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"De duurzame stad van de toekomst
IS nu al in de maak, zoveel i~ duidelijk.
Veel, heel veel mensen zijn zeer gedreven om zich voor een duurzame ontWikkeling en de totstandkoming van de
duurzame stad in te zetten. De contouren van die stad worden inmiddels ook
steeds duidelijker: de duurzame stad is
een groen-blauw-rode stad, waar een
evenwichtige mix is gevonden tussen
bebouwde omgeving, water en natuur.
Daarbij is een uitgelezen selectie
gemaakt van het. goede van vroeger en
het goede van nu." (p.124) Dit citaat. vat
goed samen wat voorliggend boek wil
laten zien - letterlijk, want het toont vijftig
vooral Nederlandse projecten, kleine
en grote, gerealiseerd of nog in uitvoering, die iets van die duurza~e toekomst
trachten waar te maken. Voor elke case
krijg je telkens twee pagina's met foto's
en' een korte beschrijving, alsook' een
telefoonnummer voor verdere informatie. Deze voorbeeldsn zijn thematisch
géordend in tien hoofdstukken rond:
ruimte, verkeer, water, klimaatbeleid,
afVal, duur4aam bouwen, zonne-energie, groenbeheer,
'Voorbeeldige
gèmeenten' en 'Kansrijke óntwikkelingen'.
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Per hoofdstuk is er een doorlopende
kanttekst die de voorgestelde projecten
in een breder perspectief plaatst. Daarbij

worden vooral deskundigen in het behandelde domein aan - het woord gela':'
ten. Het gaat om zovele puzzelstukken
die tesamen toch een beeld geven van
de uitdagingen waar we voor staan
(zoals het verkleinen van onze 'ecologische voetafdruk' (p.126-127)), ma.ar
ook van wat er op het terrein al gaande
is. In dat laatste ligt vooral de waarde
van het boek: het prikkelt de verbeeldingt-zet aan het denken, en het nodigt
uit tot meer concrete contactname.
Daarbij kan het heel diverse groepen
aanspreken: architecten, beleidsmensen, bouwers, mensen die plaatselijk
aan politiek doen, schepenen van
milieu 'of ruimtelijke ordening, of kortom
al wie begaan is r:net leefbaar leven in
de stád op een ecologisch verantwoorde
manier. En daarbij behoren liefst ook
zoveel mogelijk gewone burgers. Doorheen de beschrijvingen van de projecten wordt immers duidelijk dat duurzaamheid niet zomaar een kwestie is
van stijgende eco-efficië~ti~ via het
ontwikkelen van nieuwe technieke'n.
Zonder aangepaste levenswijze lukt het.
niet. En dat is een za~k van ons allen.
D~arom mag de discussie over de
duurzame stad zeker niet overgelaten
worden aan de experten en beleidmakers alleen.
Jet Peeters

