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Tuin- en landschapsarchitectuur heeft altijd onze
verhouding tot de natuur weerspiegeld. Veranderende inzichten – met name afkomstig uit ecologie – vragen om een openbaar groenontwerp
dat deze inzichten incorporeert en vertaalt in
een betekenisvolle vorm. Forest gardening is zo‘n
vorm en dit concept voor eetbaar groen begint te
wortelen in en om Nederlandse steden1).
Voedselbos Kralingen.
Doorsnede Forest garden Ommoord (vrij naar Martin Crawford).
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Netwerk

Ontwerp & Onderzoek in Rotterdam.

In 2012 is Rotterdams Forest
Garden Netwerk opgericht om
forest gardens in de stedelijke
context te ontwikkelen en realiseren. RFGN verenigt professionals
uit uiteenlopende disciplines van
landschapsarchitectuur tot dendrologie, en van groenaanleg tot
participatiemanagement. Het team
combineert ontwerp, uitvoering en
beheer van forest gardens en kan
dit in samenwerking met andere
partijen in haar netwerk koppelen
aan sociale en milieutechnische
stedelijke doelen.
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Impressie Forest garden Ommoord (uit: Ruimte voor Stadslandbouw in Rotterdam).
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	Omdat het Engelse ‘forest garden’

meer genuanceerd en accuraat is dan het

	Zie ook de studie “Ruimte voor

Stedelijk groen in verandering

Het concept biedt – zowel letterlijk als figuurlijk –

Stadslandbouw in Rotterdam”: http://

Het begrip van wat groen in de stad betekent,

een gelaagde benadering van stedelijk groen. In

www.pauldegraaf.eu/downloads/RvSL/

hoe het er uit moet zien en de functies die het kan

de letterlijke, ruimtelijke zin is een ‘forest garden’

RvSL PdeGraafO&O-2011.pdf

vervullen in en voor de stad is in ontwikkeling.

een driedimensionale structuur opgebouwd uit
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gevels & daken

thema gevels & daken

Forest gardens in Nederland
De ‘forest garden’ is geïnspireerd
op tropisch voedselsystemen, vaak
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worden slimmer en dynamischer.

gebruik maken van een combinatie

Dat zijn enkele opmerkingen uit het expertpanel. Experts in het panel zijn Gerard

van meerjarige gewassen (poly-

Loozekoot, UNStudio, Jan Font Freide, Royal HaskoningDHV, Arjan Habraken,

culturen). Geïntroduceerd op onze

SID Studio, en Jeroen da Conceição van Nieuwenhuizen, MoveYou.
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HAN FED te Nijmegen: de duurzaamste hogeschool van NL.

het als systeem met name door

Interview met Thomas Bögl, LIAG architecten: “De architect moet een stapje terug doen.”

Martin Crawford en zijn Agro-

Groen hotel

forestry Trust verder ontwikkeld.

Hans Fuchs over WOHA's Parkroyal on Pickering Hotel in Singapore, organische
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Transformatie bestaande scholen

als Plantage en Lange Poten naar

Frido van Nieuwamerongen: “Populair maken van aftandse schoolgebouwen.”
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Dubbelslag Philippe Samyn in Brussel
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EUROPA en het nieuwe hoofdkantoor van AGC Glass Europe: high tech en deep eco.
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Er zijn natuurlijk wel al experimenten met eetbaar openbaar groen

Integrale KindCentra in opmars
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ILeeuwarden werkt met nieuw model. Karin de Mik bericht.

bomen in haar openbare ruimte),

Wind kracht

maar die zijn meer vanuit botanie

Jeroen da Conceição van Nieuwenhuizen over het benutten van wind in en
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door de gebouwen.

vanuit de ecologische samenhang

Alternatieve financiering in Noord-Brabant
Meer doen met normbudget.

die de forest garden zo bijzonder
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Markthal Rotterdam: mega kabelnetgevel

Voedselbos Kralingen.
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In samenwerking met Octatube ontwierpen MVRDV en Royal HaskoningDHV
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Integrale aanpak binnenklimaat scholen
Joost Valk over bouwen met licht, lucht en water.
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Eerste ziekenhuis in Nederland met BREEAM-NL certificaat.
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Zo bieden de recreatiegebieden aan de rand van

vormen van stadslandbouw.
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Doris de Bruijn van Slim Renoveren over prefab concepten voor het renoveren
van
de schil.
Openbare

ruimte rondom scholen

Interview met Monica Adams: Weinig aandacht voor buitenspelen in curriculum
onderwijsopleidingen.

Top tien opmerkelijke gevels

Henk van Zeijl: Ontwerper heeft weinig oog voor ‘logistiek.
De openbare ruimte biedt kansen voor de forest

waar op langere termijn een verdienmodel voor

gardening als manier om de kwaliteit van het
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‘forest gardeners’ (voedselboswachters) uit kan

groen en de betrokkenheid van de bewoners te

rollen. Een locatie bij Vlaardingen wordt ontwik-

verhogen, zoals in het Voedselbos Kralingen,

rfgn.nl

keld tot productieve randstedelijke forest garden.

aangelegd met geld van de deelgemeente en

voedselbos.nl

Gelegen aan de rand van Midden-Delfland

onderhouden door vrijwilligers.

www.voedselboskralingen.nl

wordt ook samenwerking met boeren gezocht.

Nieuwe projecten zijn onderweg. Op dit moment

www.foodforestry.nl

Bij gebleken succes kan het experiment worden

is RFGN in gesprek met Arboretum Trompenburg.
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Fietsparkeren op scholenpleinen
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