EEN STAD VÁN EN
VÓÓR MENSEN
Levendig én stil. Groen, open én dichtbevolkt. Een ondersteunende, maar ook
strenge overheid. Wetenschappers uit het VerDuS SURF-programma zijn het
erover eens: de duurzame stad van de toekomst – zeg 2040 – is bovenal een stad
van en voor mensen. Een stad ook waarin de ruimte eerlijker verdeeld is dan nu.
Een schetsmatige blauwdruk.

Alex Schröder

In het VerDuS SURF-programma (2016-2021)
deden onderzoekers van universiteiten en
hogescholen, samen met partners uit stedelijke regio’s, onderzoek naar duurzame
verstedelijking. Dertien vooraanstaande
onderzoekers, zie kader, presenteren voor dit
themanummer van MILIEU hun visie op de
duurzame stad van de toekomst. Niet alleen
omschrijven ze hoe die er in de kern uit ziet,
maar ook noemen ze de stappen die we nú
moeten zetten om daar te komen.
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invulling aan duurzaamheid hebben weten
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natuurwaarden in prijzen tot uitdrukking te

klein voedselbos aangelegd waar de buren

laten komen. Hierdoor kunnen prikkels

elkaar ontmoeten om de oogst te plukken en
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Met het oog op stijgende zeespiegel en

“Iedere partij in de stad durft buiten zijn

uitgangspunt: wegen, wonen en industrie.

rivierafvoeren vraagt Eric Koomen om

eigen belangen en kaders te denken, waar-
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“Alleen locaties die ook op langere termijn

kringlopen gesloten worden en komen we af

het groenblauwe netwerk.” Hij verwijst

duurzaam zijn, komen in aanmerking voor

van wegwerpproducten en -diensten.” Een
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Meer informatie over VerDuS SURF
op www.verdus.nl

geldt voor andere opgaven.”
Volgens haar kunnen we nu al leren van
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hen om meer duurzaam te zijn en blijven? En
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beeld de Green Deals. “Laten we deals sluiten

ook vooral focussen op buurten waar het
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schaalniveau rond vergroening. De recente
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Lerende stad
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Met andere energie
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deren van biodiversiteit in steden, natuurin-

En dan de energietransitie. Koomen: “Snelle

Versterking van het leervermogen is dus

clusief bouwen en meer coöperatieve

winst kan behaald worden door isolatie van

nodig. Vertrouwen in de samenwerking

concepten van ‘samen leven’ en gebiedsont-

bestaande huizen en het beter benutten van
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wikkeling en -management.” Verhoef, tot

het zonne-energiepotentieel van de

kenniswereld is daarbij onmisbaar.” Metze

slot: “We moeten in elk geval gezamenlijk

bestaande stad. De overheid zou veel actiever

vult aan: “Die samenwerking verbeteren we

veelbelovende concepten uitproberen,

moeten zijn om isolatie met regelgeving en
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