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Inleiding  
 
Op zaterdag 12 september reisden de deelnemers van Denkkracht Utrecht af naar Zeist en waren 
op bezoek bij Vogelbescherming Nederland. Vogelbescherming komt op voor in het wild levende 
vogels en hun leefgebieden, waaronder de Nederlandse steden. Zo willen ze bijdragen aan het 
behoud van de natuur en aan een leefbare wereld voor vogels.  Meer informatie over Denkkracht 
Utrecht is te vinden onder het kopje “Over Denkkracht Utrecht”. 
 
De ideale stad voor mens en natuur is nog niet uitgevonden. Een groene stad, waarin er veel 
ruimte is voor de bewoners en natuur, gaat ten koste van de buitenruimte. Een compacte stad, 
waarin alles dicht op elkaar is gebouwd, bevat minder groen maar zorgt wel voor het behoud van 
natuur aan de grenzen van de stad. Zowel de compacte als de groene stad heeft zijn voor-en 
nadelen voor de mens en de natuur.  Het is daarom interessant om na te gaan hoe deze het beste 
gecombineerd kunnen worden. Vogelbescherming was niet alleen geïnteresseerd in het 
antwoord, maar voornamelijk in de afwegingen die daarachter schuil gingen. De verschillende 
deelnemers van Denkkracht hebben zich gebogen over het volgende vraagstuk:  
 
“Hoe combineren we de voor- en nadelen van de groene en compacte stad?”  
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Dagprogramma 
 
De werkvormen en het programma waren wegens de omstandigheden rondom COVID-19 
aangepast. Om te voldoen aan het social distancing-beleid zijn de deelnemers verdeeld in groepjes 
van vier à vijf personen. Elk groepje had een eigen vergaderruimte. Daarnaast is gekozen voor een 
hybride vorm van de brainstormsessies. Via het online brainstormplatform Mural werden de vijf 
verschillende brainstormsessies georganiseerd. De uitdraai van deze brainstormsessies zijn 
verstuurd naar Vogelbescherming. Naast de vijf brainstormsessies was er de gelegenheid voor de 
deelnemers om vragen te stellen aan twee specialisten. Vogelbescherming heeft twee 
stakeholders bereid gevonden om vragen te beantwoorden, de landschapsarchitect Maike van 
Stiphout en Dr. Robbert Snep.    
 
Hieronder zijn de vijf brainstormsessies uiteen gezet. De brainstormsessie bestonden uit 
creatieve werkvormen om de deelnemers op verschillende wijze uit te dagen en toe te werken 
naar de eindpitch.  
 
Brainstorm 1: Vrije brainstorm vogels 
Het doel van de eerste brainstorm was de deelnemers vrij te laten nadenken over associaties die 
zij hebben bij vogels. Zo wilden we de deelnemers zich laten inleven in de vogels. Van tevoren 
hebben we een afspeellijst vol nummers opgesteld die iets met vogels te maken hebben en gedeeld 
met de deelnemers. 
 
In deze brainstorm moesten de deelnemers luisteren naar het nummer ‘Let Nature Sing' van The 
RSPB. Vervolgens dienden ze alle associaties die ze daarbij kregen te noteren in de Mural. Daarna 
bespraken ze deze met elkaar. Hieronder twee voorbeelden van wat er uit deze brainstorm kwam: 
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Brainstorm 2: De ideale vogelomgeving 
In de tweede brainstorm gingen de deelnemers concreter nadenken over de ideale leefomgeving 
van vogels en in hoeverre deze per vogel verschilt. Iedere deelnemer koos een vogel waarvoor ze 
de vier V’s (voedsel, veiligheid, voortplanting en variatie) onderzochten. Vervolgens bespraken ze 
deze met elkaar. Daarna dienden ze dit te koppelen aan de inrichting van de stad, zodat ze 
realiseerden wat er allemaal nodig is in een stad om het leefbaar te maken voor (alle) stadsvogels.  
 
Brainstorm 3: Gek, gekker, goed: De ideale vogelstad 
In deze brainstorm daagden we de deelnemers uit de gekste ideeën op te schrijven, omdat in een 
gek idee vaak ook een kern van een goed idee kan zitten. De deelnemers schreven een gek idee 
op, en de volgende bedacht een nog gekkere variatie daarop. De laatste in de rij haalde daar het 
goede concept uit. Wederom betrof dit idee de vogelstad.  
 
Brainstorm 4: Rol van de mens 
Na de pauze voegden we het menselijke element toe aan de discussie over de inrichting van de 
stad. De deelnemers kropen ieder in de rol van een andere stakeholder, die zich bezig houdt met 
de inrichting van de stad. De verschillende stakeholders waren de bewoners, het gemeentelijk 
bestuur, woningbouwers, stadsarchitecten en de stadsbioloog. De deelnemers gingen in deze rol 
met elkaar in discussie om te ontdekken wat de verschillende belangen zijn die spelen bij de 
inrichting van een stad.  
 
Daarnaast gingen de deelnemers in deze brainstorm in gesprek met de twee “echte” stakeholders, 
de landschapsarchitect en wetenschapper. De deelnemers bereidden in de brainstorm hiervoor 
de vragen voor. 
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Brainstorm 5: Betogen groene versus compacte stad 
In deze laatste brainstorm deelden de deelnemers zich op in voorstanders van de groene of 
compacte stad. Vervolgens gingen ze met elkaar discussiëren aan de hand van de verzamelde 
argumenten voor het een of het ander (groen vs. compact). Vervolgens moesten ze hun standpunt 
omdraaien en de tegenovergestelde kant beargumenteren. Hiermee werden de deelnemers 
uitgedaagd om vanuit beide kanten de voor- en nadelen te beargumenteren. Daardoor werden ze 
in staat gesteld een goede afweging te maken en mogelijke combinaties te ontdekken.  
 
Energizer 
Tussen brainstorm 5 en het voorbereiden van de pitch, hebben we een kleine pauzeactiviteit 
ingelast, om de deelnemers nieuwe energie te geven om bezig te gaan met de pitch. De 
verschillende groepjes speelden het spel Hints tegen elkaar. Hierbij moesten ze verschillende 
vogelnamen uitbeelden, waaronder de zanglijster, tjiftjaf en de ooievaar.  
 

Opbrengst van de dag: de ideeën 
 
De brainstormsessies hebben veel ideeën gegenereerd. Deze ideeën presenteerden de vijf 
verschillende groepjes aan het eind van de dag. Hieronder volgt een korte toelichting van de vijf 
presentaties. De uitwerking van de pitches zijn te vinden in de bijlage (1).  
 
Groep 1: De Lepelaar : Aline, Jeroen, Inez, Maurits, Loek 
De eerst groep concludeerde in de brainstorms dat het lastig was om te spreken van voor- of 
nadelen omdat dit voor ieder verschillend is. Aan de hand van alle informatie die werd gegeven, 
kwam het groepje met een drietal aannames: 

- De diversiteit en aantallen van vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de 
leefbaarheid; 

- Vogels gaan daarheen waar ze gelukkig zijn; 
- Variatie is het allerbelangrijkste voor zowel vogels als mensen. 

 
Zo kwamen ze op de Bewust Bouwen voor Birds Beslisboom: 

1. Kennis over de vogels baseren op postcode gebieden; 
2. Kennis is gebaseerd op de voorkeuren van de vier V’s; 
3. Zo kunnen combinaties van de groene/compacte stad worden gemaakt in steden/wijken.  

 
Zo kun je spreken van een Bruto Nationaal Geluk, want het geluk van de vogels is een directe 
graadmeter van dat van de bewoners.  
 
Groep 2: De Papegaai: Dennis, Devin, Marleen, Lilian 
Het tweede groepje heeft haar idee gebaseerd op de Hand van Kopenhagen. Ze hebben zich gericht 
op het combineren van de voordelen van beide soorten steden. Het uitgangspunt was het idee van 
compacte bebouwing met daartussen groene stroken natuur. Eén van de grote voordelen in de 
groene stad is namelijk de nabijheid van groen. De mensen wonen echter wel compact, zodat al 
hun voorzieningen eveneens nabij zijn. Hierbij is een goede verbinding binnen de faciliteiten van 
groot belang. De aanwezigheid van natuur moet ook bijdragen aan het koel houden van de stad in 
de zomer. In het compacte gedeelte van de stad komt ook groen voor, maar dan in hoogbouw. Zo 
hoeven flats niet per se grijs te zijn. Dergelijk beleid kan ook in de wetgeving worden 
meegenomen.  
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Groep 3: De Duiker: Susanna, Carlo, Deborah, Lars, Tessa 
De derde groep zag de combinatie van een ‘compacte’ en ‘groene’ stad als twee ‘frames’ die lastig 
te verenigen zijn, en vroeg zich af of die ambitie in de praktijk wel te realiseren is. Daarom stelt de 
groep voor om de focus te verleggen, van ‘compact en groen’, naar de zaken die mens en vogel 
allebei nodig hebben voor een leefbare omgeving. Bovendien kan de aanwezigheid van de mens 
nuttig zijn voor de vogel, en kan worden nagedacht hoe de behoeften van vogels kunnen worden 
omgezet in verbetering van de leefomgeving van de mens.  
 
Daarbij merkte de groep op dat de ambitie van Vogelbescherming eigenlijk gaat over de lange 
termijn, terwijl het voor het draagvlak belangrijk is om ook verbeteringen op de korte termijn na 
te streven. Het advies is daarom om de vraag op te delen in korte termijn plannen zodat er meer 
draagvlak ontstaat. Volgens de groep is er bij Vogelbescherming een groot potentieel aan 
(wetenschappelijke) kennis en onderbouwing aanwezig, en is het vooral de uitdaging om de lange 
termijn ambities ‘behapbaar’ te maken door deze op te delen in meerdere korte termijn ambities.  
 
Groep 4: de scharrelaar: Emile, Fleur, Lex, Iris 
‘Zowel mens als dier zijn gebaat bij een diverse leefomgeving’. De vierde groep presenteerde 
ideeën rondom bewustwording en draagvlak, omdat mens als dier gebaat zijn bij een gevarieerde 
leefomgeving. 
 
Het advies is om te sturen op verandering via gemeenten. Het idee is om de omgevingswet aan te 
grijpen voor het bepalen van de hoeveelheid groenoppervlak van de compacte stad. Denk hierbij 
aan lokale verordening zoals een percentageregeling. Voorbeelden die de groep meegaf waren: 

● Gezamenlijke tuinen voor sociale huurwoningen. Tevens zouden woningcorporaties met 
richtlijnen kunnen komen voor een goede leefomgeving voor de vogel. 

● Groenstroken maken rondom bedrijven(terreinen).  
● Kennis over vogels en hun leefomgeving vergroten bij bouwbedrijven door middel van 

proeftuinen. Voorbeelden hiervan zijn al te zien in Delft en Rotterdam. Hier komen 
bouwbedrijven, gemeente en NGO’s samen. Dit laat zien dat er een wisselwerking mogelijk 
is. Deze verschillende partijen kunnen elkaar iets leren en elkaar versterken.  
 

Vogelbescherming blijft onderdeel van het proces zodat men zich daar bewust van blijft. 
 
Groep 5: De Pimpelmees: John, Sander, Marieke, Astrid 
 
Groep vijf heeft het beste van de twee werelden gepakt. Wil of kennis is niet het probleem, maar 
juist het proces en de besluitvorming. Vaak wordt de korte termijn boven de lange termijn gesteld. 
De gemeente heeft veel plannen en visie overgedragen naar projecten, maar hier komt weinig van 
terecht bij de mensen/vogels. Er kan meer gedacht worden vanuit de burger waardoor er 
projecten zullen ontstaan die de stad groener inrichten. Vogelbescherming moet kennis uitdragen 
om bijvoorbeeld advies te geven over wat voor korte en/of lange termijn zorgt voor een groenere 
stad. Het is een lastig probleem en heeft een goede slogan nodig om opgepikt te worden. Om deze 
reden stelde de groep De Groene Burger voor, een (hamburger) sandwich tussen de (lokale) 
overheid en inwoners van een stad, die samen de architecten en gebied ontwikkelaars tot een 
groenere aanpak bewegen. 
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Sfeerimpressie 
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Over Denkkracht Utrecht  
 
Denkkracht Utrecht heeft als doel young professionals te verbinden, te inspireren, en te laten 
bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke, strategische en organisatorische vraagstukken.  
Denkkracht Utrecht is een denktank van young professionals met hart voor de publieke zaak en 
de ambitie om maatschappelijke, strategische en organisatorische vraagstukken te begrijpen en 
op te lossen. Denkkracht Utrecht mobiliseert en activeert denk- en doe-kracht van de young 
professionals in haar netwerk om een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze vraagstukken. 
De deelnemers zetten zich op vrijwillige basis in.  
Denkkracht Utrecht is er voor alle publieke en semipublieke organisaties in en rond Utrecht. Ook 
bedrijven met een publiek karakter of ondernemingen die werk (willen) maken van hun publieke 
rol en taak zijn potentiele partners. De organisaties en professionals die samenwerken met 
Denkkracht Utrecht kennen een open opstelling, waarderen het om een spiegel voorgehouden te 
krijgen en zetten in op de ontwikkeling van tegenkracht. Denkkracht Utrecht is op zoek naar 
inspiratie, out-of-the-box- ideeën en enthousiasme.  
Om denkkracht en andere perspectieven te mobiliseren organiseert Denkkracht jaarlijks acht 
activiteiten met en voor een opdrachtgever. Doel is telkens om met de groep young professionals 
creatieve denk- en doe-kracht te leveren ten behoeve van de opdrachtgevende organisatie. Zie 
hieronder het team van deelnemers Denkkracht Utrecht 2020:  

Deelnemers  
 
Denkkracht Utrecht is een denktank die bestaat uit 25 young professionals: Utrecht is voor dit 
netwerk de bindende factor. Deelnemers wonen of werken in de stad, of hebben er gestudeerd. 
De young professionals hebben een flinke dosis ambitie en een hart voor de publieke zaak.  
 

Bestuur  
Naast 25 deelnemers kent Denkkracht Utrecht een stichtingsbestuur van vier young professionals 
die al langer actief zijn voor de Utrechtse denktank.  

 
Adviesraad  
Het bestuur van de stichting wordt bijgestaan door de Adviesraad. De helft van de leden in deze 
raad heeft een achtergrond als deelnemer en/of bestuurslid bij Denkkracht Utrecht. De andere 
helft juist niet: zij brengen een frisse en kritische blik van buiten.  

 

https://denkkrachtutrecht.nl/young-professionals-utrecht/
https://denkkrachtutrecht.nl/young-professionals-utrecht/
https://denkkrachtutrecht.nl/young-professionals-utrecht/
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Bijlage 1 
 
Pitch groep 1: 

 
 
Pitch groep 2: 
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Pitch groep 3: 
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Pitch groep 4: 
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Pitch Groep 5: 
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Vervolg van de Denkkrachtlab 
 
Mocht u meer willen weten over de gepresenteerde ideeën of het programma van de dag, neem 
dan contact op met Denkkracht Utrecht (contact@denkkrachtutrecht.nl).  
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met stichting Denkkracht 
Utrecht via contact@denkkrachtutrecht.nl of kijk op www.denkkrachtutrecht.nl.  

 

Links   
 
Online brainstorm omgeving gebruikt tijdens de Denklab:  
https://app.mural.co/t/denklab16902 

 
Informatie Denkkracht Utrecht:  
https://denkkrachtutrecht.nl/  
 
Denkkracht Utrecht toolbox:  
https://denkkrachtutrecht.nl/toolbox/  

 

https://app.mural.co/t/denklab16902

