Booming groen zijn’.
‘Natuur geeft rust, inspiratie. Planten brengen
je tot de kern en tot de basis. Dit is wat ik ben…..
Maar niet te veel romantiseren, ondernemen is
ook keihard werken om je plantjes te verkopen’.
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‘Samen werken
met de natuur’
Stek de Stadstuinwinkel, Rotterdam,
interview met Marieke de Keijzer

Stek de Stadstuinwinkel, is het meest zicht
bare deel van de coöperatie die Stek is.
Stek wordt gerund door zeven groen
professionals, allen eigenaar en elk met
hun eigen expertise. Er wordt op basis van
gelijkwaardigheid en vertrouwen samen
gewerkt om de missie: ‘plekken in de
bebouwde omgeving creëren waar de natuur
zich kan ontwikkelen’, waar te maken.
We ontmoeten één van de eigenaren,
Marieke de Keijzer, in de winkel aan de
Nieuwe Binnenweg in Rotterdam.
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ehalve de Stadstuinwinkel, heeft Stek
een ontwerpstudio voor natuur in de
openbare ruimte, particuliere tuinen,
kantoren en restaurants. Stek wil de natuur in de
stad brengen en zet op eigen initiatief projecten
op en werkt graag samen met andere partijen,
zoals de gemeente Rotterdam, bewoners, etc.
‘De combinatie maakt het heel leuk! Het is een
mooi winkeltje en daar werken we hard aan.
Maar we zijn meer dan een winkeltje. Dit is ook
een groot stuk van wie we zijn en daar zijn we
onwijs trots op. Er speelt van alles op het gebied
van klimaatverandering en het voelt zo gaaf als
we daar, al is het maar heel klein, een bijdrage
aan kunnen leveren’.
‘Flora voor Fauna’ is een mooi voorbeeld van
een Stek project. ‘We proberen het hele eco
systeem in de stad uit te leggen door naar
specifieke dieren en hun wensen te kijken.
De dwergvleermuis bijvoorbeeld, gaat op zoek
naar eten als de schemering komt. Als er dan in
de stad planten staan die in de schemering nog
oplichten dan zijn er op dat tijdstip insecten om
zo’n plant heen, waar deze vleermuis weer baat
bij heeft. Door dat uiteen te rafelen, kun je heel
nauwkeurig in kaart brengen wat de wensen van
zo’n beestje zijn. In Rotterdam hebben we op
verschillende plekken specifiek voor bepaalde
dieren natuur aangelegd en we delen dan graag
onze kennis met de bewoners.

‘Juist in de stad liggen
heel veel kansen voor
biodiversiteit.’
Voordat ze met de Stadstuinwinkel startten
waren Marieke en haar collega’s al bezig met
de natuur in de stad. Marieke is opgeleid als
landschapsarchitect en begon haar loopbaan
bij een bureau. ‘Ik heb er onwijs veel geleerd
maar ik zat wel de hele dag achter de computer.
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En toen dacht ik: wat gek, ik ben leefomgevingen
voor mensen aan het ontwerpen en ik heb geen
idee waar zij op zitten te wachten. We wilden
een plek creëren waar we met ons werk een grote
groep mensen zouden kunnen bereiken, waar
je de juiste informatie over stadsnatuur kunt
krijgen, biologische zaden, goede planten, goed
advies en ontwerp. Toen dit pand voorbij kwam
wisten we: ‘dit is de perfecte plek’. In 2013 opende
Stek de Stadtuinwinkel haar deur: ‘als je ziet wat
er aan plantjes over de toonbank gaat, dan kan
het niet anders dan dat deze buurt ook een stuk
groener is geworden. Soms zie ik een geveltuin,
waarvan ik weet: hé, die was vanmiddag in
de winkel. Het blijkt heel belangrijk om ons
enthousiasme voor de natuur en de kennis
die we hebben, te delen. Mensen hebben die
kennis nodig om het vertrouwen te hebben
dat ze goed voor hun planten kunnen zorgen’.
Marieke ziet in Rotterdam en op andere plekken
waar Stek werkzaam is, een groeiend bewustzijn
over de mogelijkheden om meer natuur in de
stad te creëren. ‘Op het moment dat wij startten
was er al een omkeer in de gedachte dat de
natuur alleen buiten de stad, in het landelijk
gebied, hoort. Juist in de stad liggen heel veel
kansen voor biodiversiteit omdat de gebouwde
omgeving afwisselende omstandigheden biedt
voor planten en dieren. Al die aandacht is goed
maar er is nog genoeg te doen: er is bijvoorbeeld
gigantisch veel plat dak, gebruik het!’.
De mensen van Stek bespreken regelmatig hun
plannen en nieuwe initiatieven met elkaar: ‘we
realiseren ons steeds meer dat als je een ontwerp
maakt voor een tuin, je eigenlijk een proces
aftrapt, alleen het begin is af. Hoe de natuur er
over een aantal jaren uit ziet, is afhankelijk van
hoe je er voor zorgt. Wij zijn goed in het over
dragen van kennis over de natuur en zien waar
de kansen liggen. We springen in op wat er in
de maatschappij speelt en waar de mensen
van STEK, hun energie in willen steken. We
hebben niet een strak 5-jarenplan maar zitten
wel boordevol ideeën hoe we steeds meer en
beter met de natuur kunnen samenwerken.’

Stek de Stadstuinwinkel
Nieuwe Binnenweg 195b
Rotterdam
www.stekrotterdam.nl
stekdestadstuinwinkel
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Stadsmakers
De meeste foto’s zijn gemaakt in de periode
mei – september 2020, in diverse steden in
Noord- en Zuid Holland, Utrecht en Noord
Brabant. Uit ruim 300 beelden heeft de jury,
bestaande uit Niels de Zwarte en Rens de Boer
van Bureau Stadsnatuur Rotterdam en
Tobias Verhoeven, Rikst Slingerland, Claudia
Gründmann en Job Posner van Synchroon,
de selectie in dit boek gekozen. Eerlijk is
eerlijk, de thematische indeling hebben wij
pas achteraf gemaakt op basis van het
geselecteerde materiaal.
Zo nu en dan dringt het onderwerp zich aan
je op, zoals de roofvogel bij het raam van ons
kantoor in Utrecht, op de 14e verdieping van
het WTC. Maar de speurtocht naar de egel
kostte daarentegen beduidend meer moeite.
Al met al is er veel energie gestoken in dit
project en de winst is in ieder geval dat wij
met z’n allen bewuster zijn gaan kijken naar
stadsnatuur. De fotografen stellen zich op de
volgende pagina’s graag aan u voor.
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Brenda Zwirs
Secretaresse
‘Natuur en fotografie, twee zaken
waar ik erg enthousiast van word!’

Erik Meijer
Projectontwikkelaar
‘Ik voel mij het meest thuis in
steden waar naast de stedelijke
voorzieningen veel ruimte is voor
stadsnatuur in de vorm van ‘groen’
en ‘water’.’

Henno Wolswinkel
Projectontwikkelaar
‘Juist wanneer je (klein) in de
stad woont is natuur belangrijk.
Met deze foto’s hoop ik natuur
zichtbaarder te maken.’

Claudia Gründmann
Communicatie
‘Ik ben positief verrast over de
hoeveelheid groen in onze steden!’

Gino Wong
Web specialist yoreM
‘Stadsnatuur was voor mij een
nieuw en uitdagend onderwerp
om te fotograferen. Maar vooral
erg leuk om te doen!’

Henri van Dam
Directeur
‘Overtuigd van het grote belang
van het herstellen en bewaren van
(stads)natuur, laten we graag zien
hoe mooi het is.’
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Sandra Materman
Verkoopmanager

Josephine van Lohuizen
Conceptontwikkelaar
‘What’s in a name: Komkommerhof
in Leiden, mooi voorbeeld van
stadsnatuur!’

Noor Agina
Projectontwikkelaar
‘Tijdens de fotorapportage heb ik
veel stadsnatuur-inspiratie kunnen
opdoen, die ik maar snel op mijn
eigen balkon moet gaan toepassen!’

Job Posner
Regiomanager
‘Wie groen doet, groen ontmoet’.

‘Met je camera en collega’s op
zoek naar natuur in de stad;
aan zo’n toffe opdracht moet je
toch meedoen!’

Rienk de Jong
Regiomanager
‘Ik voel mij fijner en gelukkiger in
een stad waar natuur en groen in
overvloed aanwezig is. Het is
daarom een essentieel onderdeel
van onze steden!’

Rosalie de Boer
Ontwikkelingsmanager
‘Door het fotoproject stadsnatuur
ben ik met een nieuwe blik naar
mijn stad gaan kijken. De combi
van stad en natuur maakt mij een
blije stedeling.’

Maaike Perenboom
Projectontwikkelaar
‘Een ‘blend’ van gebouwen en
plekken met natuur maakt de stad
zóveel fijner, leuker, mooier’.

‘Natuur is voor mij essentieel om te
ontspannen en te sporten. Door de
natuur weer terug te brengen in de
stad, kunnen ook de stedelingen
hiervan genieten.’

Patrick van Bladel
Regiomanager
Jort Westinga
Trainee
‘Leven in de stad én in de natuur,
een ideale mix om fijn te wonen.’

Marc Sloekers
Vormgever
‘Focus op stadsnatuur door de lens
is verrassend. In de stad vind je
zelfs meer biodiversiteit dan in
het agrarisch gebied’.
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Teun van der Made
Jurist

‘Biodiversiteit, groen en natuur.
Modewoorden of noodzaak?
Noodzaak! Laat dit boek als
inspiratie dienen om groen in
de stad te houden.’

Rikst Slingerland
Secretaresse
‘Fotografie is al jaren mijn passie!
De diversiteit van stadsnatuur
heeft me verrast en geboeid!’

Ruben Donselaar
Regiomanager
‘Daar waar ik het liefste ben, de
natuur, combineren met de plek
waar ik het liefste kom, de
Brabantse steden.’

Tobias Verhoeven
Directeur
‘De natuur trekt aan! In de stad,
buiten de stad?! Wat een dilem
ma.... Meer natuur in de stad!’
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Interviews
De interviews in dit boek zijn verzorgd door
Els Molenaar; naast ervaren interviewster is
zij een zeer betrokken tuinierster. Een mooie
combinatie voor deze opdracht.
www.bloomingorg.nl
Portretten
De portretten van de geïnterviewde ondernemers
zijn gemaakt door Rikst Slingerland; naast
haar parttime baan bij Synchroon is zij een
veelgevraagd portretfotografe.
www.rikstslingerland.nl
Grafisch ontwerp
Dit boek is vormgegeven door Tosca Lindeboom,
zij heeft vaker in opdracht van Synchroon
publicaties en prijsvraaginzendingen verzorgd.
www.toscalindeboom.nl

Stadsplateau 14
3521 AZ Utrecht

Druk
Het drukwerk werd verzorgd door Drukkerij Aeroprint.
Het boek is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.

088 – 010 57 00
info@synchroon.nl
www.synchroon.nl

Postbus 431
3500 AK Utrecht

Verdichten, verduurzamen en
vergroenen. Meer biodiversiteit,
minder hittestress. Thema’s van
deze tijd, vooral als je zoals wij
ontwikkelt in stedelijk gebied,
in de ‘bebouwde kom’. Gelukkig
is de aandacht voor wat wij
gemakshalve aanduiden als
‘Stadsnatuur’, op vele fronten
al zichtbaar. In vervolg op ons
fotoproject Citylife, met vooral
aandacht voor de menselijke factor
in de stad, richten we nu de lens
op alles wat groeit en bloeit
(en ons telkens weer boeit).
In de zomer van 2020 zijn collega’s
van Synchroon, gewapend met
telelenzen, smartphones en alles
daartussenin, op pad gegaan om
vorm te geven aan ons nieuwste
project: Stadsnatuur door de ogen
van Synchroon.

