
Inspiratiesessie ‘De hoofdrol van Groen!’

Vereniging Gemeentelijke Groenvoorzieningen
Woensdag 14 November 2018



Programma

13:00 – 13:30u Lodewijk Hoekstra ‘Integraal en meetbaar verduurzamen van onze leefomgeving’

13:30 – 14:00u Edwin van der Strate ‘Klimaatadaptie, wat en waarom?’

14:00 – 14:30u Oscar Mulder ‘Inrichting in relatie tot beheer’ 

14:30 – 15:00u Pauze

15:30 – 15:30u Jasper Haster ‘Stadsbomen voor de toekomst’   

15:30 – 16:30u Interactieve werksessie en afsluiting



Voor een meetbaar duurzame leefomgeving

Inspiratiesessie ‘De hoofdrol van Groen!’

Integraal en meetbaar verduurzamen van onze leefomgeving

Lodewijk Hoekstra – Founder NL Greenlabel



Hoe nu verder?

https://www.fotovideo.nu/zeer-gedetailleerde-fotos-van-de-aarde-bij-nacht-67-megapixel/
https://www.fotovideo.nu/zeer-gedetailleerde-fotos-van-de-aarde-bij-nacht-67-megapixel/


Mens als onderdeel van de natuur

Naar



Tuin Wijk 

Stad Platteland

Afstand tot de natuur

https://www.toeps.nl/blog/the-bizz/recap/jouw-vrouw-mijn-vrouw-vips-de-grasmat-stofzuigen-met-rob-geus-en-virginia
https://www.toeps.nl/blog/the-bizz/recap/jouw-vrouw-mijn-vrouw-vips-de-grasmat-stofzuigen-met-rob-geus-en-virginia
https://www.pinterest.es/pin/324611085632287807/
https://www.pinterest.es/pin/324611085632287807/
http://www.pcpret.nl/index.php?c1=f1&r1=602&l1=44
http://www.pcpret.nl/index.php?c1=f1&r1=602&l1=44
https://www.bureaubeno.nl/beno-landschap/producten-en-diensten/landschap/
https://www.bureaubeno.nl/beno-landschap/producten-en-diensten/landschap/


Verandering van het klimaat

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RRtzSESWa6YYYM&tbnid=cVplGsnXPH_g6M:&ved=0CAYQjRw&url=http://plasticsoupfoundation.org/publicaties/column-plastic-soep/&ei=FdEiU-bxEcektAbl-4GoDg&psig=AFQjCNGI0bloDurCHm52BCVL6z1KQQfPUQ&ust=1394877018748443
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RRtzSESWa6YYYM&tbnid=cVplGsnXPH_g6M:&ved=0CAYQjRw&url=http://plasticsoupfoundation.org/publicaties/column-plastic-soep/&ei=FdEiU-bxEcektAbl-4GoDg&psig=AFQjCNGI0bloDurCHm52BCVL6z1KQQfPUQ&ust=1394877018748443


Biodiversiteit versus economische groei

https://marketupdate.nl/nieuws/economie/kredietcrisis/grafiek-geldgroei-en-economische-groei/
https://marketupdate.nl/nieuws/economie/kredietcrisis/grafiek-geldgroei-en-economische-groei/
https://informatiedossier-fryslan.nl/staat-van-fryslan/natuur-en-landschap/
https://informatiedossier-fryslan.nl/staat-van-fryslan/natuur-en-landschap/


Het moet duurzaam! Maar wat is dat dan? 

http://www.voop.be/educatie-rond-duurzame-ontwikkeling-edo/
http://www.voop.be/educatie-rond-duurzame-ontwikkeling-edo/


Duurzaam = Gebouw, CO2
En Energie?

https://www.trouw.nl/home/amsterdam-lokt-eu-agentschap-met-vivaldi-op-zuidas~a6ced80c/
https://www.trouw.nl/home/amsterdam-lokt-eu-agentschap-met-vivaldi-op-zuidas~a6ced80c/
https://www.intermediair.nl/carriere/een-baan-vinden/bedrijven/Gezellig-bij-elkaar-op-schoot-op-de-Zuidas
https://www.intermediair.nl/carriere/een-baan-vinden/bedrijven/Gezellig-bij-elkaar-op-schoot-op-de-Zuidas


HittestressKlimaatadaptief

Innovatie en duurzaam inkopen

Burgerparticipatie

Omgevingswet

Beheer

Big data

Hergebruik

Veiligheid

Stakeholders

Energie

Circulair

Biodiversiteit

Natuurinclusief Bodem

Duurzaam is integraal!!

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.huizenklimaatbewust.nl/plaat.php?fileid=19447&f=3e2d25449b8310c5fc0bf60da398d9f0da982d3464e1d2688f798f7063db3f522a4fa542072e95e6da6ea831002b891d316784f36627b8053b56cf643696cd21&imgrefurl=http://www.huizenklimaatbewust.nl/klimaatbestendig/nieuws-klimaatbestendig_41880/item/hittestresskaart-van-huizen_10651.html&docid=-mUWJJa6Y10YpM&tbnid=7L9UTrMSD9kFOM:&vet=10ahUKEwi84q_E073WAhWjF8AKHbA-Dg4QMwgvKAkwCQ..i&w=640&h=293&client=safari&bih=354&biw=800&q=hittestresskaart&ved=0ahUKEwi84q_E073WAhWjF8AKHbA-Dg4QMwgvKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.huizenklimaatbewust.nl/plaat.php?fileid=19447&f=3e2d25449b8310c5fc0bf60da398d9f0da982d3464e1d2688f798f7063db3f522a4fa542072e95e6da6ea831002b891d316784f36627b8053b56cf643696cd21&imgrefurl=http://www.huizenklimaatbewust.nl/klimaatbestendig/nieuws-klimaatbestendig_41880/item/hittestresskaart-van-huizen_10651.html&docid=-mUWJJa6Y10YpM&tbnid=7L9UTrMSD9kFOM:&vet=10ahUKEwi84q_E073WAhWjF8AKHbA-Dg4QMwgvKAkwCQ..i&w=640&h=293&client=safari&bih=354&biw=800&q=hittestresskaart&ved=0ahUKEwi84q_E073WAhWjF8AKHbA-Dg4QMwgvKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/zware-onweersbuien-op-22-en-23-juni-vol-extremen
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/zware-onweersbuien-op-22-en-23-juni-vol-extremen
https://nl.denoudengroep.com/diensten/inname-groene-reststromen
https://nl.denoudengroep.com/diensten/inname-groene-reststromen
https://autobinck.com/nl/production-of-the-smart-lamp-post-and-charging-station-starts-now/
https://autobinck.com/nl/production-of-the-smart-lamp-post-and-charging-station-starts-now/
https://www.huizen.nl/klimaatbestendig/nieuws-klimaatbestendig_41880/
https://www.huizen.nl/klimaatbestendig/nieuws-klimaatbestendig_41880/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nlgreenlabel.nl/wp-content/uploads/NLSolarpark-De-Kwekerij-Thijmen-Jansen-2-1000.jpg&imgrefurl=http://www.nlgreenlabel.nl/solarpark-kwekerij-hengelo-gld/&docid=2qP_TKfnLw2sBM&tbnid=L6DGTRNSX7OkDM:&vet=10ahUKEwjm996JsrHWAhXDIsAKHfwRDWsQMwhKKBowGg..i&w=1000&h=562&client=safari&bih=838&biw=1440&q=solarpark de kwekerij&ved=0ahUKEwjm996JsrHWAhXDIsAKHfwRDWsQMwhKKBowGg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nlgreenlabel.nl/wp-content/uploads/NLSolarpark-De-Kwekerij-Thijmen-Jansen-2-1000.jpg&imgrefurl=http://www.nlgreenlabel.nl/solarpark-kwekerij-hengelo-gld/&docid=2qP_TKfnLw2sBM&tbnid=L6DGTRNSX7OkDM:&vet=10ahUKEwjm996JsrHWAhXDIsAKHfwRDWsQMwhKKBowGg..i&w=1000&h=562&client=safari&bih=838&biw=1440&q=solarpark de kwekerij&ved=0ahUKEwjm996JsrHWAhXDIsAKHfwRDWsQMwhKKBowGg&iact=mrc&uact=8
https://twitter.com/teebstad
https://twitter.com/teebstad
http://mvomasters.nl/2013/05/17/de-waarde-en-mogelijkheden-van-co-creatie/
http://mvomasters.nl/2013/05/17/de-waarde-en-mogelijkheden-van-co-creatie/
https://www.greenity.nl/nieuws/Nieuw-logo-voor-De-Groene-Stad.aspx
https://www.greenity.nl/nieuws/Nieuw-logo-voor-De-Groene-Stad.aspx
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/hulpmiddelen/hittestress-kaarten/
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/hulpmiddelen/hittestress-kaarten/


Doel 11: Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
Doel 12: Duurzame consumptie- en productiepatronen waarborgen
Doel 15: Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen

Sustainable Development Goals (SDGs)



Duurzaamheid
Kwaliteit in processen en planvorming

https://docplayer.nl/13731222-Verificatie-en-validatie-in-de-realisatiefase.html
https://docplayer.nl/13731222-Verificatie-en-validatie-in-de-realisatiefase.html
https://slideplayer.nl/slide/10072569/
https://slideplayer.nl/slide/10072569/


“sturen op een integrale aanpak, kwaliteit en meervoudig rendement”

Focus op de gezonde- en duurzame leefomgeving!



 Gebouw te gast in het landschap 

 Wat is de kwaliteit van de bestaande omgeving? 

 Co-creatie met alle stakeholders

 Burgerparticipatie: betrek omwonenden en toekomstige
gebruikers voor succes op langere termijn

 Rentmeesterschap als ontwikkelaar

 Natuur inclusief

 Integraal en meetbaar duurzaam ontwikkelen

Keer het proces om…

http://www.happynews.nl/2009/12/08/amsterdam-vijfde-groene-stad-van-europa/
http://www.happynews.nl/2009/12/08/amsterdam-vijfde-groene-stad-van-europa/


Groen als kwaliteit…

 Eerst het bestaande landschap wegvagen, bouwen en dan decoreren

 ‘We kijken wel wat er straks aan budget over is’

 Groen is duur

 De waarde van groen wordt veelal onderschat

 Waarom integraal denken?



Tegengaan hittestress

Biodiversiteit

Productie zuurstof

Afvangen fijnstof

Opname water

Productie van voedsel

Biomassa

Sociale cohesie

Recreatie 

Educatie en beweging Gezonde leefomgeving

Van decoratie naar waarde

https://nl.depositphotos.com/2465454/stock-photo-money-tree-of-euro.html
https://nl.depositphotos.com/2465454/stock-photo-money-tree-of-euro.html


 Groen verhoogt waarde van vastgoed van 5-15%

 Patiënten liggen gemiddeld dag minder in ziekenhuis als uitzicht op groen

 Onderhoudskosten kunnen 30-50% minder bij duurzaam groen

 Scholieren presteren 20% beter als er planten in de klas staan

 Een groen dak houdt 50% van het regenwater vast

 Een volwassen boom verdampt 500 lt water per dag

 Een volwassen boom staat voor 300 soortenrijkdom 

 Vaste planten borders na 7 jaar jaar goedkoper dan gras

 Als aantoonbaar positief voor klimaat en milieu 10% Mia Vamill

Feiten en cijfers

http://agnesvandenberg.nl/onderzoek_natuurgezond.php
http://agnesvandenberg.nl/onderzoek_natuurgezond.php


 Kansen van een meetbaar groene en duurzame leefomgeving

 Duurzaamheidsbeweging met bijna 200 aangesloten partners

 3 Green Deals

 3 Duurzaamheidspaspoorten

 Wetenschappelijke Raad van Advies 

 Groene sector – ontwikkelaars – gemeenten - professionals

NL Greenlabel



1. Meerwaarde voor mens en natuur
2. Meaningful profit
3. Bij voorkeur lokaal

4. Geen verspreiding toxische stoffen
5. Rechtvaardig/Is het waar
6. Bij voorkeur bio-based

Producten & materialen
1. Transport/afstand
2. Samenstelling
3. Bedrijfsvoering
4. Gebruiksduur
5. Onderhoud
6. Duurzaamheid 

tijdens gebruik
7. Eindverwerking

Plant
1. Transport/afstand
2. Samenstelling
3. Afkomst plantensoort
4. Bedrijfsvoering
5. Geschiktheid standplaats
6. Eco Toegevoegde Waarde (ETW)
7. Gebruik meststoffen
8. Gebruik bestrijdingsmiddelen
9. Watergebruik

Gebiedslabel
1. Ontwerp, realisatie & beheer
2. Materialisatie
3. Energie & Klimaatbestendigheid
4. Bodem & Water
5. Biodiversiteit & bestaande kwaliteit
6. Mens & omgeving
7. Borging & beleid

NL Greenlabel - Duurzaamheidspaspoorten



7 Indicatoren:

 Ontwerp, realisatie en beheer

 Materialisatie

 Energie en klimaatbestendigheid 

 Bodem en water

 Biodiversiteit en bestaande kwaliteit 

 Relatie mens en omgeving

 Borging en beleid

Duurzaamheidspaspoort gebieden
(Gebiedslabeling)



Meetbaar duurzame leefomgeving.
Inzetten als procestool t.b.v. vijf fases:

1. QuickScan

2. Nulmeting (indicatieve beoordeling)

3. Ontwerpfase (voorlopige beoordeling)

4. Realisatiefase (definitieve beoordeling)

5. Officiële overhandiging

Resultaat: auditrapport met beoordeling en 
aanbeveling in elke beoordelingsfase

NL Greenlabel – Gebiedslabel als procestool



Hessenpoort Natuurlijk 
Zwolle 

Van standaard tot uniek en toekomstbestendig

http://www.brightaccess.nl/bedrijventerreinen/Zwolle/Hessenpoort
http://www.brightaccess.nl/bedrijventerreinen/Zwolle/Hessenpoort


 Start solarpark 20.000 panelen

 Natuurlijk beheer

 Provincie en gemeente betrokken

 Advisering nieuwe bedrijven

 Aantrekkelijk vestigingsgebied

 Gezonde werkomgeving

 Recreatie

Nieuwe natuur en combineren functies



Gebiedslabel als onafhankelijk klankbord en kompas

 Minder verharding

 Meer blauw

 Meer groen

 Duurzamere producten en materialen

 Meer burgerparticipatie 

Nulmeting stadshart
Capelle aan den IJssel

http://jbmatch.nl/werkgever/359-Gemeente-Capelle-aan-den-IJssel
http://jbmatch.nl/werkgever/359-Gemeente-Capelle-aan-den-IJssel


 Meekoppelen

 Integraal verduurzamen

Bestaande woningvoorraad verduurzamen

NL Tuinlabel

1. Ontwerp en materialisatie

2. Bodem

3. Water

4. Dieren

5. Planten

6. Energie

7. Onderhoud



 Van standaard woonwijk naar natuurlijke aantrekkelijke leefomgeving 

 Ambitie concreet

 Minder riool 

 Van damwand naar natuurlijke oever

 Meer biodiversiteit, koppeling omgeving

 Mens en natuur centraal

 Herziening Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (Lior-Dior)

Hoogkamer Voorhout – 350 woningen

http://www.prjctcntrls.nl/heijmans-4/
http://www.prjctcntrls.nl/heijmans-4/
http://www.gjvanderhulst.nl/
http://www.gjvanderhulst.nl/


NL Solarpark ‘De Kwekerij’
Hengelo Gld.

Landschapsversterkend, participatie, en educatief

https://www.bronckhorst.nl/
https://www.bronckhorst.nl/


 Nalatenschap

 Ruimte voor water

 Gesloten grondbalans

 Meer biodiversiteit, koppeling omgeving en landschap

 Hagen i.p.v. hekken

 Bewoners centraal

 Educatie en spelaanleiding

 Lokale materialen

NL Solarpark ‘De Kwekerij’, Hengelo Gld.

https://www.bronckhorst.nl/
https://www.bronckhorst.nl/
http://dorpenacademie.nl/initiatief/solarpark-de-kwekerij-in-hengelo-gld/
http://dorpenacademie.nl/initiatief/solarpark-de-kwekerij-in-hengelo-gld/
http://nlsolarparkdekwekerij.nl/uncategorized/overburen/
http://nlsolarparkdekwekerij.nl/uncategorized/overburen/
https://verduursaamenergieloket.nl/project/hengelo-solarpark-kwekerij/
https://verduursaamenergieloket.nl/project/hengelo-solarpark-kwekerij/


NL Greenlabel 
Gebiedslabel A 

ABN AMRO - CIRCL



 Zorg en natuur

 Helende werking groen

 Dagbesteding

 Rol professional

 Sociale cohesie

Grijs, Groen en Gelukkig



Minder onderhoud

Nieuwe stakeholders:
Rioned
Natuurorganisaties
GGD
Waterschappen
Beheerders en ecologen
Groenvoorzieners
Etc.

Minder infrastructuur

Decentraal energie opwekken

Participatie

Natuurinclusief

Gezondere leefomgeving 

Nieuwe verdienmodellen

Bevordering landschap en ecologie

Ontwikkelaar als rentmeester

‘Resilient Cities’ 

Lonkend perspectief

https://www.greenity.nl/nieuws/Nieuw-logo-voor-De-Groene-Stad.aspx
https://www.greenity.nl/nieuws/Nieuw-logo-voor-De-Groene-Stad.aspx


www.nlgreenlabel.nl / 088 1001810

Voor een meetbaar duurzame leefomgeving

Bedankt voor uw aandacht



Inspiratiesessie ‘De hoofdrol van Groen!’

Klimaatadaptie, wat en waarom?

Edwin van der Strate – Manager Klimaatadaptie



Tauw: adviseur voor de leefomgeving

Klimaatadaptatie: partner in

• City deal Klimaatadaptatie

• Klimaatadaptatie Adviesteam

• Adaptatiestrategie Delft

• Programmateam NAS

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyl7KomI3PAhVC0xoKHSPdCPsQjRwIBw&url=http://www.tauw.nl/nieuws/artikel/city-deal-voor-klimaatbestendige-steden-van-start/&psig=AFQjCNGdA7Ov7j9s9fX5TRIKcKZOlWfQlg&ust=1473885156297504
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyl7KomI3PAhVC0xoKHSPdCPsQjRwIBw&url=http://www.tauw.nl/nieuws/artikel/city-deal-voor-klimaatbestendige-steden-van-start/&psig=AFQjCNGdA7Ov7j9s9fX5TRIKcKZOlWfQlg&ust=1473885156297504


Globale 
temperatuurverandering
1850-2018

Temperatuurstijging afgelopen eeuw



Bron: IPPC summary 2014

Without more mitigation, global mean 

surface temperature might increase by 

3.7° to 4.8°C over the 21st century.
business-

as-usual

RCP8.5

strong

emission

reduction

RCP4.5

IPPC verwachte stijging temperatuur



Trends in Nederland: natter, heter en droger



• KNMI:

• extreme neerslag in het algemeen 2 tot 5 keer zo 

vaak als in 1950.

• tot 10 keer zo vaak in 2085.

• Extreme, kortdurende buien die eerst eens in de 200 

tot 500 jaar voorkwamen, nu vier tot vijf keer zo vaak.

• Tussenliggende lange droge en hete periodes

Actueel: steeds vaker extreme neerslag
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Sterfte hittegolf 2003

Number of people killed 

during heatwave in 2003 in 

Europe (UNISDR, 2003): 

Temperatuurverschil voor augustus 2003 

ten opzichte van normaal (1961-1990)
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Opwarming Stedelijk microklimaat

1. Absorptie van zonnestraling door gevels, daken en verharding en reflecties tussen 

gebouwen.

2. Luchtvervuiling absorbeert straling en straalt dit in vorm van warmte weer uit naar 

stedelijke omgeving.

3. Bebouwing blokkeert warmte uitstraling naar de hemel.

4. Antropogene warmte bronnen: verbrandingsmotoren (verkeer en industrie) en 

verwarming en koeling van binnenruimtes.

5. Stedelijke materialen houden warmte vast. Daarbij hebben steden groter oppervlak 

dan platteland. 

6. Minder evaporatie door minder waterdoorlatende verharding en minder groen.

7. Warmte wordt minder weg geventileerd door lagere windsnelheden en minder mix 

tussen straat en luchtlaag boven de stad.



Akkoord van Parijs (2015): mitigatie én adaptatie

Eind 2015 sloten 187 landen het Akkoord van 

Parijs. Klimaatadaptatie is een van de 

belangrijke pilaren:

“While ambitious mitigation action is essential, 

it will be equally important to encourage 

individual and collaborative actions to prepare 

for and adapt to the adverse impacts of 

climate change.”



10 jaar klimaatadaptatie beleid in NL
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NAS

NAS raakt alle aspecten

• Paar voorbeelden:

• Verschuiving van soorten

• Toename overlevingskansen exoten

• Stijging allergiedagen

• Lagere grondwaterstanden

• Slechtere kwaliteit oppervlaktewater

• Meer weten over ‘bollenschema’s?

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/nas/

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/nas/


Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie

• Doel: klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting 

• 2020 in handelen 

• 2050 in de inrichting gerealiseerd

Vanaf 2020 bij elke ruimtelijke ingreep rekening 

houden met weersextremen.

• Evaluatie Deltaplan Ruimtelijke adaptatie:

• Aanpak versnellen!

Meer weten?

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/deltaplan-ra/

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/deltaplan-ra/


Scope Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

wateroverlast hittestress

droogteoverstroming 



• Alle overheden uiterlijk 2019 stresstest.

• En starten een dialoog met alle relevante 
gebiedspartners over kwetsbaarheden

• Uiterlijk in 2020 hebben overheden een
uitvoerings- en investeringsagenda met 
afspraken over wie en wat

• Partijen treffen geen-spijtmaatregelen

• vanaf 2018 RA meekoppelen met periodieke 
maatregelen voor beheer en onderhoud, 
investeringsprogramma’s en 
stimuleringsregelingen

• De decentrale overheden stellen vanaf 2018 een 
gezamenlijk stimuleringsprogramma RA 

• Gemeenten en provincies verkennen voor 

2022 aanpassing van lokale regelgeving. 

• Decentrale overheden borgen RA in

(praktijk)richtlijnen voor stedelijk water, 

openbare ruimte, groen en bouw, met 

aandacht voor planvorming, uitvoering, 

inkoop en beheer. 

Afspraken Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (RA)



Voorbeelden stresstesten Fryslan en Delft

wateroverlastkaart

Afstand tot koelte      hittekaart

Koele plek op 

pantoffelafstand



Effect lokale maatregelen, bomen op Brink, Deventer

Geel/rood = koeler (onder bomen)

Paars = veel heter

Hittekaart met bomen

Hittekaart zonder bomen

Groen op pantoffelafstand!



Voorbeelden van maatregelen



Delft



Vragen?



Contact

Edwin.vanderstrate@tauw.com

+31 6-53166613

Edwin van der Strate

www.tauw.com



Inspiratiesessie ‘De hoofdrol van Groen!’

Inrichting in relatie tot beheer

Oscar Mulder – Senior Adviseur



Belang van inrichting voor  

het beheer

Inrichting Beheer 



Nieuwe aanleg

Afstand boom lantaarnpaal?

Beplanting geschikt?

Aantal bomen in vak?

Kabels en leidingen?



Renovatie/inboet

Inplanten met kweek in de grond?

Heesters tot aan beschoeiing handig voor beheer?



Reconstructie

Nieuw riool, bestrating en verlichting 

Rosaceae laten staan, snoeien en

opnieuw kleine boomspiegel geven?



Inrichting is bepalend voor het beheer



Inrichting bepaald het beheer

Beheer bepaald het beeld van de inrichting

Onjuist beheer geeft ongewenste beeld van de 

bedoelde inrichting (het ontwerp)

Onjuiste inrichting geeft (on)nodig beheer



Economische waarde

Gezondheid

Educatie en ontwikkeling

Betrokkenheid

Duurzaamheid, natuur & milieu
ontspanning en 

inspanning

Spelen

Ruimtelijk
Cultuurhistorische waarde

Vervangingswaarde

Groenbeheer

Hittestress, klimaatadaptatie







Balans zoeken functies/gebruik



En…

Functiestapeling (mixed-use)

en

Krachtige eigenschappen van de natuur gebruiken

en verweven in onze woon- en werkomgeving



Water doorlatende bestrating…?

Stoep weg? Bomen meer ruimte geven…?

Wadi maken..?

Combineren met biodiversiteit en spelen…?

Is dit de juiste beplanting voor de functies van deze straat?

Anders kijken…



Bovengrondse ruimte gebruiken



Wadi + natuurontwikkeling



integreren



Spelaanleidingen



Stimuleren andere eigenaren



Bloemrijke berm



Beperkte ruimte

hoge gebruikersdruk vraagt om 

multifunctionele inrichting

Ruimtelijk gebruik







Bewuster van waarde van groen

Grijs wordt groen…





Invloed en kansen







onderhoudinrichting

gebruik

kwaliteit



Juiste beheer

Ingezaaid 5 jaar later



Keuzes maken…



Onderhoud komt niet overeen met inrichting



…tja



Juiste beplanting… of onnodige bank



Voorbeelden

“Makkelijk” te realiseren

vanuit beheer











Bronnen: gemeente Staphorst, Ooststellingwerf, Advanta, Greenkeeper, Kverneland FHS





Samenvattend

• Samenwerken en combineren

• Kwaliteit boven kwantiteit

• Goede inrichting geeft lagere beheerkosten en meerwaarde:

plus op kwaliteit; je inrichting en beheer zijn multifunctioneel en dienen 

meerdere doelen

• Probeer, ervaar en gebruik de goede dingen



Inspiratiesessie ‘De hoofdrol van Groen!’

Pauze



Inspiratiesessie ‘De hoofdrol van Groen!’

‘Stadsbomen voor de toekomst’

Jasper Haster – Verkoop en advies Oost en Noord Nederland





Waarom gebeurt het nu nog niet..

-Veel verschil in beheer

-Oogt rommelig (vanuit visueel ontwerp)

-Het wordt altijd al zo gedaan

-De bekende soorten hebben zich bewezen

-Arboretum is voor een begraafplaats

-Overkoepelende groenvisie houdt het tegen

-Stedenbouwkundig

“Plant maar genoeg van hetzelfde en je 
krijgt vanzelf problemen”



Waarom het wel zou moeten gebeuren…

-Minder (grootschalige) last van ziektes en aantastingen

-Minder kans op grootschalige uitval in de toekomst

-Betere omstandigheden voor insecten, kleine zoogdieren, vogels etc.

-Diversiteit maakt uniformiteit

-Verschil in beeld jaarrond

Biodiversiteit stopt niet op ooghoogte…
“De bomen - die een veel langere levensduur hebben dan de vaste planten - staan 

echter netjes in het gelid: één soort bij voorkeur gesnoeid in dezelfde keurige vorm ”



Wat zijn de feiten

-Er zijn voorbeelden van steden waar slechts vijf soorten bomen zijn toegepast 

en waar inmiddels een vijfde van dat bomenbestand sneuvelde door een ziekte
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-En nog veel meer andere ziekten en aantastingen te gaan.
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moet de hoogwerker toch iedere boom één voor één langs
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-Bewezen is dat groen mensen gezonder maakt, en zich gelukkiger doet 

voelen.

Verschil in vorm, kleur en ritme geeft een rustig gevoel. Daarnaast zorgt 

een afwisseling in vorm en ritme voor minder overzicht waardoor het 

verkeer remmend werkt.





Wat zijn de feiten

-Er zijn voorbeelden van steden waar slechts vijf soorten bomen zijn 

toegepast en waar inmiddels een vijfde van dat bomenbestand sneuvelde 

door een ziekte

-Hoewel het onderhoud dan wellicht uit dezelfde handelingen bestaat, 

moet de hoogwerker toch iedere boom één voor één langs

-Eenheid lijkt netjes, maar is eenzelfde vorm, bloesem, textuur of 

herfstkleur niet saai?

-Bewezen is dat groen mensen gezonder maakt, en zich gelukkiger doet 

voelen.

Verschil in vorm, kleur en ritme geeft een rustig gevoel. Daarnaast zorgt 

een afwisseling in vorm en ritme voor minder overzicht waardoor het 

verkeer remmend werkt.

-Diversiteit in soorten vergroot de diversiteit aan insecten, vogels, kleine 

zoogdieren etc.



Bron: https://www.nev.nl/ Diversiteit van planten en bloembezoekende insecten in relatie tot landgebruik

https://www.nev.nl/


Dat is best leuk dat je dat zegt, en dat weten we 

ergens ook wel, maar hoe?



Mix and match.

“Het antwoord op een veranderend klimaat en een toename in de 

verspreiding van ziekten en plagen is zonder meer een grotere diversiteit in 

het bomenbestand in de openbare ruimte. De kunst is sterke soorten te 

gebruiken, te mixen en er voor te zorgen dat er soorten worden aangeplant 

voor insecten, vogels en zoogdieren.”









Sortiment

Maar welke soorten moeten we dan kiezen?



• Inheems

• Voldoet aan de meest recente rassenlijst bomen

• Gebiedseigen gekweekt

• Autochtoon

• Geen vrucht

• Mag niet giftig zijn

• Geen takbreuk

• Niet teveel bladafval

• Geen wortelopdruk

• Moet tegen strooizout kunnen

• Niet te groot

• Transparant

• Niet gevoelig voor ziektes of aantastingen

De aan te brengen beplanting dient te voldoen 

aan de volgende eisen





Inheemse beplanting binnen het 

stedelijk gebied..

Inheems, ook wel oorspronkelijk inheems, is een biogeografische 

statusaanduiding en betekent dat een taxon (meestal een soort) 

van nature (dat wil zeggen spontaan en zonder menselijke invloed) 

in het gebied voorkomt. Het woord heeft zowel betrekking op flora 

als op fauna.























Sortiment

Maar welke soorten kunnen we dan wel 

toepassen?



Thema droogte



Acer ‘Pacific Sunset’

Hoogte 5-9 m

Straatboom, laanboom, parkboom, 

groenstrook, bakken/containers, daktuin, 

grote/kleine tuinen. 

Bodemvaag, drachtplant, kan tegen 

extreme droogte/hitte.



Celtis chinensis

Beste soort op het moment 

Geen ziekten en plagen 

Hoogte 15-20 m

Stadsboom, voorkeur voor hitte en 

verdraagt droogte

Sterke klimaatbestendige boom



Celtis occidentalis

Geen ziekten en plagen 

Hoogte 15-30 m

Stadsboom, verdraagt droogte

Sterke klimaatbestendige boom

Goudgele herfstkleur



Thema wadi



Ulmus ‘Homestead’

Hoogte 15-18m

Straatboom, laanboom, parkboom, 

groenstrook, grote tuin.

Verdraagt wind en zeewind

Typische groei als Hollandse iep, 

iepziekte resistent, groeit in droge en 

natte omstandigheden, echter niet té.

Verdraagt luchtverontreiniging.



Nyssa sylvatica

Geen ziekten en plagen 

Hoogte  10-12 m

Stadsboom, verdraagt droogte en 

nattigheid

Sterke klimaatbestendige boom

Knalrode herfstkleur, kan op schrale 

grond, verdraagt hitte, verdraagt 

kortstondige overstroming.



Thema insecten



Styphnolobium japonicum ‘Pubescens’

Hoogte 15-20 m

Straatboom, laanboom, parkboom, 

groenstrook, grote tuin.

Drachtplant, groter blad als de soort, 

strooizout bestendig, eerder en langer

in blad, betere en mooiere vertakking.

Uniformere groei.



Tilia henryana

Hoogte 8-12 m

Laanboom, Parkboom, groenstrook, 

daktuin, grote tuin, begraafplaats

Drachtboom, bloei augustus/september, 

sierwaarde blad

100% druipvrij



Heptacodium miconioides

Hoogte 4-6 m

Parkboom, groenstrook, 

bakken/containers, daktuin, grote/kleine 

tuinen, kustgebied.

Drachtboom, bloei augustus/september, 

sierwaarde bast.



Thema fijnstof afvangen



Quercus phellos

Hoogte 15-20 m

Kan goed in verharding, ziektevrij, 

waardplant voor vogels en kleine 

zoogdieren, verdraagt strooizout.

Verdraagt luchtverontreiniging, vangt 

fijnstof af, half bladhoudend



Elaeagnus multiflora

Hoogte 6-7m

Verdraagt strooizout, kan tegen extreme droogte, 

ziektevrij

Drachtboom, bloei april mei, waardplant vogels, 

kleine zoogdieren.

Vangt fijnstof af, half bladhoudend, verdraagt 

luchtverontreiniging



Thema Ziektevrij



Aesculus flava ‘Vestita’

Hoogte 15-18 m

Straatboom, laanboom, parkboom, 

groenstrook, grote tuin. 

Sterk resistent tegen 

kastanjebloedingsziekte, gele bloem, 

drachtboom, weinig last van 

kastanjemineermot.



Tilia mongolica ‘Buda’

Hoogte 15-20 m

Straatboom, laanboom, parkboom, 

groenstrook, grote tuin. 

100% druipvrij, goede groeier, 

bodemvaag, houdt blad langer vast



Ulmus ‘Frontier’

Hoogte 9-12 m

Straatboom, laanboom, parkboom, 

groenstrook, grote tuin.

Rode herfstverkleuring, 100% iepziekte 

resistent, enkel vermeerdering door stek 

dus altijd eigen wortel. 



Ontkaderen

Door via een paar selectiecriteria het sortiment 

opnieuw te bepalen, worden we uitgedaagd buiten 

ons eigen referentiekader te treden.

















Meer diversiteit aan boomsoorten

=



Minder kans op toekomstige 

grootschalige uitval



Minder snelle verspreiding 

van ziektes en plagen



Meer diversiteit aan 

insecten, kleine zoogdieren 

en vogels



Meer kans om 

klimaatveranderingen te 

weerstaan



Meer tevreden en gezonde 

inwoners











Vragen?

Jasper Haster

Boomkwekerij Ebben B.V.

j.haster@ebben.nl

0485-319754

mailto:j.haster@ebben.nl


Inspiratiesessie ‘De hoofdrol van Groen!’

Interactieve werksessie


