
‘Elma reikt met haar boek mogelijkheden 

aan om de in de tijd starre lineaire projecten 

in de ruimtelijke ontwikkeling om te buigen 

tot duurzame cyclische processen. Zij laat de 

ontwikkeling zien van duurzame stedenbouw, 

maar biedt vooral kansen voor de toekomst 

van de ruimtelijke ontwikkeling in Neder

land. Er moet nog veel gebeuren voordat de 

lineaire processen omgebogen zijn. Voor die 

structurele veranderingen is een nieuwe visie 

nodig. In een tijd van stilstand biedt ‘Levende 

stad, stad om in te leven’ dat perspectief. Het 

is een receptenboek voor de stedenbouw en 

schetst met de vele ingrediënten een nieuwe 

toekomst voor ons vakgebied.’ (Gereon 

Bargeman, stedenbouwkundige)
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‘Levende stad, stad om in te leven’ slaat een brug tussen de vakdiscipline 
van het ruimtelijk ontwerp en de theorie van duurzaam bouwen. Het biedt 
een systeemtheoretisch kader en een filosofische basis die het mogelijk 
maken te kiezen voor duurzaamheid in de praktijk van alledag. Die praktijk 
blijkt vaak weerbarstig omdat aspecten als de politieke arena, financiën 
en grondposities in de weg kunnen staan. Ten slotte biedt deze publicatie 
handvaten om ambities op het gebied van duurzaamheid om te zetten in 
praktisch uitvoerbare ontwerpvoorstellen.  
‘Levende stad, stad om in te leven’ is een beschouwing waarin een wenk
end perspectief, een integrale stedenbouwkundige benadering en prak
tische oplossings richtingen worden gecombineerd voor alle partijen die 
betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling, stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Deze vraag dringt zich op aan iedereen die betrokken 

is bij de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. De 

bestuurlijke en politieke ambities om de samenleving  

duurzamer te maken, zijn hoog. Maar er ontbreekt een 

bruikbaar concept om te komen tot een meer

toekomstgerichte uitvoering en invulling daarvan.’  

Ook levert een concrete vertaling van op zichzelf 

staande criteria voor duurzaamheid vaak onderlinge 

conflicten op. Die strijdigheid maakt het realiseren van 

allesomvattende duurzaamheid in complexe heden

daagse nieuwbouwprojecten praktisch onmogelijk.

Hoe bied ik mijn stad, dorp of plek  meerwaarde in de toekomst?

Elma van Beek is als stedenbouwkundige afgestudeerd aan de Technische 
Universiteit Delft. In de loop van de tijd groeide het bewustzijn dat duurzaam-
heid en stedenbouwkundig ontwerp onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Daarom startte zij enkele jaren geleden haar eigen adviesbureau ELMA 
stedenbouw. Als ontwerper en als auteur is zij actief betrokken bij het bevorde-
ren van duurzame stedenbouw. Zo is zij medeauteur van het boek ‘Duurzame 
stedenbouw – the next step’ dat in 2010 verscheen bij Uitgeverij Blauwdruk.
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