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C O L U M N

N
oem me veeleisend, 
maar ik wil leven in een 
stad met meer dieren, 
bomen, speelplaatsen, 
openbare kunst, schone 

lucht, water, milieuvriendelijke 
gebouwen, parken en tuinen… 

Wereldwijd zien we in nationale parken, landschap-
pen waarin mensen met elkaar samenwerken aan een 
beter leven voor mens, milieu en dier. Dat gebeurt op 
basis van inspiratie, beleid, strategie en actie. Deze 
nationale parken vertegenwoordigen tal van verschil-
lende type landschappen. Van woestijn tot regen-
woud en van gletsjer tot heideveld. Er is echter één 
type dat daarin mist. Ik heb het dan over het snelst 
groeiende landschap ter wereld: de stad.  

Geïnspireerd door nationale parken, zoomt de foun-
dation ‘National Park City’ in op een verbetering 
van de kwaliteit van leven. Dit door steden groener, 
gezonder en wilder te maken. En door mensen meer 
buitenshuis te laten genieten. Net zoals je dat bij een 
nationaal park kunt doen, kun je ook een stad beter 
beschermen, verbeteren en verkennen. Iedereen kan 
bijdragen en profiteren. 

Na een lange campagne en stevige ondersteuning 
van de burgemeester, werd Londen in juli de eerste 

National Park City ter wereld. Opvolgend ambiëren 
nu leiders, wereldwijd, om met hun stad de volgen-
de National Park City te worden. Breda is er daar één 
van. Dat vind ik fantastisch. Deze stad is al goed op 
weg. Misschien wordt zij na Londen wel nummer 
twee wereldwijd.

Breda heeft al veel ingrediënten in zich van een groot 
nationaal park. Mensen en organisaties in de stad 
hebben ideeën, projecten en expertise om het leven in 
de stad radicaal en prachtig groener, gezonder en wil-
der te maken. Daarnaast is Breda, dankzij de locatie 
en connectiviteit, uniek gepositioneerd in Europa om 
als kloppend hart te fungeren. In de nabije toekomst 
zie ik deze stad positieve energie, geweldige ideeën en 
innovaties verspreiden binnen heel Europa. 

In Londen hebben wij een soort mantra. Dat bestaat 
uit twee vragen: ‘Wat als?’ En ‘Waarom niet?’. Laten 
we dit mantra eens toepassen op Breda. Wat nou 
als Breda een National Park City is? Wat kan er dan 
anders zijn? Wat als er meer groenruimte was? Meer 
dieren in het wild? Meer mensen buiten? En dan is 
de vervolgvraag: waarom niet? Waarom hebben we 
niet meer groen, meer dieren in het wild en meer 
mensen die buitenspelen en buiten leren? Die eerste 
vraag nodigt ons uit om te dromen. De tweede vraag 
gaat over het verleggen en opheffen van verwachtin-
gen. Wat nou als steeds meer Bredanaars zichzelf die 
twee vragen stellen: Wat als? En: waarom niet? 
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‘ Wat nou als Breda 
een National Park 
City is? Wat kan er 
dan anders zijn?’

Daniel Raven Ellison is de 
bedenker van het concept 
‘National Park City’, dat 
erom draait steden groener, 
gezonder en natuurlijker te 
maken. 


