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STADSBUITEN
Nederland

StadsBuiten bekijkt hoe de ontwikkeling van stadsranden 
biodiversiteit kan versterken, collectiviteit kan vergroten èn 
op een duurzame manier bijdraagt aan de ontwikkeling 
van de stad.

StadsBuiten is ontwikkeld door Synchroon, 
DELVA Landscape Architecture & Urbanism en 
Houben / Van Mierlo architecten in samenwerking met 
Staatsbosbeheer. Het is een concept voor wonen in kleine 
clusters aan de randen van de stad, met aandacht voor 

ontwikkeling van een sterke gemeenschap en natuur met 
een grote biodiversiteit. De schakelzone tussen stad en 
natuur biedt ruimte voor woongebieden die worden 
ingepast in het landschap en voorzien in de behoefte van 

een belangrijke stedelijke doelgroep: mensen die wel bij, 
maar niet midden in de stad willen wonen. Mensen die 
zich bewust zijn van hun omgeving en persoonlijke 
ecologische footprint en verbonden zijn aan de plek of 
buurt waar zij wonen.

StadsBuiten geeft invulling aan de wensen van deze 
doelgroep met een duurzame, groen-stedelijke 
buurttypologie. Op basis van historische voorbeelden en 
de wensen van de doelgroep, schetsen we scenario’s voor 
een buurt die de voordelen van een dynamische stad 
combineert met de geborgenheid van een dorp. Een 
groene buurt waar biodiversiteit wordt versterkt, met een 
juiste balans tussen mens en natuur.

StadsBuiten richt zich op het collectief van bewoners en stimuleert ontmoeting en verblijf in de groene buitenruimte.



Door de buurt maximaal aan te sluiten op langzaam verkeersnetwerken ontstaat een verbonden 
en bereikbare plek

De buitenruimte wordt ingericht in lijn met het onderliggende en omringende landschap

Van rafelrand... ...naar StadsBuiten

Op sommige plaatsen wordt de stad ingesnoerd door 
infrastructuur. Soms is de stad vergroeid met een andere 
stad of aangrenzend dorp. Vaak bevindt zich aan de rand 
van de stad het buitengebied. Hier bevinden zich 
verrommelde gebieden, in onbruik geraakte boerderijen of 
verouderde industrieterreinen. Die zijn we gaan accepteren 
alsof ze daar horen, maar staan eigenlijk een nieuwe, 
natuurlijke overgang van stad en buitengebied in de weg. 
Dit zijn kansrijke plekken voor kwaliteitsverbetering.

StadBuiten ontwikkelt een visie op de de gefragmenteerde 
stedelijke rafelranden, op aan de stad grenzende 
industriegebieden, polders in de lagere delen van 
Nederland en de zandlandschappen in de hogere delen. 
Voor al deze gebieden wordt een situatie geschetst 
waarbij deze aantrekkelijke verbindingen met het 
buitengebied kunnen vormen en hun meerwaarde voor de 
stad verhoogd wordt. 

De buurt wordt klimaatbestendig dankzij ontharding en vergroening

Mens, Aarde, Plek staan centraal. 

StadsBuiten richt zich op het collectief van bewoners en 
stimuleert ontmoeting en verblijf in de groene buitenruimte.
StadsBuiten wordt ontworpen met bijzondere aandacht 
voor biodiversiteit, klimaatbestendigheid en circulariteit.
De buurt wordt een plek met bijzondere leef- en 
verblijfskwaliteit. Vanuit de buurt zijn stad en land optimaal 
bereikbaar, vooral met duurzame vervoersmiddelen.
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De stad biedt een geheel eigen ecosysteem, waarin natuurlijke elementen en menselijke 
bebouwing samenkomen

StadsBuiten verbindt de biodiversiteit van het buitengebied met de klimaatassen van de stad

Ecologie

Ook beschrijft Stadsbuiten de verschillende ecologische 
netwerken; Naast stadsecologie en de status van de 
ecologie van de buitengebieden wordt ook de potentie van 
een sterke ecologie binnen bedrjiventerreinen uiteengezet.

Groene Assen 
Met de transformatie van de buitengebieden en stadsranden ontstaan ecologisch bloeiende plekken rondom de stad. 
Met groene assen wordt op de schaal van de stad een duurzame relatie gelegd tussen deze plekken met de verrassend 
rijke stadsecologie van de (binnen)steden.

Samenwerking 
Om de stadsranden te transformeren tot ecologische, landschappelijke structuren én waardevolle woongebieden is 
samenwerken essentieel. Met gemeenten, stakeholders en partners in de keten. Er zal over eigendoms- en 
gemeentegrenzen moeten worden heengekeken om aanwezige kansen te benutten. Het doel is om gezamenlijk tot 
concrete, hoogwaardige en duurzame projecten te komen. Projecten waarin de kansen die StadsBuiten biedt voor stad, 
landschap en de doelgroep, ten volle worden benut.


