
GROWING	  GREEN	  CITIES,	  A	  CALL	  TO	  ACTION	  
	  
Stad	  en	  groen	  versterken	  elkaar;	  beiden	  zijn	  nodig	  voor	  een	  gezonde,	  aantrekkelijke	  
leefomgeving.	  Toch	  staan	  ze	  op	  gespannen	  voet.	  Wonen,	  werken	  en	  recreëren	  vragen	  
kostbare	  ruimte,	  en	  vaak	  gaat	  dat	  af	  van	  het	  groen	  in	  en	  om	  de	  stad.	  De	  stad	  is	  
kwetsbaar.	  Door	  de	  eeuwen	  heen	  brachten	  zowel	  Progress	  als	  Poverty	  de	  stad	  aan	  het	  
wankelen.	  Beiden	  raakten	  het	  dagelijks	  leven	  in	  de	  stad	  zozeer,	  dat	  drukte,	  lawaai	  en	  
vervuiling	  de	  gezondheid	  van	  de	  inwoners	  ondermijnden.	  	  
	  
Dat	  kon	  en	  moest	  anders.	  In	  	  1898	  formuleerde	  socioloog	  Ebenezer	  Howard	  het	  ideaal	  
van	  de	  Garden	  City.	  Voor	  hem	  ging	  het	  om	  een	  harmonieuze	  relatie	  tussen	  stad	  en	  land:	  
“Town	  and	  country	  must	  be	  married,	  and	  out	  of	  this	  joyous	  union	  will	  spring	  a	  new	  
hope,	  a	  new	  life,	  a	  new	  civilization.”	  In	  1978	  zou	  het	  idee	  van	  de	  Garden	  City	  de	  
inspiratie	  voor	  het	  huidige	  Almere	  vormen.	  Een	  voor	  Nederlandse	  begrippen	  atypische	  
stad,	  waar	  het	  huwelijk	  tussen	  stad	  en	  land	  van	  begin	  af	  aan	  het	  uitgangspunt	  is	  geweest.	  	  	  
	  
Anno	  2012	  groeit	  de	  stad	  Almere	  nog	  altijd.	  Zij	  staat	  daarin	  niet	  alleen.	  De	  
Metropoolregio	  Amsterdam	  zal	  doorgroeien	  met	  nog	  eens	  300.000	  woningen,	  waarvan	  
er	  tenminste	  60.000	  in	  Almere	  komen.	  Opnieuw	  is	  de	  vraag	  hoe	  de	  stad	  verder	  zal	  
groeien.	  Hoe	  sterk	  is	  de	  kracht	  van	  het	  huwelijk	  tussen	  stad	  en	  groen?	  Zal	  de	  expansie	  
van	  de	  stad	  het	  groen	  verdringen?	  	  	  
	  
Het	  zijn	  vragen	  die	  niet	  alleen	  de	  Metropoolregio	  Amsterdam	  raken;	  het	  zijn	  universele	  
vraagstukken	  die	  steeds	  urgenter	  worden.	  De	  wereld	  is	  aan	  het	  veranderen.	  Nu	  al	  woont	  
50%	  van	  de	  wereldbevolking	  in	  steden,	  en	  die	  urbanisatie	  zet	  zich	  met	  rasse	  schreden	  
door.	  In	  2050	  zal	  maar	  liefst	  70%	  van	  de	  wereldbevolking	  in	  de	  stad	  wonen,	  op	  slechts	  
2%	  van	  het	  totale	  aardoppervlak.	  	  
	  
Kan	  de	  groei	  van	  de	  stad	  samengaan	  met	  een	  verhoging	  van	  de	  kwaliteit	  van	  het	  leven	  
van	  miljarden	  mensen?	  Hebben	  de	  toekomstige	  steden	  genoeg	  gezond	  voedsel,	  schoon	  
drinkwater	  en	  duurzame	  energie?	  Kan	  Howard’s	  Garden	  City	  zich	  transformeren	  tot	  een	  
Green	  City?	  Tot	  een	  moderne,	  gezonde	  stad,	  waar	  stad	  en	  land,	  rood	  en	  groen	  letterlijk	  
samengaan?	  	  
	  
It’s	  time	  for	  a	  call	  to	  action.	  Als	  stad	  met	  een	  omvangrijke	  verstedelijkingsopgave	  zien	  
wij	  het	  als	  onze	  opgave	  om	  het	  concept	  van	  de	  Green	  City	  te	  verdiepen	  en	  verbreden.	  
Onze	  agenda	  valt	  samen	  met	  die	  van	  de	  Nederlandse	  tuinbouwsector,	  die	  zich	  het	  beste	  
laat	  typeren	  als	  Growing	  Green;	  de	  sectorwerkt	  al	  jaren	  aan	  innovatieve	  concepten	  die,	  
zowel	  op	  de	  grote	  als	  op	  de	  kleine	  schaal,	  bijdragen	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  het	  leven	  in	  de	  
stad,	  in	  steden	  overal	  ter	  wereld.	  
	  
Growing	  Green	  en	  Green	  Cities	  komen	  samen	  in	  Growing	  Green	  Cities;	  het	  
richtinggevende	  thema	  voor	  de	  Floriade	  2022.	  	  
	  
Wij	  nodigen	  de	  Nederlandse	  Tuinbouwraad	  uit	  om,	  samen	  met	  ons,	  een	  tien	  jaar	  
durende	  dialoog	  te	  organiseren,	  waarin	  wij	  partijen	  overal	  ter	  wereld	  vragen	  om	  hun	  
ervaringen,	  kennis	  en	  kunde	  te	  delen.	  Door	  best	  practices	  van	  de	  tuinbouwsector,	  steden	  
en	  consumenten	  –	  nu	  nog	  verspreid	  over	  de	  wereld	  aanwezig	  –	  samen	  te	  brengen,	  kan	  
een	  gedeeld	  beeld	  van	  de	  ideale	  Green	  City	  ontstaan.	  	  



	  
De	  oogst	  van	  deze	  dialoog	  zal	  ook	  in	  de	  praktijk	  worden	  gebracht.	  Dat	  gebeurt	  in	  
aanloop	  naar	  en	  tijdens	  de	  Floriade	  2022,	  in	  de	  stad	  die	  de	  Metropoolregio	  en	  het	  
grootste	  voedselproductiegebied	  van	  Nederland	  met	  elkaar	  verbindt,	  in	  de	  nieuwe	  
stadswijk	  Almere	  Floriade.	  In	  het	  ontwerp	  van	  de	  7e	  wereldtuinbouwtentoonstelling	  en	  
in	  de	  inhoud	  ervan	  zullen	  de	  resultaten	  van	  Growing	  Green	  Cities	  zichtbaar,	  hoorbaar,	  
proefbaar	  en	  voelbaar	  worden.	  Wij	  laten	  zien	  dat	  de	  Green	  City	  geen	  utopie	  is,	  maar	  een	  
wenkend	  perspectief.	  
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