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Hoe maak je groen betaalbaar?

2 november 2021 Joop Spijker

Kenniscafé De Groene Stad

Joop Spijker

Wageningen Environmental Research

Senior-onderzoeker beheer bos, natuur en stedelijk groen

• Onderzoekcoördinator Kennis op Maat, De Groene Agenda

• Stedelijk groen en welbevinden, klimaatadaptatie

• Projectleider Benchmark Gemeentelijk Groen

• Duurzaam Terreinbeheer (beheer zonder chemische bestrijdings-

middelen; van groenafval naar grondstof; klimaatadaptief beheer)

• Duurzame Houtoogst (oogstniveau i.r.t. nutriëntenbalans)

• Circulair terreinbeheer. Toepassing maaisel en blad in bodem

• Lid werkgroep Steenbreek

• (Alpien trektochtleider NKBV 1987-2012)

Made in 1959

Hoe maak je groen betaalbaar?

10 punten 
van belang! 
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1. Weet wat je hebt aan groen
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2. Door goed je doelen te bepalen

 Groenstructuurplan
 Groenbeleidsplan
 Groenbeheerplan
 Omgevingsplan 
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3. Laat groen integraal werken

Onder andere wateropvang en –afvoer in wadi’s 
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Den Haag heeft dit voor de ‘Postzegelboom’ in kaart gebracht
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4. Door beheer professioneel uit te voeren

 Zorg voor vakkennis
 Desgewenst goede 

uitbesteding
 Leer van anderen
 Bijv. Benchmark 

Gemeentelijk 
Groenbeheer
Werk met anderen 

samen (participatie)
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5. Werk zo mogelijk met de natuur mee (a) 

Zie ook TKI-project Project natuurgerichte randvoorwaarden
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Voorbeeld 
hittekaart Arnhem

Principe geldt 
breder bij groen 
i.r.t. onder meer:
- Water
- Hitte
- Biodiversiteit

5. Werk zo mogelijk met de natuur mee (b)

 Niet overal harde 
randen, strak beheer; 
alleen indien functioneel
 Meer biodiversiteit

● Eigen doeleind
● Natuurlijke plaag-

onderdrukking
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6. Gebruik bij schetsontwerp tools: integraal zichtbaar maken 

baten en kosten 

https://klimaatadaptatienederland.nl/hulpmiddelen/overzicht/toolbox-ks/
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7.  Monitor gestelde doelen (en je groen)

Bron: Beeldkwaliteitscatalogus CROW)

Monitor op de gestelde doelen!!
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8. Verschillende delen van de stad vergen andere oplossingen

NO-TECH LOW-TECH HIGH-TECH

Straatboom Regulier Incl rain garden incl. irrigatie

Kosten € €€ €€€€

Infiltratie x xx xx

Verdamping -/x -/x xxx

Vasthouden x xx

Berging - xxx

Hergebruik - xxxx

9b. Investeer in aanleg

 Investering in aanleg verdient zich terug door besparing 
op uitval en vervulling ecosysteemdiensten
 Juiste boom op juiste plaats 
 Goede groeiplaats 
 Een verkeerde boomkeuze of matige groeiplaats 

betekent dat de boom gaat kwarren en slechts een 
minimum aan ecosysteemdiensten levert 

9c voorbeeld 10. Zorg voor assetmanagement, ook voor groen en 
maak reserveringen voor de langere termijn

Uit Investeringsnota 
van grote 
Nederlandse 
gemeente
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Dank voor uw 
aandacht!

Joop Spijker

Joop.spijker@wur.nl
0317-484990

Wageningen Environmental Research
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