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tieve als praktische oplossing om de biodiversiteit weer 
te verhogen: De Utrechtse Steen. Jacques Vink legt uit 
waar de inspiratie vandaan kwam: ‘De kadewanden langs 
de grachten zijn speciale biotopen. Op de wanden zijn in 
het verleden planten gaan hechten die je verder nergens 
aantreft. Bij herstelwerkzaamheden van oude en de aanleg 
van nieuwe kades worden harde en steriele materialen 
gebruikt waar planten geen houvast op hebben. Daardoor 
krijgen vegetatie en insecten geen kans meer.’

Eenvoudige oplossing
Speciaal voor de Groene Kroon ging Studio Natuurinclusief 
met het idee voor nieuwe kadestenen aan de slag. Informa-
tie werd ingewonnen bij een baksteenfabrikant, ecologen 
en de Nederlandse Varenvereniging. Dat viel ook de jury op, 
vertelt jurylid Mathias Lehner: ‘Het plan voor de Utrechtse 
Steen is een mooi voorbeeld van een bottom-upinitiatief. 
De bedenkers hebben krachten en kennis gebundeld tot een 
mooie innovatie die zowel technisch als ecologisch goed is 
onderbouwd.’ Het resultaat is een baksteen die is voorzien 
van enkele random geplaatste gaten van 24, 16 en 8 millime-
ter waar vegetatie zich makkelijk in kan hechten. ‘De gaten 
zijn een uitnodiging aan de natuur. We kunnen een handje 
helpen door de eerste kadeplanten in te planten. Vegetatie 
krijgt weer de kans en er ontstaat ruimte voor insecten. 
Het is aan de natuur om er op haar manier gebruik van te 
maken’, vertelt Vink. ‘Dat kan bij zowel het herstel van oude 

Utrecht is een drukke provincie met een gevarieerd buiten-
gebied, grote stedelijke gebieden en aantrekkelijke dorpen. 
Met de natuurprijs de Groene Kroon stimuleert de provincie 
iedereen om de bijzondere Utrechtse natuur te helpen. Juist 
ook in de bebouwde omgeving. Initiatieven die daaraan een 
bijdrage leveren dongen mee naar de Groene Kroon. 
De jury beoordeelde 55 inzendingen op de impact op de 
biodiversiteit in bebouwd gebied, innovativiteit, inte-
graliteit en verdienmodel & opschaalbaarheid. Mathias 
Lehner, jurylid van de Groene Kroon en research director 
bij NextCity: ‘De twee winnaars zijn prachtige voorbeel-
den van initiatieven die de biodiversiteit en het bewustzijn 
daarover in stedelijke omgeving vergroten. De Utrechtse 
Steen van Studio Natuurinclusief is een mooie manier om 
de eeuwenoude kadebegroeiing langs de Utrechtse grach-
ten bij het grote publiek onder de aandacht te brengen. 
Het Hof van Cartesius laat met de Groene Werkplekken 
2.0 zien dat bouwen niet ten koste hoeft te gaan van groen.’

Utrechtse Steen
De Utrechtse binnenstad wordt gekenmerkt door haar 
eeuwenoude grachten. Vroeger waren veel van de kade-
wanden langs het water groen, een gastvrije plaats voor 
varens, mossen en andere vochtminnende vegetatie. ‘Dat 
groene karakter is uit het grachtenbeeld verdwenen’, ver-
telt Jacques Vink van Studio Natuurinclusief. Samen met 
Robert Wijntje Santa Maria bedacht hij een even innova-
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INNOVATIEVE KADESTEEN EN GROENE BUITENWERKPLEKKEN 
WINNEN NATUURPRIJS

‘Twee fantastische winnaars die innovatief bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit.’ Zo bestem-

pelt jurylid Mathias Lehner van natuurprijs Groene Kroon de winnende initiatieven van de tweejaarlijkse 

prijs van de provincie Utrecht. De eer en een cheque ter waarde van 6000 euro gingen naar De Utrechtse 

Steen en Het Hof van Cartesius – Groene Werkplekken 2.0. ‘Deze ideeën zijn een mooie inspiratie voor 

iedereen die de biodiversiteit in bebouwde omgeving wil verbeteren.’
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kademuren als het bouwen van nieuwe wanden. Per vier-
kante meter worden vier of vijf van deze stenen gebruikt, 
willekeurig geplaatst. De impact op de werkzaamheden is 
minimaal. Het is een eenvoudige oplossing voor een groot 
probleem.’ Mathias Lehner: ‘Dat is zo bijzonder aan deze 
innovatie. De steen is iets totaal nieuws, er bestaat nog niets 
vergelijkbaars. Tegelijkertijd heeft de steen een ongekend 
potentieel om op te schalen als hij zou worden toegepast 
langs alle strekkende kilometers van de Utrechtse grachten.’

Proeflocatie
Samen met baksteenfabrikant Rodruza werkt Studio 
Natuurinclusief aan de productie. Een exercitie die kan 

Over natuurprijs de Groene Kroon

Met natuurprijs Groene Kroon stimuleert de provincie Utrecht ie-
dereen om te helpen de bijzondere Utrechtse natuur te bescher-
men. Het thema in 2019 was ‘Natuur in en om de bebouwde 
omgeving’. Uit 55 inzendingen koos een driekoppige jury de win-
naars in de categorieën kleine en grote initiatieven. De winnaars 
ontvingen uit handen van gedeputeerde Hanke Bruins Slot een 
cheque ter waarde van 6000 euro, te besteden aan de uitvoering 
van de initiatieven. 

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot overhandigt Charlotte Ernst de cheque voor haar winnende initiatief: Groene Werkplekken 2.0.
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is bijvoorbeeld iemand die de steen in een woning wil 
inmetselen om insecten een plek te geven. We krijgen ook 
vragen over tuinmuren en van scholen.’

Vink vervolgt: ‘Mensen worden blij van natuurinclusieve 
oplossingen. Vooral als je laat zien dat een oplossing ook 
secundaire voordelen heeft. Vergroening betekent óók een 
verbeterd klimaat, minder hittestress, meer recreatieve 
mogelijkheden, betere waterhuishouding, noem maar op. 
Juist voor die voordelen zijn mensen én gemeenten gevoe-
lig. Idealisme is makkelijk beleden, maar op het moment 
dat er betaald moet worden neemt het snel af. Dat snap ik 
ook wel, want budgetten moeten goed worden beheerd. 
Daarom ben ik trots dat wij een goedkope oplossing heb-
ben met veel voordelen.’
 
Hof van Cartesius
De tweede winnaar van de Groene Kroon is ook een initia-
tief uit de stad Utrecht. Aan de rand van de stad, naast het 
spoortalud lag in 2014 een braakliggend stuk grond op een 
bedrijventerrein. De gemeente schreef een open call uit om 

worden ondernomen dankzij de geldprijs die was verbon-
den aan de Groene Kroon. 25 stuks van het prototype zijn 
al gereed, de volgende serie bestaat uit 250 exemplaren 
om in te metselen in een eerste proefwand. Jacques Vink: 
‘We zijn volop bezig om in contact te komen met de juiste 
mensen bij de gemeente Utrecht om een proeflocatie 
te vinden. Intussen ontstaan er bijzondere spin-offs. Er 

Over De Utrechtse Steen

Met de innovatieve Utrechtse Steen van Studio Natuurinclusief 
vergroenen kademuren langs de Utrechtse grachten. De steen 
is voorzien van enkele uitgekiende gaten, waardoor varens, 
mossen en andere vochtminnende planten eenvoudig kunnen 
hechten. Daardoor ontstaat er ook nieuwe ruimte voor insecten 
en andere organismen boven en onder water. 

Meer informatie via info@studionatuurinclusief.nl. 

Charlotte Ernst (rechts op de foto) met het team van Het Hof van Cartesius
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deze grond te transformeren tot een creatieve hotspot. De 
zussen Charlotte en Bianca Ernst wonnen de open call en 
realiseerden in 2017 Het Hof van Cartesius, een concept 
met groene buitenwerkplekken waar huurders samen in 
een coöperatie mede-eigenaar zijn. En dus ook het beheer 
doen. Met een plan voor de buitenruimte van de tweede fase 
wonnen ze dit jaar de Groene Kroon. Mathias Lehner: ‘Het 
gebeurt niet vaak dat bij de bouw van een bedrijfsverzamel-
gebouw zo veel aandacht is voor groen en biodiversiteit, 
dat is bijzonder.’ De inspiratie haalde Charlotte Ernst uit 
haar eigen ervaring: ‘Ik ben overdag vaker op mijn werk dan 
thuis. Dus waarom geen groen rond de werkplek? Ik geloof 
erin dat je daardoor beter en gelukkiger werkt.’ Lehner 
hoorde dat bevestigd worden tijdens de prijsuitreiking: ‘Een 
van de huurders vertelde me dat de productiviteit daadwer-
kelijk hoger ligt.’

Integraliteit
In de eerste fase werden zo’n veertig werkplekken met 
een permacultuurtuin gebouwd. In de nog te realiseren 
tweede fase worden er nog eens 100 tot 150 werkplek-

ken en 1400 vierkante meter buitenruimte gecreëerd. 
Charlotte Ernst: ‘Er komen een daktuin, een voedselbos 
en een vijver. Een daktuin omdat door de bouw van een 
werkplaats een groot deel van het grondoppervlak niet 
meer beschikbaar is voor groen. Dan maar een etage hoger. 
Het voedselbos leggen we aan tussen bestaande bomen, 
daar kweken we zelf fruit- en notenboompjes voor. De 
vijver wordt onderdeel van onze manier van wateropvang. 
We hebben al een wadi en infiltratiekratten, waardoor 
we de hemelwaterafvoer niet op het riool hebben hoe-
ven aansluiten. Met de vijver willen we een wateropslag 
maken zodat we ook in droge periodes water hebben.’ De 
integraliteit van het plan viel bij de jury in de smaak. Ma-
thias Lehner: ‘Naast biodiversiteit levert dit initiatief een 
bijdrage aan het voorkomen van hittestress, aan klimaat-
adaptie en biedt het een rustgevende werkomgeving. Je 
kunt voor een telefoontje even opstaan van je werkplek en 
je staat meteen tussen het groen.’

Uitdagingen 
Een ander aspect waar de jury van onder de indruk was, is 
de onderlinge samenwerking in het hof. Lehner: ‘Het Hof 
van Cartesius is een mooi initiatief van ondernemers die 
op een slimme en creatieve manier de samenwerking met 
partners aangaan om de plannen te kunnen realiseren.’ 
Het plannen, ontwerpen en het beheer van de groene 
werkplekken gebeurt samen met de huurders. Een van de 
succesfactoren volgens Charlotte Ernst: ‘Natuurlijk heb-
ben we met uitdagingen te maken. Als ondernemer ben je 
altijd bezig met de financiële haalbaarheid van je ideeën. 
Iedereen wil groen, maar er liever niet voor betalen. Wij 
laten zien dat groen in de stad kan. Als wij dit al kunnen 
met beperkte budgetten, dan kunnen ontwikkelaars dit 
ook. Je moet er alleen slim over nadenken. Doordat wij in 
een community met de huurders alles zelf doen, kunnen 
we de huurprijzen laag houden.’

Mathias Lehner prijst de plannen: ‘Dit initiatief heeft alles 
in zich. De aanleg van de tuinen draagt bij aan biodiver-
siteit door in een versteende omgeving ruimte te bieden 
aan de natuur, waardoor veel verschillende stedelijke 
diersoorten zich weer thuis kunnen voelen. Daarnaast 
heeft het werken in het groen een goede uitwerking op de 
mens. En het initiatief sluit mooi aan bij de provinciale 
beleidsdoelen. Kortom, de Groene Werkplekken 2.0 van 
Het Hof van Cartesius is – net als de Utrechtse Steen – een 
uitstekende winnaar van de Groene Kroon.’

Over Het Hof van Cartesius – 
Groene Werkplekken 2.0

Het Hof van Cartesius realiseert onder de noemer Groene Werk-
plekken 2.0 een daktuin en collectieve voedsel- en pluktuin. Het 
initiatief is een uitbreiding op de bestaande groene buitenwerk-
plek met paviljoens rondom een groene, collectieve binnentuin. 
Meer informatie op hofvancartesius.nl


