
Wij zijn een groep van drie ontwerpbureaus, 1010 
[TEN-TEN], FALLOW en GRUE die elk op hun eigen ma-
nier geïnteresseerd zijn in het creëren van een nieuwe 
alliantie met de natuur, de “levende materie” van onze 
steden. In onze dagdagelijkse praktijk werken we vaak 
voor publieke opdrachtgevers en zijn we regelmatig 
verbijsterd door de 19e-eeuwse visie over de rol van de 
natuur in de stad, die nog wijdverspreid in stand wordt 
gehouden. Een visie die de mens en zijn behoeftes 
steeds centraal stelt en de natuur een rol toebedeelt 
vanuit een functioneel en louter menselijk perspectief. 
Dit gaat ten koste van de ambitie om natuurinclusief 
te ontwerpen en te bouwen, te vertrekken vanuit het 
perspectief dat de mens slechts een onderdeel is van 
een groter ecosysteem. Want laat ons nederig zijn: 
meer dan 99% van het leven op aarde is praktisch 
onzichtbaar voor onze ogen en heeft vaak niet eens 
een naam (www.nature.com/articles/nmicrobiol201648/
figures/1). We denken dat het tijd is om de mens in onze 
ontwerpcultuur niet langer de hoofdrol te geven en meer 
rekening te houden met de 99% van het andere leven 
dat ons omringt. De taak is gigantisch, maar met dit LA-
BEL willen we het onderwerp alvast meer zichtbaarheid 
geven in het lokale architectuurdiscours en een paar 
hefbomen ontwikkelen om het natuurinclusief ontwer-
pen en bouwen te stimuleren.

Onze aanpak zal vertrekken van een reeks korte in-
terviews waarin we een groep geselecteerde actoren 
hun mening vragen over de noodzaak van een para-
digmaverschuiving naar het natuurinclusief ontwerpen 
en bouwen. In Brussel denken we dan ondermeer aan 
mensen zoals Serge Kempeneers die spreekt over het 
“levensdodend” onderhoud van groene ruimtes, Simon 
de Muynck en zijn “buumplanters” of Clementine Dela-
haut van “Navez Possibles”. Tegelijkertijd zal een reeks 
korte interviews dienen om te benadrukken dat “stede-
lijke natuur” heel anders kan worden gekarakteriseerd 
dan “natuur” tout court: denk aan de “queer ecologie-
en” van Gandy, het “derde landschap” van Clément, de 

“selectieve blindheid” van Monbiot, het “ecofeminisme” 
van Zitouni, de “feral atlas” van Tsing, de “stadsecolo-
gie” van Forman, de “ecopolis” van Tjallingii, of nog de 
“natuur op 10 minuten” van Dirk Sijmons.

Op basis van deze interviews, die we kunnen bewaren 
in de vorm van audiovisuele capsules, stellen we voor 
om een MASTERCLASS te organiseren met een 3-tal 
sessies, telkens in een andere stad. Tijdens elke sessie 
zouden de stedelijke diensten kunnen worden uitge-
nodigd om hun “best practices” te delen, bijvoorbeeld 
in Gent het Kapitein Zeppos-park, of in Brussel het 
evolutieve park aan de Ninoofse poort. Daarna volgt een 
werksessie waarbij de deelnemers gezamenlijk explore-
ren wat het natuurinclusief ontwerpen van een speci-
fieke stedelijke biotoop kan betekenen (bijvoorbeeld 
in een supermineraal milieu zoals de Noordwijk of het 
Zuidstation; een middelgroot brownfield; een ingesloten 
landbouwperceel of een woonblok). De workshop wordt 
geleid door een multidisciplinair team en omvat een 
rondleiding op de respectievelijke sites om te benadruk-
ken wat er vandaag al te vinden is. De volgende vragen 
zullen de discussie structureren:

- Waar liggen de strategische kansen voor een natuurin-
clusief ontwerp en wat zijn de hefbomen om de biodi-
versiteit in onze steden te vergroten?

- Welke specifieke instrumenten kunnen worden ingezet 
om deze doelstelling waar te maken binnen verstedelijk-
te ruimten? Welke kansen en allianties kunnen worden 
gesmeed?

- Welke rol kunnen burgers (of burgerplatforms) spelen 
in het realiseren van de natuurinclusieve stad?

Vanuit deze ambitie willen we het BWMSTR LABEL 
gebruiken als een springplank om het natuurinclusief 
ontwerpen en bouwen te lanceren in het Vlaamse archi-
tectuurdiscours. 

Brussel, 05/12/2021
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“GROW. Bien Urbain”, door SPY (Besançon - Frankrijk, 2013)


