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Slimmer ontwerp met meer 
groen in gebouwen levert 
prestatievoordelen op

Binnen het duurzaamheidsconcept is de integratie van natuurlijke stimuli in en 

om gebouwen een veel besproken onderwerp. Dit komt voor een deel doordat 

onderzoekers steeds meer voordelen vinden die natuurlijke stimuli bieden aan 

de gebruikers en eigenaren van gebouwen: van een grotere productiviteit van de 

medewerkers, toegenomen creativiteit en welzijn tot grotere eigendomswaarde 

en minder stress, ziekteverzuim en presenteïsme (verminderde werkprestatie als 

gevolg van ziekte) (Nieuwenhuis et al. 2014; Anderson & West 2006; Morita et al. 

2007; Hartig & Staats 2006). Hoewel groene muren en daken en uitzicht op natuur 

altijd aangeprezen worden als hoogwaardige geïntegreerde gebouwoplossingen 

die aanzienlijke voordelen bieden, kunnen ook ruimtelijk geïntegreerde natuurlijke 

stimuli zoals ‘microbossen’ (microforests) substantieel grotere voordelen 

opleveren, zoals besproken in Mangone 2013 en Mangone 2015.
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Microbossen zijn dynamische, stimulerende, 
samenhangende ruimtelijke omgevingen die 
bestaan uit beplanting en aardlagen, die lijken 
op de structurele, perceptuele en ecologische 
samenstelling van het ecosysteem van een 
bos, maar die niet groot genoeg zijn om de 
veelheid aan functies die een robuust en rijp 
bos biedt betrouwbaar te kunnen leveren.  In 
de atriums van allerlei woon- en commerciële 
bouwprojecten zijn tuinen geïntegreerd die 
vergelijkbaar zijn met microbossen, waaronder 
het luxe Tropique Nord appartementen- 
complex in Montreal in Canada, het Lumen 
gebouw in Wageningen, en de seniorenwonin-
gen van St. Joseph in Hengelo. 

Deze ruimten zijn echter niet ontworpen 
vanuit het oogpunt van prestatie. Er is recent 
onderzoek uitgevoerd naar de potentiële 
voordelen en mogelijkheden om de kwaliteit, 
waarde en voordelen van de integratie van 
groen in gebouwen middels ontwerp te vergro-
ten. Onderzocht zijn verschillende natuurlijke 
ruimtelijke kwaliteiten (dichte vegetatie versus 
schaarse vegetatie) en het soort groene ruimte 
(weiland versus siertuin versus dicht bos). 
Kantoorwerkers hebben bijvoorbeeld voor  
verschillende type werkzaamheden een voor-
keur voor natuurlijke ruimtes boven de stan-
daard werkruimtes, hoewel er bij verschillende 
werkzaamheden verschillende typen natuur 

horen (Mangone et al. 2017). Kantoorwerkers 
voelen zich qua temperatuur comfortabeler 
binnen een groter temperatuurbereik wanneer 
zij in een werkomgeving met veel beplanting 
werken. Dit betekent dat het energieverbruik 
van het gebouw kan afnemen omdat in de 
winter een lagere temperatuursinstelling en in 
de zomer een hogere temperatuursinstelling 
kan worden gehanteerd (Mangone et al. 2014). 

Suggereren dit soort bevindingen dat volledige 
kantoorgebouwen zouden moeten worden 
ontworpen als dichte bossen, aangevuld 
met stromende watervallen, stroompjes, en 
grasland inclusief vlinders, en dat allemaal 
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omringd door muren die de thermische, licht- 
en luchtkwaliteiten maximaliseren? Of is er 
een methode die haalbaarder en op kleinere 
schaal microbossen kan verwerken in gebou-
wen en die kan worden toegepast binnen de 
budgetten voor commerciële projecten en 
woongebouwen, waarbij de mogelijke voorde-
len van op de natuur gebaseerde werkomge-
vingen gemaximaliseerd worden?

   EFFECTIEVE STRATEGIEËN 
VOOR HOOGWAARDIGE 
NATUUR IN GEBOUWEN

Op de eerste plaats geeft bestaand onderzoek 
aan dat kantoorwerkers graag toegang willen 
hebben tot een mix van natuurlijke ruimtes 
en standaard werkruimtes (Mangone et al. 
2017). De effecten van werken in een kantoor 
dat volledig bestaat uit natuurlijke stimuli is 
nog niet onderzocht.  Bestaand onderzoek uit 
de omgevingspsychologie geeft wel aan dat 
om de waarde van een omgeving of activiteit 
in de tijd te kunnen blijven waarderen het 
nodig is om ook een contrasterende omgeving 
te beleven waarmee we kunnen vergelijken. 
Omdat we anders de waarde van de op natuur 
gebaseerde werkruimtes vergeten.  We hebben 
wellicht verschillende omgevingen nodig 
om voortdurend herinnerd te worden aan de 
relatieve voor- en nadelen van verschillende 
werkruimtes, en ook om van verschillende 
activiteiten en verschillende kwaliteiten en 
soorten werkruimtes te profiteren. Daarom 
zou het ontwerpen van een hybride kantoor-

gebouw, dat zowel standaard werkruimtes als 
natuurlijke werkruimtes bevat, gunstig kunnen 
zijn en is het volledig opnieuw bedenken en 
ontwerpen van kantoorgebouwen niet nodig.
Hoe ziet een effectieve werkomgeving met 
geïntegreerde natuur er uit? Mensen profite-
ren het meest  van natuurlijke stimuli als zij 
er directe persoonlijke interactie mee kunnen 
hebben. Een primair ontwerpdoel voor de 
integratie van natuur in een gebouw moet zijn 
dat dit gebeurt op een manier waarbij zoveel 
mogelijk mensen van de ruimte gebruik maken 
tijdens het grootste deel van de tijd. Vanuit dit 
perspectief bieden de atriums in een gebouw 
unieke mogelijkheden. Een atrium biedt zowel 
directe interactiemogelijkheden met de natuur 
als indirect uitzicht op de natuur vanuit de 
omliggende werkruimtes op de natuur in het 

atrium. In een context waar het uitzicht naar 
buiten van een lage kwaliteit is, bijvoorbeeld 
de stedelijke omgeving, snelwegen, parkeer-
plaatsen, etc., of in projecten waar minder 
externe ramen een significante energie- en 
kostenbesparing zouden opleveren,  kunnen 
atriums voor de omliggende werkruimtes een 
hoogwaardig uitzicht bieden, afhankelijk van 
het ontwerp van het atrium, zoals aangegeven 
in afbeelding 1.

   ‘LEVENDE MUREN’ VS.  
‘MICROBOS’

Waar atriums gewoonlijk substantieel meer 
energie verbruiken dan werkruimtes, en geen 
bruikbare ruimte bieden aan werkplekken en 
specifieke programma’s, zijn deze negatieve 
aspecten eerder het resultaat van een slecht 
ontwerp dan een onvermijdbare uitkomst. Er 
zijn levende muren geïntegreerd in atriums 
als een symbool van duurzaamheid, waarvan 
de kosten worden gerechtvaardigd door de 
voordelen die het heeft op de productiviteit, 
creativiteit, welzijn en de luchtkwaliteit. 
Voorbeelden zijn  het Actio onderzoeks- 
gebouw in Wageningen en de River Building 
van de Carleton University in Ottawa, in 
Canada. Deze atriums zijn echter ver verwij-
derd van de werkruimtes van de medewerkers. 
In sommige gevallen worden de levende 
muren gescheiden van de werkruimtes door 
beveiligde gesloten deuren en interne  gangen. 
Zelfs in omgevingen  waar een zitruimte gere-
aliseerd is naast een levende muur biedt het 

Afbeelding 1 . Gangbare plattegrond met lage en 

hoge zones

Afbeelding 2. 

Microbosontwerp 

gebaseerd op werk-

nemerprestatie
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niet-ruimtelijke ontwerp van de levende muren 
geen ruimte voor directe en persoonlijke 
interactie. Gesprekken met gebouwgebruikers 
bevestigen wat bestaand onderzoek sugge-
reert, namelijk dat deze muren grotendeels 
onopgemerkt blijven in de dagelijkse routine 
van de gebruiker. Het resultaat? Deze levende 
muren bieden niet de voordelen voor werk-
prestatie en welzijn die de kosten ervan zouden 
rechtvaardigen. Ze voegen bovendien niets toe 
aan het verbeteren van de kwaliteit van het 
kantoorgebouw voor de medewerkers.

Een veel effectievere investering in de produc-
tiviteit van de kantoorwerkers zou een atrium 
zijn dat ontworpen is als een hoogwaardige 
werkomgeving waarin de natuur geïntegreerd 
is. Deze ontwerpstrategie kan aanzienlijke 
kostenbesparingen opleveren voor de bouw 
en de exploitatie. Vergaderruimtes worden 
bijvoorbeeld normaal gesproken slechts 5 tot 
10% van de kantoortijd gebruikt. Wel hebben 
ze bovenmatig grote klimaatsystemen nodig 
om de snelle veranderingen in bezettingsgraad 
te kunnen opvangen. Ondanks deze kapitaal- 
investering in klimaatsystemen hebben veel 
vergaderruimtes vaak een matige luchtkwali-
teit en thermisch comfort. Het ontwerpen van 
vergaderruimtes in en aangrenzend aan een 
atrium met microbos, waarbij de lucht uit de 
vergaderruimte ventileert naar het atrium, kan 
ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit en het  
thermische comfort verbetert zonder dat 
er zwaar geïnvesteerd moet worden in een 
ineffectief bovenmaats klimaatsysteem. 
Bovendien kan een vergaderruimte met een 
geïntegreerd microbos zo worden ontworpen 
dat het kan worden aangepast. Er kunnen 
bijvoorbeeld vergadertafels gebruikt worden 
die opgedeeld kunnen worden in kleinere 
werkoppervlakken voor kleinere groepen en 
individuen als er geen vergaderingen gepland 
zijn. Voor dit soort werkzaamheden heeft 
een vergaderruimte die uitzicht biedt op een 
microbos in plaats van op een gang namelijk 
de voorkeur. Zo kan de gebruiksintensiteit en 
waarde van vergaderruimtes vergroot worden. 
Het opnemen van individuele en groepswerk-
plekken in het atrium kan de totale grootte en 
daarmee de kosten van het gebouw verkleinen, 
omdat het atrium dezelfde ruimte in zal nemen 
of het nu wel of geen werkplekken heeft en de 
werkplekken die in het atrium geïntegreerd zijn 
hoeven dan niet elders in het gebouw  
gecreëerd te worden. Omdat prestaties, 
creativiteit en welzijn bovendien toenemen in 
de buurt van natuurlijke stimuli hebben deze 
werkplekken een hogere kwaliteit en zorgen ze 
voor een verbeterde werknemerprestatie ten 
opzicht van standaard werkplekken. 

Gebrek aan visuele en akoestische privacy 
is één van de meest gehoorde klachten over 
werkplekken (Davis et al. 2011). Medewerkers 
ervaren het werken in een bos als een bijdrage 
aan privacy, en beplanting zorgt ervoor dat het 
geluid in een ruimte gedempt wordt (Anderson 
et al. 1983; Costa & James 1999; Mangone 
et al. 2017). Atriums kunnen bovendien de 
efficiency van het klimaatsysteem in een 
gebouw verbeteren, door de toevoerlucht 
voor te verwarmen of te koelen. Atriums met 
geïntegreerd microbos kunnen ook de vraag 
voor verwarmen en koelen van een gebouw 
verkleinen door het toegenomen thermische 
comfort dat de gebruiker ervaart (Mangone et 
al. 2014).

   CASE STUDIE:  
ATRIUMONTWERP MET  
HOOGWAARDIG MICROBOS

Een voorbeeld van een atriumontwerp met 
microbos is het door de auteur ontworpen 
atrium  van een 41 verdiepingen tellend 
kantoorgebouw in Kuala Lumpur in Maleisië. 
De ontwikkelaar was geïnteresseerd in atri-
umontwerpen met geïntegreerde vegetatie 
waardoor het gebouw op de markt kon 
worden gebracht als een groen gebouw dat 
de werknemerprestatie zou verhogen. Het 
ontwerp van het atrium (zie afbeelding 2 
en 3) had als doel het maximaliseren van de 
werknemerprestatie door het opnemen van 
verschillende typen werkplekken met geïnte-
greerde vegetatie en ruimtelijke kwaliteiten. 
In een voorafgaand onderzoek uitgevoerd 
door de auteur hadden kenniswerkers dit 
soort werkplekken aangewezen als voorkeurs-
ruimte voor verschillende werkzaamheden 
(Mangone et al. 2017). Het ontwerp beoogde 
het maximaliseren van directe persoonlijke 
interacties met natuurlijke stimuli zodat 
sociale en economische voordelen geboden 
werden voor zowel de gebouwgebruikers als 
de gebouweigenaar.

In dit microbosontwerp, dat werknemer- 
prestatie als uitgangspunt neemt, bieden 
balkons met beplanting en abstracte oranje 
gekleurde open structuren privacy aan de 
gebruiker, zicht op het totale microbos en het 
gevoel in een afgeschermde omgeving te zijn. 
In een voorafgaand onderzoek hebben werk- 
nemers aangegeven dat zij aan dergelijke 
ruimtes de voorkeur geven voor taken die om 
grote concentratie vragen, voor informele 
bijeenkomsten, en voor individuele en groeps-
sessies om te brainstormen, te bezinnen en te 
evalueren. Volgens de onderzoeksresultaten 
zal de totale open verdieping met microbos 
worden ervaren als een semi-privé ruimte 
waarin het prettig is om alleen of met een 
groep de pauze door te brengen en in mindere 
mate voor informele bijeenkomsten en het 
uitvoeren van individuele brainstorm-, bezin-
nings- en evaluatiewerkzaamheden. Een met 
hout omgeven openluchtwerkplek ligt verzon-
ken in de vloerplaat, om semi-privacy te bieden 
met uitzicht op het bladerdak, zonder direct 
zicht op voorbijgangers, en zonder direct door 
hen gezien te worden. Dit werkplekontwerp 
biedt een ruimte die de ruimtelijke kwaliteiten 
van het open microbos en van de omsloten 
balkonruimtes combineert. Het totale ontwerp 
van het microbos-atrium biedt de gebruikers 
van de werkplekken die naast het atrium 
liggen, zicht op een hoogwaardige ruimtelijke 
omgeving waarin natuurlijke stimuli geïnte-
greerd zijn. Daarnaast zorgen de balkons voor 
zowel privé als semi-privé werkplekken binnen 
het microbos, door een deel van de balkons in 
de vegetatie en metalen bogen te verbergen, 
en ze te situeren middenin het bladerdak, zoals 
geïllustreerd in afbeelding 2 en 3. 

   ALTERNATIEVE  
ONTWERPSTRATEGIEËN 

Als je denkt aan het integreren van natuur 
in gebouwen wordt meteen aan beplan-
ting gedacht, maar er zijn nog vele andere 
natuurlijke stimuli die effectief in een gebouw 
geïntegreerd kunnen worden, zoals water-
vallen, kliffen, stroompjes en grotten. Een 
duidelijk voordeel van niet op planten geba-
seerde natuur is dat het geen behoefte aan 
licht heeft.  Plaatsing is mogelijk zonder dat er 
een substantiële hoeveelheid kunstlicht nodig 
is, in het interieur van gebouwen op locaties 
waar geen directe toegang tot daglicht is.. 
Het effectief opnemen van andere natuur 
dan planten is een ontwerpuitdaging die zeer 
lonend kan zijn. Het kan worden gebruikt als 
strategie om de kwaliteit en prestatie- 
voordelen van ruimtes zonder daglicht te ver-
beteren. Je denkt echter normaal gesproken 
niet meteen aan een grot als een comfortabele 

Afbeelding 3. Werkplektoewijzingsschema voor 

microbosontwerp gebaseerd op werknemer- prestatie
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werkomgeving. Het succesvolle gebruik ervan 
als een hoogwaardige werkplek hangt af 
van het ontwerp. Waar watervallen kunnen 
helpen bij luchtzuivering, stressvermindering 
en toenemen van vitaliteit (Demuzere et al. 
2014; Wu et al. 2011), dient de ruimte erom-
heen te worden ontworpen op een manier 
die complementair is aan en leidt tot een 
samenhangende omgeving tussen de waterval 
en de rest van de ruimte. Daardoor kan een 
indrukwekkende ervaring worden opgeroepen 
bij de gebruikers van de ruimte. 

   NATUUR ALS  
HOOGWAARDIGE WERKPLEK

De vraag is hoe niet op beplanting gebaseerde 
natuurlijke stimuli effectief kunnen worden 
opgenomen in het ontwerp van gebouwen? 
Het ontwerponderzoek van de auteur geeft 
aan dat het opnemen van infrastructuur 
van de overheid in het ontwerp van gebou-
wen [hybride infrastructuur] een bijzonder 
effectieve strategie kan zijn (Mangone 2016). 
Door een deel van de infrastructuur van de 
overheid op te nemen in gebouwen kunnen 
de kosten voor de bouw en voor de infra- 
structuur worden gedeeld door de overheid 
en de gebouweigenaar. Daardoor nemen de 
kosten voor zowel gebouweigenaren als de 
overheid (en daarmee de belastingbetalers) af, 
net zoals bij bestaande subsidies voor groene 
daken, zonnepanelen en waterinfiltratie.
In veel landen kunnen wateropslagtanks, 
zowel voor drinkwater als voor overtol-
lig hemelwater,  effectief bijdragen aan 
bestaande en nieuwe stedelijke infrastruc-
turele watersystemen. Drinkwatertorens 
kunnen substantieel bijdragen aan het 
verlagen van het energieverbruik voor de 

lokale levering van drinkwater. Tanks voor 
overtollig hemelwater kunnen de veerkracht 
en levensduur van bestaande gemeentelijke 
hemelwaterafvoersystemen verbeteren. 
Dit is mogelijk omdat ze de capaciteit van 
het bestaande hemelwatersysteem kan 
vergroten zonder dat daar enorme verande-
ringen aan het systeem voor nodig zijn. Het 
ontwerp van een hybride infrastructuur kan 
een effectieve strategie zijn om bestaande 
infrastructurele watersystemen aan te passen 
aan de toename van hemelwater als gevolg 
van klimaatverandering en uitbreiding van 
stedelijk gebied, en de vermindering van 
pieken in volume en overstort van overtollig 
hemelwater. Maar hoe kunnen opvang van 
hemelwater en drinkwatertorens in gebou-
wen worden geïntegreerd zodanig dat het 
voordelen oplevert voor zowel de gebouwge-
bruikers, de eigenaren als de overheid? Hoe 
kan een wateropslagtank een ontwerpmid-
del worden waarmee zowel de esthetische 
kwaliteit van het gebouw en de ruimtes, 
als de ervaring, prestatie en welzijn van de 
gebruikers verbeteren? 

Inwendige wateropslagtanks kunnen worden 
ontworpen op een manier dat zij worden 
ervaren als spannende natuurlijke stimuli. 
Een watertank voor overtollig hemelwater 
kan bijvoorbeeld worden ontworpen als een 
eeuwenoude met mos overgroeide mono- 
lithische structuur, zoals in afbeelding 4. Als 
deze tank geplaatst zou worden in een stan-
daard atrium, zou het niet een erg indrukwek-
kend effect hebben. Het zou functioneren 
als een interessante achtergrond, maar met 
weinig interactiemogelijkheden voor de 
gebouwgebruikers. 

Door daarentegen het hele atriumontwerp te 
baseren op de structuur en de esthetiek van 
het mosmateriaal, wordt een indrukwekkende 
omgeving met geïntegreerde natuur gecreëerd, 
waarin talrijke mogelijkheden geboden worden 
voor individuele en groepsactiviteiten in een 
unieke hoogwaardige ruimtelijke omgeving. 
Voorbeelden zijn zacht-glinsterende gebar-
sten eierschalen van beton die uit de aarde 
opkomen, heuvels bedekt met mos, betonnen 
scherven waar je tegenaan kunt zitten en een 
structuur van hangend mos van waaruit water 
naar beneden valt. De kwaliteit van de ruimte 
wordt bereikt door componenten en processen 
van de infrastructuur zodanig in het ontwerp te 
integreren, dat het atrium een samenhangend 
en spannend geheel wordt.
 

   THERMISCHE SENSATIE VAN 
DE RUIMTE

De infrastructurele processen worden 
zichtbaar gemaakt voor de gebruikers. Een 
voorbeeld hiervan is het transport van het 
overtollige hemelwater vanaf het dak via 
de waterval uit het  hangende mos naar de 
opslagtank, en het vrijkomen van water vanuit 
de verticale tweede hemelwateropslagtank 
rechts via een waterval, zoals getoond in 
afbeelding 4 en 5. De tanks voor overtollig 
hemelwater zijn zodanig ontworpen dat 
zij een gevoel van kleinheid oproepen door 
hun enorme schaal, en zorgen tevens voor 
ruimtelijke samenhang en misschien zelfs voor 
mysterie en verwondering, hetgeen stress 
kan verlagen en productiviteit kan stimuleren 
(Zhang et al. 2014; Hartig & Staats 2006). Het 
water uit de stroom voegt vocht toe aan de 
thermische sensatie van de ruimte, en zorgt 
voor de verstrooide reflecties van het licht en 

Afbeelding 4. Ontwerp 

van een atrium geba-

seerd op mos-hemel-

water
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het geluid van stromend water. Het stroompje 
dient ook als het horizontale vervoersysteem 
voor het afvoeren van het hemelwater naar de 
gemeentelijke hemelwaterafvoer. 

Het enorme volume van de eerste opslagtank 
dient als thermische massa en draagt bij aan 
de koele, vochtige thermische sensatie van het 
atrium gebaseerd op mos en hemelwaterop-
slag. De samenhangende ruimtelijke omgeving 
doordrenkt met natuurlijke stimuli zoals 
beleefd wordt door de gebruikers zou hetzelfde 
effect kunnen hebben op het thermisch 
comfort van de gebruiker als een microbos, en 
als zodanig de eisen aan het klimaatsysteem 
kunnen verlagen. 

Bovendien is vastgesteld dat ruimtes waarin 
waterstimuli zijn opgenomen een stimule-
rende werking hebben op de sociale interactie 
en zorgen voor minder stress (White et al. 
2010). Dit voorbeeld toont aan dat de opname 
van infrastructurele componenten in het 
ontwerp van gebouwen waarde kan toevoegen 
en prestatievoordelen kan opleveren voor 
gebouwen, gebruikers en ruimtes. Waar dit 
atriumontwerp gebaseerd op mos-hemelwa-
teropslag zich richtte op het onderzoeken van 
de mogelijkheden van een ontwerp van een 
hybride hemelwaterinfrastructuur, en daarom 
eerder conceptueel en fantasierijk is dan 
praktisch, toont het wel de potentiële presta-
tie- en kwaliteitsvoordelen aan en een serie 
methoden die mogelijk zijn voor het effectief 
opnemen van natuurlijke stimuli in gebouwen. 

   DE WAARDE VAN INGRIJPENDE 
OPLOSSINGEN 

Het mag duidelijk zijn dat bestaande onder-
zoeken nog maar een fractie van de moge-
lijkheden aangeven van potentiële effectieve 
methodes voor het integreren van natuur in 
gebouwen, zodat gebouweigenaren, gebrui-
kers en gemeentes ervan kunnen profiteren. 
De kwaliteit van onze bebouwde omgevingen 
kan drastisch verbeterd worden als we grondig 
gaan onderzoeken hoe we natuurlijke stimuli, 
gebouwsystemen en gemeentelijke infra-
structuur kunnen opnemen in het ontwerp van 
gebouwen, en tegelijkertijd doelen nastreven 
op het gebied van gebruikerswelzijn en sociale 
prestatie. 

De voorbeelden in dit artikel zijn nogal 
extreem in de mate waarin ze gericht zijn op 
het maximaliseren van de immersieve aard 
en kwaliteit van de ruimte. Zij zullen dan ook 
zeker veranderingen ondergaan als ze worden 
opgenomen in een specifieke context of 
budget. Toch zijn deze strategieën geba-
seerd op een rigoureuze logica en begrip van 
gebouw- en infrastructuurontwerp, en kunnen 
dus op allerlei manieren worden veranderd 
om aan een scala van projectbudgetten en 
doelstellingen te voldoen.

Het is van essentieel belang te weten hoe ver 
we kunnen gaan voordat we vaststellen wat de 
grenzen van de mogelijkheden in een project 
zijn. De economische, sociale en ecologische 
prestatie van onze gebouwen kan exponentieel 
verbeterd worden ten opzichte van wat tot nu 

Afbeelding 5. Schema van atrium met hemelwaterinfrastructuur

toe gebouwd is. En dat is nodig als we de ergste 
effecten van klimaatverandering, vernieti-
ging van ons ecosysteem en schaarsheid van 
natuurlijke grondstoffen willen afremmen, 
en de negatieve impact willen tegengaan van 
onze wildgroei in levensstijlen en bouwontwik-
kelingen op de sociale kwaliteit, gezondheid 
en vitaliteit van onze gemeenschappen. We 
dienen werkelijk holistische oplossingen te 
ontwikkelen die verregaand onderzoek doen 
naar de potentiële symbiotische relaties tussen 
het ontwerp van gebouwen en gebouw- 
ruimten aan de ene kant en de ondersteunende 
sociale en technische gebouw-gerelateerde en 
gemeentelijke infrastructuur aan de andere.  
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