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‘De toekomst van De staD is natuur’
De wereldwijde druk op steden gaat gepaard met afnemende biodiversiteit
en groeiende hittestress en wateroverlast. Dat betekent werk aan de winkel

voor partijen met hart voor de stad. Daarom zet  Synchroon vol in op
natuurinclusief ontwerpen en biodiversiteit. ‘Wij kunnen vanuit ons vak veel

voor steden betekenen.’

Het snel groeiende aantal stadsbewoners zet 
steden wereldwijd onder flinke druk. Een 
mooie uitdaging voor ontwikkelaars. Mark 
Eerenberg en Rienk de Jong pakken die 
handschoen graag op. ‘Wij kunnen vanuit ons 
vak heel concreet vormgeven aan onze steden’, 
zegt Mark. ‘Voor ons en onze vakgenoten ligt 
er een grote opgave: de enorme verdichting 
samen te laten gaan met leefbaarheid. Groen 
is hierbij een belangrijk onderdeel. We weten 
inmiddels dat het in steden substantieel 
warmer wordt dan in buitengebieden. 
Aan ons de taak om de slag te maken van 
weten naar er iets aan doen. Vastgoed is van 
oudsher de sector van stenen stapelen en van 
vastgoedwaarde. Maar wij nemen ook onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor 
het realiseren van echt gezonde steden.’

BioDiversiteit 
Een gezonde stad is vooral ook een groene 
stad en daar maakt Synchroon zich graag 
sterk voor. Deze ontwikkelaar pakt elk jaar een 
belangrijk thema bij de kop en de komende 
tijd is dat biodiversiteit. ‘De discussie over 
biodiversiteit bevindt zich nog in een relatief 
pril stadium binnen de vastgoedsector’, zegt 
Rienk. ‘Wij willen met dit thema voorop lopen, 

Synchroon
Mark EErEnbErg En riEnk DE Jong 

regiomanager

omdat het ons inspireert en heel erg past bij 
ons als bedrijf.’ 

Via ons online platform ‘Synchroon 
met de stad’ hopen we onszelf en anderen 
te inspireren om een meer diverse, groene 
stad te creëren. De toekomst van de stad is 
natuur – dat is onze vaste overtuiging. Daarom 
brengen we via dit platform belangrijke 
thema’s voor stedelijke ontwikkeling onder 
de aandacht. Door groen belangrijk te maken 
en als integraal onderdeel mee te nemen in 
onze projecten, willen we op natuurlijke wijze 
invulling geven aan stedelijke ontwikkeling. Als 
je ze op de goede manier inzet, kunnen stad en 
natuur elkaar versterken.’

voorDelen
Die aanpak heeft veel voordelen. Allereerst 
voor de natuur. Het toevoegen van groen 
is goed voor de flora en fauna. Het creëren 
van gezonde ecosystemen vergroot de 
biodiversiteit, wat ook belangrijk is voor 
de leefbaarheid. Daarnaast helpt groen om 
belangrijke maatschappelijke thema’s in te 
vullen, zoals CO2-reductie en het verlagen van 
hittestress en opvang van water. Maar dat is 
nog niet alles, benadrukt Mark. ‘Deze aanpak 
draagt ook bij aan de gezondheid en het geluk 

Rienk de Jong (L) en Mark Eerenberg

‘ KennelijK is het een diep- 
menselijKe behoefte om in 
een natuurlijke omgeving 
te verBlijven’
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van mensen. In hoog-stedelijke gebieden staat 
de openbare ruimte behoorlijk onder druk. 
Juist in die drukte is het belangrijk om mooie, 
groene plekken te ontwerpen waar mensen 
zich even terug kunnen trekken om tot rust te 
komen of te sporten en waar kinderen buiten 
kunnen spelen.’

WaarDestijging
Behalve voor mens en natuur, is natuur 
inclusief ontwerpen ook goed voor de 
portemonnee. Rienk: ‘Wij zijn ervan overtuigd 
dat groen en water goed zijn voor de 
waardevastheid van vastgoed. Mensen voelen 
zich beter in een natuurlijke omgeving. In 
versteende openbare ruimte zie je dat mensen 

1_Floating Gardens

2_Een van de nieuwe 

campagnebeelden 

van Synchroon met 

betrekking op biodi-

versiteit

3_Amstel III

1

2 3

‘ Wij zijn ervan overtuigd 
dat groen en Water goeD 
zijn voor De WaarDevast-
heiD van vastgoeD’ 
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zelf groen gaan aanbrengen, bijvoorbeeld in de 
vorm van plantenbakken. Kennelijk is het een 
diep-menselijke behoefte om in een natuurlijke 
omgeving te verblijven. Voor ontwikkelaars 
is het belangrijk om daar rekening mee te 
houden. Wij hebben als sector de neiging om 
ons vooral te richten op het realiseren van 
energiezuinige gebouwen. Dat moeten we 
vooral blijven doen, maar daarnaast moet er 
meer aandacht komen voor de omgeving van 
een gebouw. Natuur inclusief ontwikkelen 
heeft aantoonbaar een positief effect op de 
waarde van vastgoed. Alle reden dus om het 
serieus te nemen.’

Floating garDens
En er is nog een goede reden om ermee aan 
de slag te gaan, zeggen beiden enthousiast: 
het is ook gewoon leuk! Nadenken over 
natuur de stad inbrengen leidt tot creatieve 
oplossingen waar hun ontwikkelaarshart sneller 
van gaat kloppen. Neem Sloterdijk, waar 
Synchroon een ‘floating garden’ realiseert op 
de verspringende daken van appartementen, 
als onderdeel van de transformatie van een 
kantoor naar een alles-in-één school met een 
woontoren. De strategische ligging aan De 

zakelijk  
beste restaurant in de stad: 

kadijk

de leKKerste Koffie: 

Thuis

favoriete public space: 

Flevoparkbad

favoriete WinKel: 

bever

mooiste gebouW: 

EYE

nieuWe hotspot: 

karaat op de Houthavens

mooiste straat: 

Czaar Peterstraat

persoonlijKe city secret: 

Frank Smoke house

zakelijk 
beste restaurant in de stad: 

Jacobsz in oost (goede 

wijnkaart!) 

de leKKerste Koffie: 

anne&Max Zeeburg

favoriete public space: 

bogortuin Java-eiland 

favoriete WinKel: 

new Tailor aan Spiegelgracht 
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mooiste gebouW:  

rijksmuseum

nieuWe hotspot:  

biertuin 

mooiste straat: 

nieuwdammerdijk in noord 

persoonlijKe city secret: 

Superette in oost

rienK 
de jong

marK 
eerenberg

persoonlijk
eerste herinnering aan 

amsterdam...

aJaX

passie voor...

Triathlon

bijleren.... 

Van mijn dochter

dit raaKt mij persoonlijK.... 

Dat roest moet sluiten

mijn inspiratiebron... 

gepassioneerde mensen

ultieme ontspanning.... 

Hardlopen

beste sportprestatie... 

ironman Cairns

WelKe Krant lees je... 

Parool

guilty pleasure... 

Columbus van brouwerij ‘t iJ

persoonlijk
eerste herinnering aan 

amsterdam... 

Concertgebouw 

passie voor...

klassieke muziek  

bijleren.... 

Van mensen met een andere 

levensvisie 

dit raaKt mij persoonlijK.... 

onrecht  

mijn inspiratiebron... 

andere culturen

ultieme ontspanning.... 

reizen 

beste sportprestatie... 

La Marmotte 

WelKe Krant lees je... 

Parool en noS-app 

guilty pleasure...  

Zak chips leeg eten 

Bretten-scheg, een van Amsterdams groene 
longen, maakt dat veel Amsterdammers 
hiervan kunnen genieten. 

amstel iii
Een ander creatief hoogstandje is de 
herontwikkeling aan de Hettenheuvelweg 
50 in Amstel III: 268 woningen met 4.000 
m2 kantoorruimte en een maatschappelijke 
voorziening van 215 m2. Uitgangspunt voor 
deze herontwikkeling is ‘groen en stedelijk 
wonen en werken’. Een groen aantrekkelijk 
binnengebied stimuleert de biodiversiteit 
en is een plek waar bewoners elkaar kunnen 
ontmoeten en waar kinderen kunnen 
buitenspelen. Ook worden waterbuffers 
aangelegd om regen op te vangen. 
Natuurinclusief ontwerpen is een andere, 
uiterst relevante manier om over vastgoed na 
te denken, concludeert Mark.‘Met beperkte 
ingrepen kun je al veel betekenen. Dat loopt 
van ander materiaalgebruik tot een kleine 
ingreep in een gevel, waardoor daar vogels 
kunnen nestelen. We leren elke dag weer 
wat bij als het gaat om de vraag hoe we 
steden mooier, groener en gezonder kunnen 
maken.’  ■


