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Stefan Bleekrode tekent steden zoals dat honderden jaren geleden ook werd gedaan. Er is één verschil:  

hij husselt verschillende Europese stadslandschappen door elkaar. Voor P+ verbeeldde hij de Groene 

Randstad, een combinatie van een volledig verduurzaamd Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 

Het was monnikenwerk. Hij was er honderd uur mee bezig.

+ Tekst Jan Bom + Illustratie Stefan Bleekrode

De Groene Randstad is een ecosys-
teem op het gebied van winnen en 
herwinnen van energie. Buiten de 
stad, op bedrijventerreinen en in 
havengebieden, wordt een ring 
van windmolens aangelegd. Bewo-
ners en bedrijven krijgen de mo-
gelijkheid hiervan aandeelhouder 
en dus mede-eigenaar te worden, 
en zo in hun eigen energie te voor-
zien. Op deze wijze wordt het not in 
my backyard-syndroom voorkomen. 
Bestuurders van de Groene Stad 
kunnen belasting heffen en deze 
inkomsten in een revolverend 
fonds voor nieuwe duurzame 
energieprojecten stoppen. De 
bestuurders communiceren live de 
verminderde CO2-uitstoot van de 
Groene Randstad. Lichtkranten 
tellen het aantal dagen af tot  
31 december 2025: dan is de  
Groene Randstad CO2-neutraal.
Elke bewoner van de stad krijgt 

een Zonne-atlas aangeboden, 
waarop wordt aangegeven of het 
eigen dak geschikt is voor het 
plaatsen van zonnepanelen. Door 
middel van buurtcoöperaties 
nemen bewoners, instellingen en 
bedrijven grotere dakoppervlak-
tes van flats, scholen en bedrijven 
in gebruik. De leveringsvoorwaar-
den worden voor een periode van 
meer dan tien jaar contractueel 
vastgelegd.
In de Groene Randstad bestaat de 
openbare verlichting alleen nog 
uit led-lampen, die na één uur ’s 
nachts tot zeven uur ’s ochtends in 
dimstand worden gezet. Ook in 
alle stoplichten zitten leds en ook 
in ondergrondse metrostations. 
Het bedrijfsleven wordt verplicht 
het licht in kantoren en in winkels 
uit te doen, na twaalf uur ’s nachts, 
of wanneer de laatste werknemer ’s 
avonds het pand verlaat. Compu-

ters moeten uit na werktijd. Dit 
alles geldt ook voor overheids-
diensten, musea en de groene 
onderwijsinstellingen, waar duur-
zame ontwikkeling standaard 
onderdeel uitmaakt van het les-
pakket, al vanaf het primair onder-
wijs. Op het dak van groene scho-
len staat een kleine windmolen.
Afval in de stad wordt opgehaald, 
daar waar mogelijk herwonnen 
naar grondstof en voor de rest in 
energie omgezet. Alle biomassa, 
bijvoorbeeld het vet en afval van 
de horeca, wordt omgezet in stads-
warmte, waar steeds meer wijken 
op worden aangesloten. Ook van 
gft-afval wordt tijdens het com-
posteren biogas afgevangen. 
Grote gebouwen in de binnenstad 
worden gebruikt voor het plaat-
sen van energie-installaties voor 
aardwarmte, geothermie. Op deze 
wijze krijgen bijvoorbeeld - deels 

- leegstaande kerken een nieuwe 
functie. Hetzelfde geldt voor het 
plaatsen van warmte- en kou-
deopslagsystemen in kelders.  
In de zomer zetten kantoren de 
stadswarmte door middel van 
warmtewisselaars om naar koe-
ling. Grote flatgebouwen doen 
hetzelfde, door koel zee- en rivier-
water iets verder in temperatuur 
te verlagen. Het is dan niet meer 
nodig in warme maanden airco’s 
aan te zetten.

Energie
De Groene Randstad brengt 

installaties voor aardwarmte en 

warmte-koudeopslag onder in 

grote historische gebouwen, 

zoals kerken

>

Stadswindmolens op 
coöperatieve 

grondslag

 Led-verlichting 
straatlantaarns en 

stoplichten

Zonnepanelen op 
groot plat dak

Opslag CO2 Installaties aard-
warmte en warmte-

koude opslag in oude 
gebouwen

Verzamelpunt 
stadsafval

Energievermindering is volgens 
toekomstscenario’s op dit mo-
ment het allerbeste om te doen, zo 
lang de grote energiecentrales die 
gevoed worden door fossiele 
brandstoffen nog niet afgeschre-
ven zijn. Bestaande gebouwen zijn 
op dit moment de grootste ener-
giegebruikers. In de Groene Stad 
zijn ze omgevormd tot duurzame 
plekken van samenkomst, waar 
een gezond werkklimaat heerst. 
Het is bovendien economisch 
interessanter om juist oude ge-
bouwen te renoveren (retrofit-
ting), wanneer gekeken wordt 
naar totale life cycle analysis. Een 
nieuw gebouw neerzetten kost 
alles bij elkaar zoveel energie, dat 
het milieutechnisch veel interes-
santer is een oud gebouw klaar te 
maken voor de duurzame eisen 
van deze eeuw. Historische ge-

bouwen en historische stadsge-
zichten worden zo ook beter 
beschermd. In de planning wordt 
steeds de voorwaarde meegeno-
men dat het herstelde pand ook 
energie levert.
In de Groene Stad zijn ‘groene 
bedrijven’ op beeldbepalende 
plekken te vinden. Dit geldt voor 
shoppingmalls met eco-supermark-
ten, eco-kleding, eco-design, 
second life producten en reparatie 
workshops. Maar het geldt ook 
voor bedrijfsverzamelgebouwen, 
hubs en flexkantoren voor groene 
starters en kleine mkb-onderne-
mingen. Door hun plek in het 
klassieke stadsbeeld dragen zij een 
representatief beeld uit voor hun 
klanten. 
Op de mooiste pleinen van de  
stad is er een permanente boeren-
markt, met vers aangeleverde 

boerderijproducten, biologisch en 
ambachtelijk en ook ‘slow food’. 
Op lege plekken in de stad, waar 
oude panden niet meer te redden 
waren, ontstaat stadslandbouw. 
Ook krijgen gemeentelijke plant-
soenen steeds meer deze functie, 
want de stad wordt teruggegeven 
van het bestuur aan de bewoners. 
Stadssportvelden zijn omlijst 
door brede kweekbakken, met  
een zee aan bloemen en struiken.
Grijze en grauwe gebouwen krij-
gen in de Groene Stad een groene 
jas. Daktuinen zorgen voor extra 
zuurstof en opname van fijnstof. 
In de winter zorgen daktuinen 
voor het isoleren van koude, in de 
zomer voor het buiten houden 
van warmte. Daktuinen zorgen er 
bovendien voor dat felle UV-stra-
ling van de zon niet langer platte 
bitumen daken doet verweren. 

Aan muren komen verticale tui-
nen te hangen. Dit kunnen stads-
tuinen zijn, waar tot ooghoogte 
groenten in worden verbouwd, 
maar ook bloemen en veelsoortige 
planten. Elk jaar wordt de wed-
strijd voor de Groenste Straat 
georganiseerd, een ouderwetse 
tuinencompetitie. Alle daken en 
wanden zorgen er ook werkelijk 
voor dat de Groene Stad groen is. 

Gebouwen

Ombouwen 
bestaande panden in 
energie-opwekkende 

gebouwen

StadssportveldGroene school met 
kleine windmolen

Stadslandbouw op 
lege plekken en 
gemeenteplant-

soenen

Permanente 
boerenmarkt

Groene daken en 
groene gevels

Ruilpunt gebruikte 
goederen en 

reparatieshop

 Groene 
bedrijvencentra en 

flexwerkplekken

Groene shoppingmall 
met gevarieerd 

eco-aanbod

De Groene Randstad kent elk 

jaar een wedstrijd waarin 

straten met de mooiste groene 

daken en verticale tuinen om de 

eerste prijs strijden

te nemen maatregelen

te nemen maatregelen
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city De gRoene RanDstaD

Bij dit artikel is onder andere gebruik 
gemaakt van het rapport 
‘Copenhagen: Solutions for 
sustainable cities’. Andere bronnen 
zijn diverse best practices in 
verschillende Nederlandse steden; 
Rotterdam Climate Initiative; 
Stichting Warmtenetwerk; Urgenda.

Stefan Bleekrode (1986) is al vanaf zijn tiende bezeten door stadsland-
schappen, het stelsel van straten, gebouwen, parken, de wriemelende 
mensenmassa’s. Al jong koos hij voor dezelfde weergave als die van de 
middeleeuwse stadstekenaars: het vogelperspectief. Alsof je vanuit de 
Eiffeltoren op Parijs neerkijkt. Zijn werk doet denken aan oude gravures. 

Hij beschrijft zijn ontwikkeling: “Door de jaren heen bleef ik zowel mijn stijl 
als techniek verbeteren. Mijn steden werd steeds groter en mijn lijn-
tekeningen tegelijkertijd steeds gedetailleerder. Rond 2002 verwisselde  
ik het potlood voor pen en Oost-Indische inkt, het medium waarmee ik  
nog steeds de meeste stadstekeningen maak. Het is geweldige inkt, want 
watervast. Ik kan er later de schaduwen op aanbrengen, en toch lopen de 
lijnen niet uit.” Zijn stijl vormde hij dus zelf, autodidactisch, hoewel hij ook 

enkele lessen aan de Kunstacademie St. Joost in Breda volgde. “Ik heb mij zo 
onafhankelijk van gangbare stromingen in de kunst kunnen ontwikkelen.”

Ook bijzonder is dat hij nooit bestaande steden natekent, maar verschillende 
steden ‘assembleert’. Hij geeft monumenten een nieuwe plek naast andere 
gebouwen die in werkelijkheid soms honderden kilometers verderop staan. 
Zo tekende hij een ‘Stad aan de Donau’, waar hij vijf maanden aan werkte. 
Ook de linkeroever van Parijs onderwierp hij aan een grondige reconstructie.
Bleekrode was direct enthousiast over het idee om de vier grote Nederlandse 
steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht volgens hetzelfde 
principe in elkaar te schuiven. Wel met een extra toevoeging: alles wat deze 
denkbeeldige Groene Randstad tot een echte duurzame metropool maakt. 
Bleekrode: “Voor mij lag de uitdaging er in om door de groene initiatieven de 

menselijke maat terug in de stad te brengen. Omdat het zoveel kleinschalige 
projecten zijn, krijgen mensen weer greep op hun eigen omgeving. 
Bestuurders geven de stad zelfs terug aan de bewoners, door bijvoorbeeld 
gemeenteplantsoenen geschikt te maken voor stadslandbouw.” 

Bleekrode begon te tekenen op 11 februari 2013, steeds een uur of twee, drie 
per dag. “Langer gaat niet.” Een volle maand later was de Groene Randstad 
een feit. Toen hij gereed was, stond de teller op dik honderd gewerkte uren. 
“Dat is nog niks”, zegt de jonge kunstenaar. “Ik ben nu aan een reconstructie 
van Buenos Aires bezig, daar gaat zeker vierhonderd uur werk in zitten.”  
Zijn werk vindt vooral onder Zwitserse verzamelaars aftrek, na een succesvol 
verlopen tentoonstelling daar. 
www.stefanbleekrode.com 

Tropische hoosbuien in Neder-
land. Ze zullen steeds vaker voor-
komen, door veranderingen in het 
klimaat. Bij ongewijzigd beleid 
zullen riolen in de stad overlopen 
en staan steeds vaker kelders 
blank. Slimme beleidsmakers 
graven waterpleinen uit. Ze wor-
den omzoomd door bomen, be-
doeld om de stad zomers te koelen. 
De zomermaanden zullen door 
klimaatverandering steeds heter 
worden, vooral in binnensteden, 

waar de warmte niet weg kan. Daar 
waar er geen ruimte in de stad is, 
zorgen grote ondergrondse op-
vangtanks in het riolenstelsel voor 
een extra buffer. Gedempte histo-
rische grachten en vaarten worden 
weer uitgegraven en in ere her-
steld. Ook wordt voortaan zoveel 
mogelijk regenwater afgevangen 
in particuliere reservoirs, bedoeld 
om toiletten in kantoren en andere 
gebouwen door te spoelen. Bedrij-
ven die aan zo’n ‘grijs water’-pro-

gramma deelnemen, worden daar 
door middel van lagere gemeente-
lijke heffingen voor beloond. Het 
water in de stadsmeren wordt zo 
schoon, dat er zonder gevaar voor 
de gezondheid in gezwommen 
kan worden. Stadsstranden langs 
de groene gordel om de stad heen 
onderstrepen dit. De eerste drij-
vende woonwijken ontstaan. 
Overal in de stad verschijnen 
openbare tapplekken met kraan-
water.  

De Groene Randstad vangt 

extra regenval op door herstel 

van historische grachten, 

waterpleinen en ondergrondse 

regenwaterbassins

Waterbeheer

Waterpleinen 
vangen hoosbuien op 

Herstelde historische 
waterpartijen

Openbare watertap Groene gordel 
omsingelt de stad

Ook al wil Kopenhagen onze 
Randstad van de troon stoten, 
onze steden herbergen nog steeds 
de meeste stadsfietsen ter wereld. 
De bijbehorende verkeersvoorzie-
ningen blijven echter sterk achter. 
Daardoor lijkt het Nederlandse 
stadsverkeer soms op een jungle, 
met fietsers en auto’s als een wild 
uit elkaar stormende groep wilde-
beesten. 
In de Groene Randstad liggen door 
het hele centrum gebaande fiets-

paden die overzicht, rust en veilig-
heid bieden. Stadsbestuurders 
ruilen daar de huidige parkeer-
plaatsen voor auto’s voor in. Stads-
fietsen worden voor stadsbewo-
ners gratis aangeboden. Voor 
toeristen zijn de fietsen heel  
goedkoop te huur door middel  
van pasjes, die overal te koop zijn. 
Ophaal- en afleverpunten voor de 
fietsen zijn in heel de stad te vin-
den, net als in Parijs, Cascais en 
andere Europese steden. Voor 

families zijn er ‘cargobikes’, bak-
fietsen. Het milieuvoordeel: elke 
fietskilometer bespaart ongeveer 
0,77 eurocent aan kosten gezond-
heidszorg. Een binnenstad voor 
fietsers bespaart 0,16 eurocent per 
fietskilometer door verlaging van 
autogerelateerde ongelukken.
De leefbaarheid van de binnenstad 
is gebaat bij het weren van brand-
stofauto’s en vrachtauto’s. Het 
voordeel: minder uitlaatgassen, 
fijnstof en CO2-uitstoot. Ervoor in 

de plaats komen deelauto’s, elek-
trische auto’s, elektrische taxi’s en 
elektrische transporttrams voor 
het bevoorraden van de detailhan-
del en ophalen van afval. Een goed 
netwerk met oplaadpalen voor dit 
elektrisch vervoer is nodig, ook 
voor elektrische scooters. Dit in 
combinatie met een snel net van 
metrolijnen, die de Groene Rand-
stad tot een geheel verbindt. 
Wachten op een verbinding duurt 
nooit langer dan vijf minuten.

De Groene Randstad heeft een 

stadscentrum met fietspaden en 

een fijnmazig netwerk van 

gratis stadsfietsen

Mobiliteit

Distributiepunt 
stadsfietsen

Fietspaden en groene 
fietsgolf in centrum

Netwerk van 
deelauto’s en 
oplaadpunten

 Elektrisch vracht- 
vervoer binnenstad   

en CO2-neutrale  
tram en metro

te nemen maatregelen te nemen maatregelen

Wie is de stadstekenaar Stefan Bleekrode?


