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Vergroening van de leefomgeving:
jaarlijkse besparing op directe
zorgkosten van meer dan 100 miljoen
euro door 15% afname van
overgewicht en obesitas.
10% afname van het totale gebruik
van antidepressiva door vergroening,
levert een jaarlijkse besparing op
van 8,6 miljoen euro.
10% afname van het gebruik van
ADHD-medicijnen door vergroening,
levert een jaarlijkse besparing op
van ruim 2 miljoen euro.
1,4 miljard euro besparing op
zorgkosten door vergroening
leefomgeving.
Vergroening ziekenhuizen: jaarlijkse
besparing van ziektekosten van
486 miljoen tot 780 miljoen euro
(exclusief medicijngebruik).
Vergroening kantoor: groei productie
medewerkers 3,5%.
Toename areaal volkstuinen met
390 hectare: jaarlijkse opbrengst
13,7 miljoen euro.
Toename areaal groen in de stad met
10%: toegevoegde waarde op
onroerende goed 17,5 miljard euro.
Daling aantal woninginbraken met
3% door vergroening levert een
jaarlijkse besparing op van
12,6 miljoen euro.
10% toename van bomen in de stad:
jaarlijkse winst 2,8 miljoen euro.
Drie jaar lang alleen maar groene
daken aanleggen: besparing op
energiekosten 31,1 miljoen euro per
jaar.
Aanleg bomensingels langs 50.000
woningen: besparing op
energiekosten 4,4 miljoen euro per
jaar.
Verkoeling 50.000 kantoren door
aanleg groen: besparing op
energiekosten 25 miljoen euro per
jaar.
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14. Omzet 10% van het tuinenoppervlak
van steen naar groen: 9 miljoen euro
besparing  per jaar aan afvoer- en
zuiveringskosten van het
regenwater.

Uitgave en productie:

15. Drie jaar lang alleen maar groene
daken aanleggen (60 miljoen m2):
besparing 6,5 miljoen tot 9 miljoen
euro per jaar op de afvoer en
zuivering van regenwater.

16. Terugbrengen 7,5 km aan grachten
in steden: een eenmalige
meerwaarde op onroerende goed
van ruim 130 miljoen euro.

17. 100 nieuwe horecabedrijven als
gevolg van vegroening leveren een
extra omzet op van 428 miljoen
euro.
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Stedelijk groen kennen we allemaal. We
kijken erop uit vanuit ons huis, we wandelen
er met de hond, of picknicken gezellig op het
gras in het park. Dat wil zeggen, als we geluk
hebben. Immers, het stedelijk groen staat
op veel plaatsen onder druk. Zo hebben we
de inbreidingsopgaven om meer woningen
binnen de bebouwde kom te bouwen, maar
ook de nieuwe Vinex-wijken blinken niet uit
door hun groene opzet. Dat leek aanvankelijk
altijd een economisch goed besluit. Immers,
veel woningen dicht op elkaar levert meer
geld op. Weinig groen, betekent ook weinig
kosten aan onderhoud. En natuurlijk sparen
we het waardevolle buitengebied, ook een
belangrijke maatschappelijke opgave.
Helaas leert de praktijk ons anders. De Vinexwijken lopen bijvoorbeeld leeg en zijn op zijn
best een opstap voor de bewoners op weg
naar een huis in een groene omgeving. Maar
ook blijkt dat wijken en steden zonder groen
leiden tot meer grote-stadsproblemen bij
de bewoners. Kinderen die opgroeien in een
niet-groen omgeving hebben vaker last van
overgewicht. Het verkeer zorgt vooral voor
overlast op de luchtwegen, omdat het groen
ontbreekt dat de lucht zuivert. En we hebben
vaker last van wateroverlast, omdat groene
buffers die het water vasthouden ontbreken.

18. Jaarlijkse omzet dagtochten in de
groene ruimte: 30 miljard euro.
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Dat is allemaal economische schade
die het gevolg is van het ontbreken van
stedelijk groen. Als we het dan even positief
herformuleren, genereert de aanwezigheid
van groen dus ook economische baten. Dat
klopt. Maar helaas ontbrak daarvan nog steeds
een overzicht. Dit boek geeft dat overzicht wel.
Het maakt in de meest letterlijke zin – dus:
economische zin – de balans op van de Groene
Stad. Een balans die positief is. Immers, of het
nu gaat om de energiebesparing die de aanleg
van groene daken oplevert, of de meerwaarde
die groen heeft op het onroerend goed, de
economische baten lopen in de honderden
miljoenen en miljarden euro’s voor heel
Nederland. Natuurlijk kost de aanleg geld,
maar dat weegt niet op tegen de baten die
de Groene Stad oplevert. Probleem is wel
dat baten en (beheer)kosten gescheiden
geldstromen zijn. De overheid moet het groen
onderhouden, de particulieren hebben de
baten in de vorm van omzet in de horeca of
besparing op energie. Wat we in ieder geval
leren is dat de Groene Stad economische
meerwaarde oplevert. Ten aanzien van aanleg
en beheer zouden we dan kunnen accepteren
dat dit via de overheid geld kost, of we kunnen
besluiten dat de gebruiker wat vaker moet
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gaan betalen. Deze discussie kan op basis van
de resultaten van dit boek worden gestart.
Daarmee is dit boek een belangrijk handboek
voor zowel de professionals die werkzaam
zijn in het vak, als voor bestuurders van
overheden. Voor de professionals, omdat zij in
hun klantcontacten duidelijk kunnen maken
dat zij geen kostenpost zijn, maar dat hun
werk, naast veel schoonheid, biodiversiteit
en plezier, ook in economische zin rendeert.
Voor bestuurders, omdat zij hiermee duidelijk
kunnen maken dat Groene Stad rendeert
en dat daarom investeringen en middelen
voor onderhoud en beheer noodzakelijk zijn.
Groen in de stad moeten we eigenlijk, net als
snelwegen en wegen, gaan zien als onderdeel
van onze economische infrastructuur.
Maar er is meer. De Nederlandse groensector,
waar PPH een belangrijke exponent van is,
staat internationaal zeer hoog aanschreven
en exporteert voor vele miljarden euro’s naar
het buitenland. De Groene Stad is als concept
ook een belangrijk exportproduct. Nu we ook
economische argumentatie hebben om de
Groene Stad aan te leggen, is dat ook voor
de economische ontwikkeling van de BV
Nederland van groot belang. Kortom: groen
loont! Maar laten we niet vergeten: vooral ook
heel mooi!
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