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Daarnaast wordt gekeken welke fauna de verticale tuin aantrekt. Na
deze periode zal de groene gevel een aantal keren per jaar worden
onderhouden. Die onderhoudskosten komen voor rekening van de
gemeente. Wethouder Van Gastel ziet ondanks de huidige periode van
financiële krapte toch mogelijkheden. Momenteel kijkt de gemeente
met woningcorporatie Portaal naar de mogelijkheden om een groene
gevel te realiseren in de Weerdjesstraat. “Als groene gevels in de
schaarse ruimte van de binnenstad de toekomst zijn, moeten we ons
daar ook op instellen”, vindt ze. “Dit moet een olievlek worden.”

P L A N T

Groen verbetert het microklimaat, stimuleert kinderen in hun ontwikkeling en bevordert sociale contacten.
Om deze gezondheidseffecten te bereiken, vindt u hier suggesties voor toe te passen soorten.
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Brochure Dak en Gevel Groen

|

Werkgroep Spoorhoek bestaande uit buurtbewoners en ondernemers.

Opdrachtgever

|

Gemeente Arnhem.

Uitvoeringsperiode

|

Start ontwerpfase 2003, oplevering september 2010.

Uitvoerende partijen

|

Nexit Architecten, Arnhem en Buro Poelmans Reesink
Landschapsarchitectuur, Arnhem (ontwerp).
ABT, Velp (constructie korven).
Ginkel Groep, Veenendaal (substraat, beplanting).
Aquaco, Elst(irrigatiesysteem).

Constructie en aanleg |

Onderhoud

Kosten

|

|

Educatief groen

Het afvangen van fijnstof is actueel in de milieuproblematiek. Boomkwekerijproducten kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Naalden vangen meer fijnstof
af dan bladeren vanwege het grote oppervlak. Taxus is daarvan een prima voorbeeld. Taxus komt in Europa van nature voor en kan heel oud worden. Hij is er in
veel vormen: opgaand, spreidend, en met korte of lange naalden. Deze conifeer
heeft een voorkeur voor halfschaduw en is zeer winterhard. Taxus is geschikt als
haag of als vormboom doordat hij uitstekend is te snoeien. In het openbaar groen
leent Taxus baccata zich uitstekend voor toepassing (als haag) op begraafplaatsen
en in parken. Taxus baccata ‘Fastigiata’ is door zijn fraaie zuilvorm zeer geschikt
als solitair. (Voor meer informatie: de brochure ‘Bomen, een verademing voor de
stad’, aan te vragen via info@pph.nl)

Onderzoek toont aan dat kinderen uit stedelijke gebieden steeds verder van de
natuur komen te staan. Fruitbomen, struiken met eetbare bessen en ook hazelnoot
(Corylus avellana) tonen kinderen waar hun voedsel (vruchten) vandaan komt.
Corylus avellana is een bladverliezende struik, die zo’n 6 m hoog kan worden en
3,5 - 4,5 m breed. Voordat het blad aan de struik komt, tooit de Corylus zich met
katjes. Na de bevruchting ontwikkelen de bloemen zich tot een met een groene
bast omhulde noot die naarmate hij rijper wordt, verkleurt naar geeloranje. De nootjes zijn eetbaar. Corylus avellana ’Contorta’ heeft sierlijk gedraaide twijgen.

Groen en gezondheid
De afgelopen jaren is het groen in steden afgenomen, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Dat
is vanuit gezondheidsoogpunt niet wenselijk.
Groen is van belang voor de preventieve en
curatieve gezondheidszorg: investeren in
groen verbetert de kwaliteit van de zorg en
reduceert de kosten. Vanuit die gedachte

organiseerde Entente Florale Nederland in
Vlaardingen op 10 november, voorafgaand
aan de prijsuitreiking van de nationale groencompetitie, het symposium ‘Groen en Gezondheid’. Sprekers vanuit het onderzoek (Jolanda
Maas, EMGO+ Instituut), de zorg (Vincent
Roozen, GGD Rotterdam-Rijnmond), de
architectuur (Hans van Beek, PRO Architecten,
ontwerper van het Meander Medisch Centrum
in Amersfoort), financiën (Walter Kooy, Natio-

Op 80 cm afstand van de gevel staan vijf zelfdragende zuilen van gestapelde korven gevuld met lavasteen,
daktuinsubstraat en een fractie organisch materiaal. De korven zijn begroeid met sedummatten van Optigroen,
aangevuld met kruiden en grassen. De korven zijn op de werf van de hovenier beplant en na een verzorgingsperiode getransporteerd naar de locatie waar de groene gevel in twee dagen is geplaatst. Voorgeprogrameerde
waterdruppelaars voorzien elke korf naar behoefte van leidingwater. Tussen de vijf zuilen staat Wisteria.
De totale oppervlakte van de groene gevel is 150 m 2.
De Ginkel Groep voert gedurende een periode van een half jaar wekelijks controles uit. Daarna volgt een aantal
keren per jaar onderhoud (visuele inspectie beplanting, bijstellen beregeningssysteem).
€ 750 tot € 800 per m2. De hoge prijs is deels te wijten aan de verplaatsing van ondergrondse vuilcontainers op
de locatie. Zonder deze extra kosten kan het groene gevelsysteem naar verwachting voor € 500 per m 2 worden
aangelegd.

GROEN EN GEZONDHEID

Speelgroen

Schaduwwerking

Kleurrijk groen

Spelen in een duurzame groene omgeving waarbij
het kind zijn fantasie en creativiteit kan gebruiken; je
wenst het ieder kind toe. En het kan. De brochure van
de ontwerpwedstrijd Duurzame Groene Speelplekken
(aan te vragen via info@pph.nl) laat een aantal prima
ontwerpen zien. En ook het te gebruiken sortiment is
voorhanden. Zoals bijvoorbeeld rode kornoelje (Cornus
sanguinea) die als kleine boom of als struik aangeplant kan worden als speelbosje. De rode kornoelje
(tot 4 m hoog) heeft kleine witte bloemen in het voorjaar, de bolvormige bessen (ø 6-8 mm) verkleuren al
rijpend van groen tot glanzend zwart. Het eivormige
blad is groenachtig grijs, de donkerrode twijgen vallen
in de winter extra op. Rode kornoelje houdt van een
kalkhoudende grond.

De Fransen hebben het al voor ons uitgevonden: kijk
maar eens op hun pleinen en terrasjes waar je lekker
in de schaduw kunt zitten onder breedkronige bomen
waar ook nog eens geen rommel uit valt. De dakplataan
is het klassieke voorbeeld van deze toepassing. De
in Nederland meest aangeplante plataan is Platanus
hispanica. Deze boom heeft handvormig, 3-5 lobbig
getand blad, meestal 2 vruchthoofdjes en een zeer
karakteristieke stam. Platanus hispanica wordt veelal
aangeplant als laan- en straatboom. Maar de kroon
van deze plataan is ook uitstekend te leiden tot een
schaduwbiedende dakvorm en in die vorm goed toepasbaar op pleinen.

Onderzoeken wijzen uit dat vooral ouderen en vrouwen
veel belang hechten aan uitzicht op bloeiend en kleurrijk groen bij een plek waar men even kan rusten en
elkaar kan ontmoeten. Het sortiment boomkwekerijproducten en vaste planten biedt tal van mogelijkheden voor het creëren van kleurrijke borders die aansluiten bij diverse onderhoudsniveaus. Een langdurig
en fraai bloeiende heester is Hydrangea. Bekende
variëteiten zijn onder meer de boerenhortensia (H.
macrophylla) met de bolvormige bloeiwijze, de pluimhortensia (H. paniculata) en de eikenbladhortensia (H.
quercifolia). Hydrangea is gevoelig voor de zuurgraad
van de grond. Verandering van bloemkleur is onder
meer hiervan het gevolg. De bloeitijd van Hydrangea
loopt van juni tot in september. Deze heester vraagt
een plaats in halfschaduw en een wat zure bodem.
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De brochure biedt gemeenten en GGD’en
inspirerende praktijkvoorbeelden en een stappenplan voor het realiseren van een groene en
gezonde wijk. De brochure is een gezamenlijke uitgave van Plant Publicity Holland,
Kenniscentrum Recreatie, verschillende
GGD’en, het EMGO+ Instituut en het ministerie
van ELI. De brochure is op te vragen bij Plant
Publicity Holland via info@pph.nl.
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Tevens werd de brochure ‘Een groene gezonde
wijk, inspiratie voor de praktijk’ gepresenteerd.

Groen is geen luxe
maar noodzaak voor
gezondheid

Groen is geen luxe maar noodzaak
voor gezondheid
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Investeren in groen:
werk samen en deel

Wie in het groen woont, voelt zich niet alleen gezonder, maar is het ook. Nu dat gegeven met wetenschappelijk onderzoek
wordt onderbouwd, is het tijd om partijen
bij elkaar te krijgen om ook daadwerkelijk
een groene en gezonde leefomgeving te
realiseren. “Ga aan de slag met groen.”

de kosten
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Groene gevel maakt
bouwprojecten
sterker, maar ook
risicovoller

“Groen is geen luxe product”, daarvan is
Jolanda Maas verbonden aan het EMGO+
Instituut van het VU Medisch Centrum overtuigd. Uit recent door haar uitgevoerd onderzoek blijkt dat mensen die in een groene
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naal Groenfonds, Erwin Duursma, Menzis) en
de overheid (Kees Lever, ministerie ELI) gaven
hun visie op het belang van groen voor het
welzijn.
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Inititatiefnemers

Fijnstof
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Verticale tuin Spoorwegstraat/Bloemstraat in Arnhem
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Deze brochure geeft informatie over dak- en gevelgroen, zoveel
mogelijk gebaseerd op harde cijfers uit onderzoek en ervaringen
van professionals. De informatie is bestemd voor mensen die over
dak- en gevelgroen communiceren, en daarvoor goede basisinformatie
willen hebben. Bijvoorbeeld gemeenten, woningbouwverenigingen,
architecten, bouwbedrijven en opdrachtgevers.
De brochure is op te vragen bij Plant Publicity Holland via info@pph.nl.

Jolanda Maas
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buurt wonen zich niet alleen gezonder voelen, maar ook gezonder zijn.
Ze gaan minder vaak naar de huisarts met klachten over angststoornissen en depressie, en ook aandoeningen aan de luchtwegen, diabetes,
hoge bloeddruk, hartklachten, rug- en nekklachten, ademhalingsproblemen, darmstoornissen, migraine en duizeligheid worden minder
vaak gerapporteerd.
Hoe is dat effect van groen op de gezondheid te verklaren? Daarbij
spelen verschillende aspecten een rol, legt de onderzoekster uit. Zo
helpt een wandeling in het bos of het uitzicht op een boom om te
ontstressen.

N U M M E R

de rendementen van soorten groen op specifieke patiëntengroepen”,
zegt Maas. Dus fictief gezegd: welke boomsoorten werken het best bij
depressies? Een antwoord op een dergelijke vraag – als dat mogelijk
zou zijn – zou de gezondheidssector enthousiaster kunnen maken, denkt
de onderzoekster. Want die is nu soms nog moeilijk warm te maken voor
de toepassing van groen, merkt Maas. En dat is jammer. De positieve
invloed van groen op de gezondheid is nu door onderzoek duidelijk
vastgesteld en groen kan een middel zijn om de kosten in de zorg te
drukken: minder huisartsenbezoek betekent immers ook minder uitgaven.

Gezondheidsachterstand
Vincent Roozen, algemeen directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond,
is al wel overtuigd van de grote waarde van groen. Feit is dat Rotterdammers gemiddeld één tot anderhalf jaar eerder doodgaan dan andere
Nederlanders, vertelt hij. “Rotterdammers zijn ook wat ziekelijker en de
babysterfte is in Rotterdam hoger dan het landelijke gemiddelde.” Een
van de manieren om de gezondheidsachterstand van Rotterdammers
aan te pakken is door de leef- en woonomstandigheden te verbeteren.
Roozen: “Die oude stadswijken in Rotterdam moeten groener. In plaats
van ruimte voor auto’s moet er ruimte komen voor groen.”

Ook zet groen kinderen aan tot bewegen en stimuleert het hun
motorische, maar ook cognitieve en emotionele ontwikkeling.
Daarbij zijn groene pleinen en gemeenschappelijke tuinen bij
uitstek gelegenheden waar mensen elkaar ontmoeten. Zet een
bankje neer op een beschutte plek met een mooi uitzicht op
bloemen en planten en als vanzelf komen mensen met elkaar in
contact. Op die manier doorbreken groene ruimten sociale isolatie
en eenzaamheid. Tevens laat groen mensen de natuurlijke kringloop van het leven zien. Het kan een aanknopingspunt zijn om
na te denken over de eigen plek in dit geheel, wat kan leiden tot
zingeving. En tot slot verbetert groen het microklimaat door het
dempen van wind en geluid, schaduwwerking, het verminderen
van luchtvochtigheid- en temperatuurschommelingen en het verbeteren van de luchtkwaliteit door afvangen van schadelijke luchtverontreiniging. “Ga vooral aan de slag met groen. Dat is mijn
boodschap”, zegt Maas.
Natuurlijk blijven er nog vragen over het effect van groen op de gezondheid onbeantwoord, weet de onderzoekster. Want hoeveel groen is
dan nodig? Welke soort groen (een weide, een natuurgebied of een
tuin) werkt het best? Waar moet het groen liggen, dichtbij huis of mag
het ook wat verder weg? En hoe moet het groen worden aangelegd
voor het meest optimale effect? “Ik zou graag nog onderzoek doen naar
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Investeren in groen: werk samen en deel de kosten
Groene investeringen worden beter betaalbaar door samen te werken en functies met elkaar te combineren. De betrokkenheid van
verschillende partijen, bijvoorbeeld zoals bij Menzis en Natuurmonumenten, kan er bovendien toe leiden dat een breder publiek in
contact komt met groen wat het rendement van dergelijke investeringen vergroot.
Met de ondertekening van het convenant De Vitale Groene Stad, schaart
het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)
zich achter de visie van Entente Florale Nederland dat groen essentieel
en onontbeerlijk is voor een leefbare stad.
“Toch liegen de kortingen die de rijksoverheid
voor de gemeenten in petto heeft er niet om”,
stelt Jaap Spros, voorzitter van Entente Florale
Nederland, ongerust vast.
“Groen in en om de stad wordt een zaak van
de gemeente”, vertelt Kees Lever, directeur
Regionale Zaken van het ministerie van ELI.
En dat kan je ook als positief beoordelen,
vindt hij. “Doordat de gemeente dichter bij
de burger staat, zal de groene leefomgeving
beter aansluiten op de behoeften. Er is geen
betutteling meer.” Eigen initiatieven van burgers
Kees Lever
en ondernemers kunnen op ondersteuning
rekenen, verwacht hij. Zijn advies is om daarbij coalities aan te gaan.
Lever doelt dan op bijvoorbeeld de combinatie van zorg en landbouw
zoals dat op een zorgboerderij gebeurt.

samenwerking met partners en deel de kosten door functiecombinaties.”
Zorgverzekeraar Menzis en de Vereniging Natuurmonumenten brengen
dat advies al een aantal jaren in de praktijk. “Natuurmonumenten heeft
natuur, wij hebben 2 miljoen klanten”, vertelt Erwin Duursma van Menzis.
“Het streven is om die twee bij elkaar te brengen. Sinds 2008 werken
we samen.”
Om mensen de natuur in te krijgen organiseerden de twee organisaties
de afgelopen jaren fiets- en wandelmaanden. Een boekje met tochten
door aantrekkelijke groene gebieden van Natuurmonumenten wees de
Menzis-leden de weg. Ook hebben de twee organisaties het voornemen
gezamenlijk de Buitenspeelplaats Tiengemeten te realiseren, en legt
Natuurmonumenten een natuurpad aan vanaf een door Menzis aangelegde binnentuin van het Martini ziekenhuis in Groningen naar een
vogelkijkhut aan de nabijgelegen Piccardthofplas.

Deel de kosten door functiecombinaties
Walter Kooy, directeur van het Nationaal Groenfonds, sluit zich bij het
advies van Lever aan. Om een investering in groen beter betaalbaar te
maken, raadt hij aan functies met elkaar te combineren. Leg bijvoorbeeld
een groen dak aan op een ziekenhuis;

Zorgkosten verlagen
Door te investeren in groen wil Menzis aan een behoefte voldoen. Uit
eigen onderzoek van de zorgverzekeraar bleek dat de leden groen
belangrijk vinden voor hun gezondheid. “Ook denken we dat groen
mensen gezonder maakt en het ziekteherstel bevordert”, vertelt
Duursma. De resultaten uit het onderzoek vitamine G(roen) van Jolanda
Maas van het EMGO+ Instituut ondersteunen die gedachte: in gebieden
met weinig groen blijkt de kans dat iemand zich ongezond voelt 1,5 maal
zo groot te zijn als in gebieden met veel groen. Menzis hoopt de zorgkosten in de toekomst te verlagen door mensen te activeren en te
motiveren om het groen in te trekken. Zo is investeren in groen een
investering met rendement.

een daktuin is functioneel als waterberger en bevordert tevens de gezondheid van de patiënten. “Mijn advies is: investeer niet alleen, zoek
De bezuinigingen op groen, met name op het groen voor kinderen,
baren de GGD-er zorgen. Kinderen moeten leven in een omgeving die
uitdaging biedt, vindt hij. “Het is niet erg als een kind zich eens bezeert
aan een brandnetel of bij het klimmen in een boom. Dat we kinderen
naar valcursussen sturen is waanzin. Haal de hekken weg rond braakliggende terreinen. Het is de beste speelnatuur die we kinderen kunnen
bieden.”
Roozen noemt de vergroening van het havenbedrijf als een geslaagd
voorbeeld waar verschillende partijen zich inzetten om de leef- en
werkomgeving te verbeteren. “Natuurlijk, het havenbedrijf handelt
vanuit een marketingperspectief en past groen toe omdat dat beter is
voor het imago, terwijl het de GGD vooral gaat om bevordering van de
gezondheid. Maar dat maakt voor mij niet uit. Het gaat erom dat je ook
vanuit verschillende zienswijzen samen tot goede resultaten komt.”
In dat proces levert de GGD een bijdrage door zich op te stellen als een
organisatie die het gesprek over groen en gezondheid aanzwengelt,
partijen met elkaar in contact brengt en ervoor zorgt dat ze samen aan
de slag gaan. “In de toekomst moet dat de rol van de GGD RotterdamRijnmond zijn.”
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Groene gevel maakt bouwprojecten sterker, maar ook
risicovoller
Ondanks de voordelen maken groene gevels nog geen normaal onderdeel uit van gebouwen en de openbare ruimte. Met name het
beheer wordt door investeerders als een risico gezien. De gemeente Arnhem is echter positief en onthulde half oktober een groene
gevel in de Arnhemse wijk Spoorhoek. Wethouder Van Gastel van Openbare Ruimte: “Dit moet een olievlek worden.”
De wijk heeft veel blinde kopgevels doordat in de jaren 60/70 het
stratenpatroon wijzigde. Juist in die blinde gevels zagen de architecten
kansen om de wijk te vergroenen. Met subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur tekenden ze een ontwerp voor een groene
gevel aan de Bloemstraat. De speciaal ontwikkelde modules voor gevelbegroening (zie kader) konden met steun van de gemeente en financiële
bijdragen van de provincie en het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (ELI) in oktober 2010 worden gerealiseerd.
“Het eindresultaat mag er zijn”, vindt Reesink. “Als je ziet wat het effect

Op de dag dat de Arnhemse wethouder Margreet van Gastel de groene
gevel in de Bloemstraat officieel zal onthullen, brengt een wijkbewoner
’s ochtends taart naar Wilbert de Haan en Theo Reesink. Het is een blijk
van waardering voor de twee architecten die beiden kantoor houden in
de wijk Spoorhoek en zeven jaar geleden het initiatief namen om de
buurt te vergroenen. “In deze wijk wordt groen echt gemist door de
bewoners”, weet Reesink. “Spoorhoek is dichtbebouwd. We hebben
maar twee bomen: een plataan en een kastanje. Ruimte voor meer
groen is er niet.”
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is van zo’n stukje groen op de ruimte en hoe de leefbaarheid van de
buurt daardoor verbetert dan is dat alle moeite waard.’’

Hitte-eilandeffect
Verbetering van de leefbaarheid is niet de enige reden om steden
te vergroenen, meent Vincent Kuypers van kennisinstituut Alterra in
Wageningen. Op het debat georganiseerd door de gemeente voorafgaand aan de onthulling van de verticale tuin in de Bloemstraat,
benadrukt de onderzoeker de noodzaak van een groene stedelijke
inrichting in relatie tot klimaatverandering. Hittescans die Alterra in
2009 in Arnhem uitvoerde, tonen aan dat op hete dagen op een aantal plekken met veel wegen (asfalt) en bebouwing de temperatuur
7 tot 8°C hoger is dan buiten de stad. “Er is dus duidelijk sprake van
een hitte-eilandeffect.”
Omdat de gezondheid in het geding is – iedere graad boven de 25°C
leidt ertoe dat er per week dertig mensen extra sterven – moeten
steden klimaatbestendig worden ingericht. Eén van de mogelijkheden
om de opwarming in de compacte stad aan te pakken is met behulp
van groene gevels, vindt Kuypers. Gevelbegroening neemt weinig ruimte
in en is bovendien aantrekkelijk door een aantal andere factoren. Zo
vangt 5 m2 gevelbegroening eenzelfde hoeveelhied fijnstof en NOx af
als één boom, verhoogt een groene gevel de biodiversiteit in de stad,
kan groen tegen de gevel dienen om ontsierende graffiti te voorkomen
en stijgt door vergroening van de omgeving de waarde van onroerend
goed met 4 tot 12%.

Voorkeur
Dergelijke kwaliteiten betekenen echter niet dat groene gevels op elke
plek in de stad of op elk gebouw toegepast moeten, of kunnen worden.
Zo is er in de wijk Presikhaaf waar bestaande woningen deels worden
vervangen door nieuwbouw voldoende groen aanwezig, maar zou
met een betere inrichting van al die hondenpoepveldjes de gebruikswaarde van groen sterk verbeterd kunnen worden, vindt één van de
deelnemers aan het debat. Wie zijn de gebruikers en welke behoeften
hebben zij? Die vraag moet vaker worden gesteld. Zijn er veel kinderen
in een wijk? Dan heeft een groene gevel misschien niet direct de voorkeur want “op een groene gevel kun je niet spelen”.
“Maar er zijn ook plekken aan te wijzen in Arnhem waar je gevelgroen
gewoon nodig hebt voor de leefbaarheid”, meent Kuypers. “Als je
bomen plant langs de Westervoortsedijk, een drukke verkeersader
grenzend aan de bouwlocatie CobercoKwartier, heb je over twintig
jaar het tunneleffect: vervuilde lucht blijft tussen de gebouwen onder
de boomkronen hangen, waardoor de luchtkwaliteit verslechtert.
Daarom moet je hier kiezen voor gevelgroen in plaats van bomen.”
Een dergelijke argumentatie is niet de reden voor bouwonderneming
Dura Vermeer om aan de slag te gaan met dak- of gevelgroen, geeft
projectleider Wytse Algra toe. “Wij hebben commerciële motieven.
Duurzaamheid is een hot item. Als we daar ook aandacht voor hebben,
maken we meer kans om projecten te realiseren.” Voor een ontwerpwedstrijd van het nieuwe gemeentehuis en de aanpalende gemeentewerkplaats van Leiderdorp voorzag Dura Vermeer het ontwerp onder
andere van een groene gevel. De klimopwand geeft het gebouw een
duurzame uitstraling en zorgt dat het pand, gelegen naast een begraafplaats, beter in de omgeving is ingepast. Algra: “De gemeente hecht
daar belang aan. Zonder groene gevel hadden wij die prijsvraag niet
gewonnen, daar ben ik van overtuigd. Met groen maken we onze
projecten sterker, daarom doen wij er als bouwer wat mee.”

Onderhoud
Toch is het realiseren van groene gevels aan gebouwen niet altijd
eenvoudig, weet de projectleider. In de bouwfase van kantoren,
woningen en gebruiksruimtes is vaak nog niet bekend wie de eigenaar
of gebruiker wordt. “Voor investeringsmaatschappijen en projectontwikkelaars zijn de risico’s om te investeren in een groen dak of een
groene gevel te groot: men kent het niet, er zit onderhoud aan en
het moet beheerd worden.”
De meeste dak- en gevelgroenprojecten mislukken doordat degene die
de groene gevel realiseert niet degene is die ook het beheer uitvoert,
is de ervaring van Wim van Ginkel van de Ginkel Groep. De hovenier
die betrokken is bij de ontwikkeling en het onderhoud van de verticale
tuin aan de Arnhemse Bloemstraat benadrukt dat vooraf goed moet
worden nagedacht over de periode die na de aanleg van een groene
gevel volgt.
De verticale tuin in de Bloemstraat wordt het aankomende half jaar
intensief gevolgd. Wekelijks worden de technische constructie, het
irrigatiesysteem en de ontwikkeling van de vegetatie gecontroleerd.
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buurt wonen zich niet alleen gezonder voelen, maar ook gezonder zijn.
Ze gaan minder vaak naar de huisarts met klachten over angststoornissen en depressie, en ook aandoeningen aan de luchtwegen, diabetes,
hoge bloeddruk, hartklachten, rug- en nekklachten, ademhalingsproblemen, darmstoornissen, migraine en duizeligheid worden minder
vaak gerapporteerd.
Hoe is dat effect van groen op de gezondheid te verklaren? Daarbij
spelen verschillende aspecten een rol, legt de onderzoekster uit. Zo
helpt een wandeling in het bos of het uitzicht op een boom om te
ontstressen.

N U M M E R

de rendementen van soorten groen op specifieke patiëntengroepen”,
zegt Maas. Dus fictief gezegd: welke boomsoorten werken het best bij
depressies? Een antwoord op een dergelijke vraag – als dat mogelijk
zou zijn – zou de gezondheidssector enthousiaster kunnen maken, denkt
de onderzoekster. Want die is nu soms nog moeilijk warm te maken voor
de toepassing van groen, merkt Maas. En dat is jammer. De positieve
invloed van groen op de gezondheid is nu door onderzoek duidelijk
vastgesteld en groen kan een middel zijn om de kosten in de zorg te
drukken: minder huisartsenbezoek betekent immers ook minder uitgaven.

Gezondheidsachterstand
Vincent Roozen, algemeen directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond,
is al wel overtuigd van de grote waarde van groen. Feit is dat Rotterdammers gemiddeld één tot anderhalf jaar eerder doodgaan dan andere
Nederlanders, vertelt hij. “Rotterdammers zijn ook wat ziekelijker en de
babysterfte is in Rotterdam hoger dan het landelijke gemiddelde.” Een
van de manieren om de gezondheidsachterstand van Rotterdammers
aan te pakken is door de leef- en woonomstandigheden te verbeteren.
Roozen: “Die oude stadswijken in Rotterdam moeten groener. In plaats
van ruimte voor auto’s moet er ruimte komen voor groen.”

Ook zet groen kinderen aan tot bewegen en stimuleert het hun
motorische, maar ook cognitieve en emotionele ontwikkeling.
Daarbij zijn groene pleinen en gemeenschappelijke tuinen bij
uitstek gelegenheden waar mensen elkaar ontmoeten. Zet een
bankje neer op een beschutte plek met een mooi uitzicht op
bloemen en planten en als vanzelf komen mensen met elkaar in
contact. Op die manier doorbreken groene ruimten sociale isolatie
en eenzaamheid. Tevens laat groen mensen de natuurlijke kringloop van het leven zien. Het kan een aanknopingspunt zijn om
na te denken over de eigen plek in dit geheel, wat kan leiden tot
zingeving. En tot slot verbetert groen het microklimaat door het
dempen van wind en geluid, schaduwwerking, het verminderen
van luchtvochtigheid- en temperatuurschommelingen en het verbeteren van de luchtkwaliteit door afvangen van schadelijke luchtverontreiniging. “Ga vooral aan de slag met groen. Dat is mijn
boodschap”, zegt Maas.
Natuurlijk blijven er nog vragen over het effect van groen op de gezondheid onbeantwoord, weet de onderzoekster. Want hoeveel groen is
dan nodig? Welke soort groen (een weide, een natuurgebied of een
tuin) werkt het best? Waar moet het groen liggen, dichtbij huis of mag
het ook wat verder weg? En hoe moet het groen worden aangelegd
voor het meest optimale effect? “Ik zou graag nog onderzoek doen naar
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Investeren in groen: werk samen en deel de kosten
Groene investeringen worden beter betaalbaar door samen te werken en functies met elkaar te combineren. De betrokkenheid van
verschillende partijen, bijvoorbeeld zoals bij Menzis en Natuurmonumenten, kan er bovendien toe leiden dat een breder publiek in
contact komt met groen wat het rendement van dergelijke investeringen vergroot.
Met de ondertekening van het convenant De Vitale Groene Stad, schaart
het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)
zich achter de visie van Entente Florale Nederland dat groen essentieel
en onontbeerlijk is voor een leefbare stad.
“Toch liegen de kortingen die de rijksoverheid
voor de gemeenten in petto heeft er niet om”,
stelt Jaap Spros, voorzitter van Entente Florale
Nederland, ongerust vast.
“Groen in en om de stad wordt een zaak van
de gemeente”, vertelt Kees Lever, directeur
Regionale Zaken van het ministerie van ELI.
En dat kan je ook als positief beoordelen,
vindt hij. “Doordat de gemeente dichter bij
de burger staat, zal de groene leefomgeving
beter aansluiten op de behoeften. Er is geen
betutteling meer.” Eigen initiatieven van burgers
Kees Lever
en ondernemers kunnen op ondersteuning
rekenen, verwacht hij. Zijn advies is om daarbij coalities aan te gaan.
Lever doelt dan op bijvoorbeeld de combinatie van zorg en landbouw
zoals dat op een zorgboerderij gebeurt.

samenwerking met partners en deel de kosten door functiecombinaties.”
Zorgverzekeraar Menzis en de Vereniging Natuurmonumenten brengen
dat advies al een aantal jaren in de praktijk. “Natuurmonumenten heeft
natuur, wij hebben 2 miljoen klanten”, vertelt Erwin Duursma van Menzis.
“Het streven is om die twee bij elkaar te brengen. Sinds 2008 werken
we samen.”
Om mensen de natuur in te krijgen organiseerden de twee organisaties
de afgelopen jaren fiets- en wandelmaanden. Een boekje met tochten
door aantrekkelijke groene gebieden van Natuurmonumenten wees de
Menzis-leden de weg. Ook hebben de twee organisaties het voornemen
gezamenlijk de Buitenspeelplaats Tiengemeten te realiseren, en legt
Natuurmonumenten een natuurpad aan vanaf een door Menzis aangelegde binnentuin van het Martini ziekenhuis in Groningen naar een
vogelkijkhut aan de nabijgelegen Piccardthofplas.

Deel de kosten door functiecombinaties
Walter Kooy, directeur van het Nationaal Groenfonds, sluit zich bij het
advies van Lever aan. Om een investering in groen beter betaalbaar te
maken, raadt hij aan functies met elkaar te combineren. Leg bijvoorbeeld
een groen dak aan op een ziekenhuis;

Zorgkosten verlagen
Door te investeren in groen wil Menzis aan een behoefte voldoen. Uit
eigen onderzoek van de zorgverzekeraar bleek dat de leden groen
belangrijk vinden voor hun gezondheid. “Ook denken we dat groen
mensen gezonder maakt en het ziekteherstel bevordert”, vertelt
Duursma. De resultaten uit het onderzoek vitamine G(roen) van Jolanda
Maas van het EMGO+ Instituut ondersteunen die gedachte: in gebieden
met weinig groen blijkt de kans dat iemand zich ongezond voelt 1,5 maal
zo groot te zijn als in gebieden met veel groen. Menzis hoopt de zorgkosten in de toekomst te verlagen door mensen te activeren en te
motiveren om het groen in te trekken. Zo is investeren in groen een
investering met rendement.

een daktuin is functioneel als waterberger en bevordert tevens de gezondheid van de patiënten. “Mijn advies is: investeer niet alleen, zoek
De bezuinigingen op groen, met name op het groen voor kinderen,
baren de GGD-er zorgen. Kinderen moeten leven in een omgeving die
uitdaging biedt, vindt hij. “Het is niet erg als een kind zich eens bezeert
aan een brandnetel of bij het klimmen in een boom. Dat we kinderen
naar valcursussen sturen is waanzin. Haal de hekken weg rond braakliggende terreinen. Het is de beste speelnatuur die we kinderen kunnen
bieden.”
Roozen noemt de vergroening van het havenbedrijf als een geslaagd
voorbeeld waar verschillende partijen zich inzetten om de leef- en
werkomgeving te verbeteren. “Natuurlijk, het havenbedrijf handelt
vanuit een marketingperspectief en past groen toe omdat dat beter is
voor het imago, terwijl het de GGD vooral gaat om bevordering van de
gezondheid. Maar dat maakt voor mij niet uit. Het gaat erom dat je ook
vanuit verschillende zienswijzen samen tot goede resultaten komt.”
In dat proces levert de GGD een bijdrage door zich op te stellen als een
organisatie die het gesprek over groen en gezondheid aanzwengelt,
partijen met elkaar in contact brengt en ervoor zorgt dat ze samen aan
de slag gaan. “In de toekomst moet dat de rol van de GGD RotterdamRijnmond zijn.”
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Groene gevel maakt bouwprojecten sterker, maar ook
risicovoller
Ondanks de voordelen maken groene gevels nog geen normaal onderdeel uit van gebouwen en de openbare ruimte. Met name het
beheer wordt door investeerders als een risico gezien. De gemeente Arnhem is echter positief en onthulde half oktober een groene
gevel in de Arnhemse wijk Spoorhoek. Wethouder Van Gastel van Openbare Ruimte: “Dit moet een olievlek worden.”
De wijk heeft veel blinde kopgevels doordat in de jaren 60/70 het
stratenpatroon wijzigde. Juist in die blinde gevels zagen de architecten
kansen om de wijk te vergroenen. Met subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur tekenden ze een ontwerp voor een groene
gevel aan de Bloemstraat. De speciaal ontwikkelde modules voor gevelbegroening (zie kader) konden met steun van de gemeente en financiële
bijdragen van de provincie en het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (ELI) in oktober 2010 worden gerealiseerd.
“Het eindresultaat mag er zijn”, vindt Reesink. “Als je ziet wat het effect

Op de dag dat de Arnhemse wethouder Margreet van Gastel de groene
gevel in de Bloemstraat officieel zal onthullen, brengt een wijkbewoner
’s ochtends taart naar Wilbert de Haan en Theo Reesink. Het is een blijk
van waardering voor de twee architecten die beiden kantoor houden in
de wijk Spoorhoek en zeven jaar geleden het initiatief namen om de
buurt te vergroenen. “In deze wijk wordt groen echt gemist door de
bewoners”, weet Reesink. “Spoorhoek is dichtbebouwd. We hebben
maar twee bomen: een plataan en een kastanje. Ruimte voor meer
groen is er niet.”
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is van zo’n stukje groen op de ruimte en hoe de leefbaarheid van de
buurt daardoor verbetert dan is dat alle moeite waard.’’

Hitte-eilandeffect
Verbetering van de leefbaarheid is niet de enige reden om steden
te vergroenen, meent Vincent Kuypers van kennisinstituut Alterra in
Wageningen. Op het debat georganiseerd door de gemeente voorafgaand aan de onthulling van de verticale tuin in de Bloemstraat,
benadrukt de onderzoeker de noodzaak van een groene stedelijke
inrichting in relatie tot klimaatverandering. Hittescans die Alterra in
2009 in Arnhem uitvoerde, tonen aan dat op hete dagen op een aantal plekken met veel wegen (asfalt) en bebouwing de temperatuur
7 tot 8°C hoger is dan buiten de stad. “Er is dus duidelijk sprake van
een hitte-eilandeffect.”
Omdat de gezondheid in het geding is – iedere graad boven de 25°C
leidt ertoe dat er per week dertig mensen extra sterven – moeten
steden klimaatbestendig worden ingericht. Eén van de mogelijkheden
om de opwarming in de compacte stad aan te pakken is met behulp
van groene gevels, vindt Kuypers. Gevelbegroening neemt weinig ruimte
in en is bovendien aantrekkelijk door een aantal andere factoren. Zo
vangt 5 m2 gevelbegroening eenzelfde hoeveelhied fijnstof en NOx af
als één boom, verhoogt een groene gevel de biodiversiteit in de stad,
kan groen tegen de gevel dienen om ontsierende graffiti te voorkomen
en stijgt door vergroening van de omgeving de waarde van onroerend
goed met 4 tot 12%.

Voorkeur
Dergelijke kwaliteiten betekenen echter niet dat groene gevels op elke
plek in de stad of op elk gebouw toegepast moeten, of kunnen worden.
Zo is er in de wijk Presikhaaf waar bestaande woningen deels worden
vervangen door nieuwbouw voldoende groen aanwezig, maar zou
met een betere inrichting van al die hondenpoepveldjes de gebruikswaarde van groen sterk verbeterd kunnen worden, vindt één van de
deelnemers aan het debat. Wie zijn de gebruikers en welke behoeften
hebben zij? Die vraag moet vaker worden gesteld. Zijn er veel kinderen
in een wijk? Dan heeft een groene gevel misschien niet direct de voorkeur want “op een groene gevel kun je niet spelen”.
“Maar er zijn ook plekken aan te wijzen in Arnhem waar je gevelgroen
gewoon nodig hebt voor de leefbaarheid”, meent Kuypers. “Als je
bomen plant langs de Westervoortsedijk, een drukke verkeersader
grenzend aan de bouwlocatie CobercoKwartier, heb je over twintig
jaar het tunneleffect: vervuilde lucht blijft tussen de gebouwen onder
de boomkronen hangen, waardoor de luchtkwaliteit verslechtert.
Daarom moet je hier kiezen voor gevelgroen in plaats van bomen.”
Een dergelijke argumentatie is niet de reden voor bouwonderneming
Dura Vermeer om aan de slag te gaan met dak- of gevelgroen, geeft
projectleider Wytse Algra toe. “Wij hebben commerciële motieven.
Duurzaamheid is een hot item. Als we daar ook aandacht voor hebben,
maken we meer kans om projecten te realiseren.” Voor een ontwerpwedstrijd van het nieuwe gemeentehuis en de aanpalende gemeentewerkplaats van Leiderdorp voorzag Dura Vermeer het ontwerp onder
andere van een groene gevel. De klimopwand geeft het gebouw een
duurzame uitstraling en zorgt dat het pand, gelegen naast een begraafplaats, beter in de omgeving is ingepast. Algra: “De gemeente hecht
daar belang aan. Zonder groene gevel hadden wij die prijsvraag niet
gewonnen, daar ben ik van overtuigd. Met groen maken we onze
projecten sterker, daarom doen wij er als bouwer wat mee.”

Onderhoud
Toch is het realiseren van groene gevels aan gebouwen niet altijd
eenvoudig, weet de projectleider. In de bouwfase van kantoren,
woningen en gebruiksruimtes is vaak nog niet bekend wie de eigenaar
of gebruiker wordt. “Voor investeringsmaatschappijen en projectontwikkelaars zijn de risico’s om te investeren in een groen dak of een
groene gevel te groot: men kent het niet, er zit onderhoud aan en
het moet beheerd worden.”
De meeste dak- en gevelgroenprojecten mislukken doordat degene die
de groene gevel realiseert niet degene is die ook het beheer uitvoert,
is de ervaring van Wim van Ginkel van de Ginkel Groep. De hovenier
die betrokken is bij de ontwikkeling en het onderhoud van de verticale
tuin aan de Arnhemse Bloemstraat benadrukt dat vooraf goed moet
worden nagedacht over de periode die na de aanleg van een groene
gevel volgt.
De verticale tuin in de Bloemstraat wordt het aankomende half jaar
intensief gevolgd. Wekelijks worden de technische constructie, het
irrigatiesysteem en de ontwikkeling van de vegetatie gecontroleerd.
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buurt wonen zich niet alleen gezonder voelen, maar ook gezonder zijn.
Ze gaan minder vaak naar de huisarts met klachten over angststoornissen en depressie, en ook aandoeningen aan de luchtwegen, diabetes,
hoge bloeddruk, hartklachten, rug- en nekklachten, ademhalingsproblemen, darmstoornissen, migraine en duizeligheid worden minder
vaak gerapporteerd.
Hoe is dat effect van groen op de gezondheid te verklaren? Daarbij
spelen verschillende aspecten een rol, legt de onderzoekster uit. Zo
helpt een wandeling in het bos of het uitzicht op een boom om te
ontstressen.
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de rendementen van soorten groen op specifieke patiëntengroepen”,
zegt Maas. Dus fictief gezegd: welke boomsoorten werken het best bij
depressies? Een antwoord op een dergelijke vraag – als dat mogelijk
zou zijn – zou de gezondheidssector enthousiaster kunnen maken, denkt
de onderzoekster. Want die is nu soms nog moeilijk warm te maken voor
de toepassing van groen, merkt Maas. En dat is jammer. De positieve
invloed van groen op de gezondheid is nu door onderzoek duidelijk
vastgesteld en groen kan een middel zijn om de kosten in de zorg te
drukken: minder huisartsenbezoek betekent immers ook minder uitgaven.

Gezondheidsachterstand
Vincent Roozen, algemeen directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond,
is al wel overtuigd van de grote waarde van groen. Feit is dat Rotterdammers gemiddeld één tot anderhalf jaar eerder doodgaan dan andere
Nederlanders, vertelt hij. “Rotterdammers zijn ook wat ziekelijker en de
babysterfte is in Rotterdam hoger dan het landelijke gemiddelde.” Een
van de manieren om de gezondheidsachterstand van Rotterdammers
aan te pakken is door de leef- en woonomstandigheden te verbeteren.
Roozen: “Die oude stadswijken in Rotterdam moeten groener. In plaats
van ruimte voor auto’s moet er ruimte komen voor groen.”

Ook zet groen kinderen aan tot bewegen en stimuleert het hun
motorische, maar ook cognitieve en emotionele ontwikkeling.
Daarbij zijn groene pleinen en gemeenschappelijke tuinen bij
uitstek gelegenheden waar mensen elkaar ontmoeten. Zet een
bankje neer op een beschutte plek met een mooi uitzicht op
bloemen en planten en als vanzelf komen mensen met elkaar in
contact. Op die manier doorbreken groene ruimten sociale isolatie
en eenzaamheid. Tevens laat groen mensen de natuurlijke kringloop van het leven zien. Het kan een aanknopingspunt zijn om
na te denken over de eigen plek in dit geheel, wat kan leiden tot
zingeving. En tot slot verbetert groen het microklimaat door het
dempen van wind en geluid, schaduwwerking, het verminderen
van luchtvochtigheid- en temperatuurschommelingen en het verbeteren van de luchtkwaliteit door afvangen van schadelijke luchtverontreiniging. “Ga vooral aan de slag met groen. Dat is mijn
boodschap”, zegt Maas.
Natuurlijk blijven er nog vragen over het effect van groen op de gezondheid onbeantwoord, weet de onderzoekster. Want hoeveel groen is
dan nodig? Welke soort groen (een weide, een natuurgebied of een
tuin) werkt het best? Waar moet het groen liggen, dichtbij huis of mag
het ook wat verder weg? En hoe moet het groen worden aangelegd
voor het meest optimale effect? “Ik zou graag nog onderzoek doen naar
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Investeren in groen: werk samen en deel de kosten
Groene investeringen worden beter betaalbaar door samen te werken en functies met elkaar te combineren. De betrokkenheid van
verschillende partijen, bijvoorbeeld zoals bij Menzis en Natuurmonumenten, kan er bovendien toe leiden dat een breder publiek in
contact komt met groen wat het rendement van dergelijke investeringen vergroot.
Met de ondertekening van het convenant De Vitale Groene Stad, schaart
het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)
zich achter de visie van Entente Florale Nederland dat groen essentieel
en onontbeerlijk is voor een leefbare stad.
“Toch liegen de kortingen die de rijksoverheid
voor de gemeenten in petto heeft er niet om”,
stelt Jaap Spros, voorzitter van Entente Florale
Nederland, ongerust vast.
“Groen in en om de stad wordt een zaak van
de gemeente”, vertelt Kees Lever, directeur
Regionale Zaken van het ministerie van ELI.
En dat kan je ook als positief beoordelen,
vindt hij. “Doordat de gemeente dichter bij
de burger staat, zal de groene leefomgeving
beter aansluiten op de behoeften. Er is geen
betutteling meer.” Eigen initiatieven van burgers
Kees Lever
en ondernemers kunnen op ondersteuning
rekenen, verwacht hij. Zijn advies is om daarbij coalities aan te gaan.
Lever doelt dan op bijvoorbeeld de combinatie van zorg en landbouw
zoals dat op een zorgboerderij gebeurt.

samenwerking met partners en deel de kosten door functiecombinaties.”
Zorgverzekeraar Menzis en de Vereniging Natuurmonumenten brengen
dat advies al een aantal jaren in de praktijk. “Natuurmonumenten heeft
natuur, wij hebben 2 miljoen klanten”, vertelt Erwin Duursma van Menzis.
“Het streven is om die twee bij elkaar te brengen. Sinds 2008 werken
we samen.”
Om mensen de natuur in te krijgen organiseerden de twee organisaties
de afgelopen jaren fiets- en wandelmaanden. Een boekje met tochten
door aantrekkelijke groene gebieden van Natuurmonumenten wees de
Menzis-leden de weg. Ook hebben de twee organisaties het voornemen
gezamenlijk de Buitenspeelplaats Tiengemeten te realiseren, en legt
Natuurmonumenten een natuurpad aan vanaf een door Menzis aangelegde binnentuin van het Martini ziekenhuis in Groningen naar een
vogelkijkhut aan de nabijgelegen Piccardthofplas.

Deel de kosten door functiecombinaties
Walter Kooy, directeur van het Nationaal Groenfonds, sluit zich bij het
advies van Lever aan. Om een investering in groen beter betaalbaar te
maken, raadt hij aan functies met elkaar te combineren. Leg bijvoorbeeld
een groen dak aan op een ziekenhuis;

Zorgkosten verlagen
Door te investeren in groen wil Menzis aan een behoefte voldoen. Uit
eigen onderzoek van de zorgverzekeraar bleek dat de leden groen
belangrijk vinden voor hun gezondheid. “Ook denken we dat groen
mensen gezonder maakt en het ziekteherstel bevordert”, vertelt
Duursma. De resultaten uit het onderzoek vitamine G(roen) van Jolanda
Maas van het EMGO+ Instituut ondersteunen die gedachte: in gebieden
met weinig groen blijkt de kans dat iemand zich ongezond voelt 1,5 maal
zo groot te zijn als in gebieden met veel groen. Menzis hoopt de zorgkosten in de toekomst te verlagen door mensen te activeren en te
motiveren om het groen in te trekken. Zo is investeren in groen een
investering met rendement.

een daktuin is functioneel als waterberger en bevordert tevens de gezondheid van de patiënten. “Mijn advies is: investeer niet alleen, zoek
De bezuinigingen op groen, met name op het groen voor kinderen,
baren de GGD-er zorgen. Kinderen moeten leven in een omgeving die
uitdaging biedt, vindt hij. “Het is niet erg als een kind zich eens bezeert
aan een brandnetel of bij het klimmen in een boom. Dat we kinderen
naar valcursussen sturen is waanzin. Haal de hekken weg rond braakliggende terreinen. Het is de beste speelnatuur die we kinderen kunnen
bieden.”
Roozen noemt de vergroening van het havenbedrijf als een geslaagd
voorbeeld waar verschillende partijen zich inzetten om de leef- en
werkomgeving te verbeteren. “Natuurlijk, het havenbedrijf handelt
vanuit een marketingperspectief en past groen toe omdat dat beter is
voor het imago, terwijl het de GGD vooral gaat om bevordering van de
gezondheid. Maar dat maakt voor mij niet uit. Het gaat erom dat je ook
vanuit verschillende zienswijzen samen tot goede resultaten komt.”
In dat proces levert de GGD een bijdrage door zich op te stellen als een
organisatie die het gesprek over groen en gezondheid aanzwengelt,
partijen met elkaar in contact brengt en ervoor zorgt dat ze samen aan
de slag gaan. “In de toekomst moet dat de rol van de GGD RotterdamRijnmond zijn.”
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Ondanks de voordelen maken groene gevels nog geen normaal onderdeel uit van gebouwen en de openbare ruimte. Met name het
beheer wordt door investeerders als een risico gezien. De gemeente Arnhem is echter positief en onthulde half oktober een groene
gevel in de Arnhemse wijk Spoorhoek. Wethouder Van Gastel van Openbare Ruimte: “Dit moet een olievlek worden.”
De wijk heeft veel blinde kopgevels doordat in de jaren 60/70 het
stratenpatroon wijzigde. Juist in die blinde gevels zagen de architecten
kansen om de wijk te vergroenen. Met subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur tekenden ze een ontwerp voor een groene
gevel aan de Bloemstraat. De speciaal ontwikkelde modules voor gevelbegroening (zie kader) konden met steun van de gemeente en financiële
bijdragen van de provincie en het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (ELI) in oktober 2010 worden gerealiseerd.
“Het eindresultaat mag er zijn”, vindt Reesink. “Als je ziet wat het effect

Op de dag dat de Arnhemse wethouder Margreet van Gastel de groene
gevel in de Bloemstraat officieel zal onthullen, brengt een wijkbewoner
’s ochtends taart naar Wilbert de Haan en Theo Reesink. Het is een blijk
van waardering voor de twee architecten die beiden kantoor houden in
de wijk Spoorhoek en zeven jaar geleden het initiatief namen om de
buurt te vergroenen. “In deze wijk wordt groen echt gemist door de
bewoners”, weet Reesink. “Spoorhoek is dichtbebouwd. We hebben
maar twee bomen: een plataan en een kastanje. Ruimte voor meer
groen is er niet.”
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is van zo’n stukje groen op de ruimte en hoe de leefbaarheid van de
buurt daardoor verbetert dan is dat alle moeite waard.’’

Hitte-eilandeffect
Verbetering van de leefbaarheid is niet de enige reden om steden
te vergroenen, meent Vincent Kuypers van kennisinstituut Alterra in
Wageningen. Op het debat georganiseerd door de gemeente voorafgaand aan de onthulling van de verticale tuin in de Bloemstraat,
benadrukt de onderzoeker de noodzaak van een groene stedelijke
inrichting in relatie tot klimaatverandering. Hittescans die Alterra in
2009 in Arnhem uitvoerde, tonen aan dat op hete dagen op een aantal plekken met veel wegen (asfalt) en bebouwing de temperatuur
7 tot 8°C hoger is dan buiten de stad. “Er is dus duidelijk sprake van
een hitte-eilandeffect.”
Omdat de gezondheid in het geding is – iedere graad boven de 25°C
leidt ertoe dat er per week dertig mensen extra sterven – moeten
steden klimaatbestendig worden ingericht. Eén van de mogelijkheden
om de opwarming in de compacte stad aan te pakken is met behulp
van groene gevels, vindt Kuypers. Gevelbegroening neemt weinig ruimte
in en is bovendien aantrekkelijk door een aantal andere factoren. Zo
vangt 5 m2 gevelbegroening eenzelfde hoeveelhied fijnstof en NOx af
als één boom, verhoogt een groene gevel de biodiversiteit in de stad,
kan groen tegen de gevel dienen om ontsierende graffiti te voorkomen
en stijgt door vergroening van de omgeving de waarde van onroerend
goed met 4 tot 12%.

Voorkeur
Dergelijke kwaliteiten betekenen echter niet dat groene gevels op elke
plek in de stad of op elk gebouw toegepast moeten, of kunnen worden.
Zo is er in de wijk Presikhaaf waar bestaande woningen deels worden
vervangen door nieuwbouw voldoende groen aanwezig, maar zou
met een betere inrichting van al die hondenpoepveldjes de gebruikswaarde van groen sterk verbeterd kunnen worden, vindt één van de
deelnemers aan het debat. Wie zijn de gebruikers en welke behoeften
hebben zij? Die vraag moet vaker worden gesteld. Zijn er veel kinderen
in een wijk? Dan heeft een groene gevel misschien niet direct de voorkeur want “op een groene gevel kun je niet spelen”.
“Maar er zijn ook plekken aan te wijzen in Arnhem waar je gevelgroen
gewoon nodig hebt voor de leefbaarheid”, meent Kuypers. “Als je
bomen plant langs de Westervoortsedijk, een drukke verkeersader
grenzend aan de bouwlocatie CobercoKwartier, heb je over twintig
jaar het tunneleffect: vervuilde lucht blijft tussen de gebouwen onder
de boomkronen hangen, waardoor de luchtkwaliteit verslechtert.
Daarom moet je hier kiezen voor gevelgroen in plaats van bomen.”
Een dergelijke argumentatie is niet de reden voor bouwonderneming
Dura Vermeer om aan de slag te gaan met dak- of gevelgroen, geeft
projectleider Wytse Algra toe. “Wij hebben commerciële motieven.
Duurzaamheid is een hot item. Als we daar ook aandacht voor hebben,
maken we meer kans om projecten te realiseren.” Voor een ontwerpwedstrijd van het nieuwe gemeentehuis en de aanpalende gemeentewerkplaats van Leiderdorp voorzag Dura Vermeer het ontwerp onder
andere van een groene gevel. De klimopwand geeft het gebouw een
duurzame uitstraling en zorgt dat het pand, gelegen naast een begraafplaats, beter in de omgeving is ingepast. Algra: “De gemeente hecht
daar belang aan. Zonder groene gevel hadden wij die prijsvraag niet
gewonnen, daar ben ik van overtuigd. Met groen maken we onze
projecten sterker, daarom doen wij er als bouwer wat mee.”

Onderhoud
Toch is het realiseren van groene gevels aan gebouwen niet altijd
eenvoudig, weet de projectleider. In de bouwfase van kantoren,
woningen en gebruiksruimtes is vaak nog niet bekend wie de eigenaar
of gebruiker wordt. “Voor investeringsmaatschappijen en projectontwikkelaars zijn de risico’s om te investeren in een groen dak of een
groene gevel te groot: men kent het niet, er zit onderhoud aan en
het moet beheerd worden.”
De meeste dak- en gevelgroenprojecten mislukken doordat degene die
de groene gevel realiseert niet degene is die ook het beheer uitvoert,
is de ervaring van Wim van Ginkel van de Ginkel Groep. De hovenier
die betrokken is bij de ontwikkeling en het onderhoud van de verticale
tuin aan de Arnhemse Bloemstraat benadrukt dat vooraf goed moet
worden nagedacht over de periode die na de aanleg van een groene
gevel volgt.
De verticale tuin in de Bloemstraat wordt het aankomende half jaar
intensief gevolgd. Wekelijks worden de technische constructie, het
irrigatiesysteem en de ontwikkeling van de vegetatie gecontroleerd.
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Daarnaast wordt gekeken welke fauna de verticale tuin aantrekt. Na
deze periode zal de groene gevel een aantal keren per jaar worden
onderhouden. Die onderhoudskosten komen voor rekening van de
gemeente. Wethouder Van Gastel ziet ondanks de huidige periode van
financiële krapte toch mogelijkheden. Momenteel kijkt de gemeente
met woningcorporatie Portaal naar de mogelijkheden om een groene
gevel te realiseren in de Weerdjesstraat. “Als groene gevels in de
schaarse ruimte van de binnenstad de toekomst zijn, moeten we ons
daar ook op instellen”, vindt ze. “Dit moet een olievlek worden.”

P L A N T

Groen verbetert het microklimaat, stimuleert kinderen in hun ontwikkeling en bevordert sociale contacten.
Om deze gezondheidseffecten te bereiken, vindt u hier suggesties voor toe te passen soorten.
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Nexit Architecten, Arnhem en Buro Poelmans Reesink
Landschapsarchitectuur, Arnhem (ontwerp).
ABT, Velp (constructie korven).
Ginkel Groep, Veenendaal (substraat, beplanting).
Aquaco, Elst(irrigatiesysteem).
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Educatief groen

Het afvangen van fijnstof is actueel in de milieuproblematiek. Boomkwekerijproducten kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Naalden vangen meer fijnstof
af dan bladeren vanwege het grote oppervlak. Taxus is daarvan een prima voorbeeld. Taxus komt in Europa van nature voor en kan heel oud worden. Hij is er in
veel vormen: opgaand, spreidend, en met korte of lange naalden. Deze conifeer
heeft een voorkeur voor halfschaduw en is zeer winterhard. Taxus is geschikt als
haag of als vormboom doordat hij uitstekend is te snoeien. In het openbaar groen
leent Taxus baccata zich uitstekend voor toepassing (als haag) op begraafplaatsen
en in parken. Taxus baccata ‘Fastigiata’ is door zijn fraaie zuilvorm zeer geschikt
als solitair. (Voor meer informatie: de brochure ‘Bomen, een verademing voor de
stad’, aan te vragen via info@pph.nl)

Onderzoek toont aan dat kinderen uit stedelijke gebieden steeds verder van de
natuur komen te staan. Fruitbomen, struiken met eetbare bessen en ook hazelnoot
(Corylus avellana) tonen kinderen waar hun voedsel (vruchten) vandaan komt.
Corylus avellana is een bladverliezende struik, die zo’n 6 m hoog kan worden en
3,5 - 4,5 m breed. Voordat het blad aan de struik komt, tooit de Corylus zich met
katjes. Na de bevruchting ontwikkelen de bloemen zich tot een met een groene
bast omhulde noot die naarmate hij rijper wordt, verkleurt naar geeloranje. De nootjes zijn eetbaar. Corylus avellana ’Contorta’ heeft sierlijk gedraaide twijgen.

Groen en gezondheid
De afgelopen jaren is het groen in steden afgenomen, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Dat
is vanuit gezondheidsoogpunt niet wenselijk.
Groen is van belang voor de preventieve en
curatieve gezondheidszorg: investeren in
groen verbetert de kwaliteit van de zorg en
reduceert de kosten. Vanuit die gedachte

organiseerde Entente Florale Nederland in
Vlaardingen op 10 november, voorafgaand
aan de prijsuitreiking van de nationale groencompetitie, het symposium ‘Groen en Gezondheid’. Sprekers vanuit het onderzoek (Jolanda
Maas, EMGO+ Instituut), de zorg (Vincent
Roozen, GGD Rotterdam-Rijnmond), de
architectuur (Hans van Beek, PRO Architecten,
ontwerper van het Meander Medisch Centrum
in Amersfoort), financiën (Walter Kooy, Natio-

Op 80 cm afstand van de gevel staan vijf zelfdragende zuilen van gestapelde korven gevuld met lavasteen,
daktuinsubstraat en een fractie organisch materiaal. De korven zijn begroeid met sedummatten van Optigroen,
aangevuld met kruiden en grassen. De korven zijn op de werf van de hovenier beplant en na een verzorgingsperiode getransporteerd naar de locatie waar de groene gevel in twee dagen is geplaatst. Voorgeprogrameerde
waterdruppelaars voorzien elke korf naar behoefte van leidingwater. Tussen de vijf zuilen staat Wisteria.
De totale oppervlakte van de groene gevel is 150 m 2.
De Ginkel Groep voert gedurende een periode van een half jaar wekelijks controles uit. Daarna volgt een aantal
keren per jaar onderhoud (visuele inspectie beplanting, bijstellen beregeningssysteem).
€ 750 tot € 800 per m2. De hoge prijs is deels te wijten aan de verplaatsing van ondergrondse vuilcontainers op
de locatie. Zonder deze extra kosten kan het groene gevelsysteem naar verwachting voor € 500 per m 2 worden
aangelegd.

GROEN EN GEZONDHEID

Speelgroen

Schaduwwerking

Kleurrijk groen

Spelen in een duurzame groene omgeving waarbij
het kind zijn fantasie en creativiteit kan gebruiken; je
wenst het ieder kind toe. En het kan. De brochure van
de ontwerpwedstrijd Duurzame Groene Speelplekken
(aan te vragen via info@pph.nl) laat een aantal prima
ontwerpen zien. En ook het te gebruiken sortiment is
voorhanden. Zoals bijvoorbeeld rode kornoelje (Cornus
sanguinea) die als kleine boom of als struik aangeplant kan worden als speelbosje. De rode kornoelje
(tot 4 m hoog) heeft kleine witte bloemen in het voorjaar, de bolvormige bessen (ø 6-8 mm) verkleuren al
rijpend van groen tot glanzend zwart. Het eivormige
blad is groenachtig grijs, de donkerrode twijgen vallen
in de winter extra op. Rode kornoelje houdt van een
kalkhoudende grond.

De Fransen hebben het al voor ons uitgevonden: kijk
maar eens op hun pleinen en terrasjes waar je lekker
in de schaduw kunt zitten onder breedkronige bomen
waar ook nog eens geen rommel uit valt. De dakplataan
is het klassieke voorbeeld van deze toepassing. De
in Nederland meest aangeplante plataan is Platanus
hispanica. Deze boom heeft handvormig, 3-5 lobbig
getand blad, meestal 2 vruchthoofdjes en een zeer
karakteristieke stam. Platanus hispanica wordt veelal
aangeplant als laan- en straatboom. Maar de kroon
van deze plataan is ook uitstekend te leiden tot een
schaduwbiedende dakvorm en in die vorm goed toepasbaar op pleinen.

Onderzoeken wijzen uit dat vooral ouderen en vrouwen
veel belang hechten aan uitzicht op bloeiend en kleurrijk groen bij een plek waar men even kan rusten en
elkaar kan ontmoeten. Het sortiment boomkwekerijproducten en vaste planten biedt tal van mogelijkheden voor het creëren van kleurrijke borders die aansluiten bij diverse onderhoudsniveaus. Een langdurig
en fraai bloeiende heester is Hydrangea. Bekende
variëteiten zijn onder meer de boerenhortensia (H.
macrophylla) met de bolvormige bloeiwijze, de pluimhortensia (H. paniculata) en de eikenbladhortensia (H.
quercifolia). Hydrangea is gevoelig voor de zuurgraad
van de grond. Verandering van bloemkleur is onder
meer hiervan het gevolg. De bloeitijd van Hydrangea
loopt van juni tot in september. Deze heester vraagt
een plaats in halfschaduw en een wat zure bodem.
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De brochure biedt gemeenten en GGD’en
inspirerende praktijkvoorbeelden en een stappenplan voor het realiseren van een groene en
gezonde wijk. De brochure is een gezamenlijke uitgave van Plant Publicity Holland,
Kenniscentrum Recreatie, verschillende
GGD’en, het EMGO+ Instituut en het ministerie
van ELI. De brochure is op te vragen bij Plant
Publicity Holland via info@pph.nl.
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Tevens werd de brochure ‘Een groene gezonde
wijk, inspiratie voor de praktijk’ gepresenteerd.

Groen is geen luxe
maar noodzaak voor
gezondheid

Groen is geen luxe maar noodzaak
voor gezondheid
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Investeren in groen:
werk samen en deel

Wie in het groen woont, voelt zich niet alleen gezonder, maar is het ook. Nu dat gegeven met wetenschappelijk onderzoek
wordt onderbouwd, is het tijd om partijen
bij elkaar te krijgen om ook daadwerkelijk
een groene en gezonde leefomgeving te
realiseren. “Ga aan de slag met groen.”

de kosten
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Groene gevel maakt
bouwprojecten
sterker, maar ook
risicovoller

“Groen is geen luxe product”, daarvan is
Jolanda Maas verbonden aan het EMGO+
Instituut van het VU Medisch Centrum overtuigd. Uit recent door haar uitgevoerd onderzoek blijkt dat mensen die in een groene
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naal Groenfonds, Erwin Duursma, Menzis) en
de overheid (Kees Lever, ministerie ELI) gaven
hun visie op het belang van groen voor het
welzijn.
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Fijnstof
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Verticale tuin Spoorwegstraat/Bloemstraat in Arnhem

•

Deze brochure geeft informatie over dak- en gevelgroen, zoveel
mogelijk gebaseerd op harde cijfers uit onderzoek en ervaringen
van professionals. De informatie is bestemd voor mensen die over
dak- en gevelgroen communiceren, en daarvoor goede basisinformatie
willen hebben. Bijvoorbeeld gemeenten, woningbouwverenigingen,
architecten, bouwbedrijven en opdrachtgevers.
De brochure is op te vragen bij Plant Publicity Holland via info@pph.nl.

Jolanda Maas
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Daarnaast wordt gekeken welke fauna de verticale tuin aantrekt. Na
deze periode zal de groene gevel een aantal keren per jaar worden
onderhouden. Die onderhoudskosten komen voor rekening van de
gemeente. Wethouder Van Gastel ziet ondanks de huidige periode van
financiële krapte toch mogelijkheden. Momenteel kijkt de gemeente
met woningcorporatie Portaal naar de mogelijkheden om een groene
gevel te realiseren in de Weerdjesstraat. “Als groene gevels in de
schaarse ruimte van de binnenstad de toekomst zijn, moeten we ons
daar ook op instellen”, vindt ze. “Dit moet een olievlek worden.”

P L A N T

Groen verbetert het microklimaat, stimuleert kinderen in hun ontwikkeling en bevordert sociale contacten.
Om deze gezondheidseffecten te bereiken, vindt u hier suggesties voor toe te passen soorten.
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Het afvangen van fijnstof is actueel in de milieuproblematiek. Boomkwekerijproducten kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Naalden vangen meer fijnstof
af dan bladeren vanwege het grote oppervlak. Taxus is daarvan een prima voorbeeld. Taxus komt in Europa van nature voor en kan heel oud worden. Hij is er in
veel vormen: opgaand, spreidend, en met korte of lange naalden. Deze conifeer
heeft een voorkeur voor halfschaduw en is zeer winterhard. Taxus is geschikt als
haag of als vormboom doordat hij uitstekend is te snoeien. In het openbaar groen
leent Taxus baccata zich uitstekend voor toepassing (als haag) op begraafplaatsen
en in parken. Taxus baccata ‘Fastigiata’ is door zijn fraaie zuilvorm zeer geschikt
als solitair. (Voor meer informatie: de brochure ‘Bomen, een verademing voor de
stad’, aan te vragen via info@pph.nl)

Onderzoek toont aan dat kinderen uit stedelijke gebieden steeds verder van de
natuur komen te staan. Fruitbomen, struiken met eetbare bessen en ook hazelnoot
(Corylus avellana) tonen kinderen waar hun voedsel (vruchten) vandaan komt.
Corylus avellana is een bladverliezende struik, die zo’n 6 m hoog kan worden en
3,5 - 4,5 m breed. Voordat het blad aan de struik komt, tooit de Corylus zich met
katjes. Na de bevruchting ontwikkelen de bloemen zich tot een met een groene
bast omhulde noot die naarmate hij rijper wordt, verkleurt naar geeloranje. De nootjes zijn eetbaar. Corylus avellana ’Contorta’ heeft sierlijk gedraaide twijgen.
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De afgelopen jaren is het groen in steden afgenomen, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Dat
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Op 80 cm afstand van de gevel staan vijf zelfdragende zuilen van gestapelde korven gevuld met lavasteen,
daktuinsubstraat en een fractie organisch materiaal. De korven zijn begroeid met sedummatten van Optigroen,
aangevuld met kruiden en grassen. De korven zijn op de werf van de hovenier beplant en na een verzorgingsperiode getransporteerd naar de locatie waar de groene gevel in twee dagen is geplaatst. Voorgeprogrameerde
waterdruppelaars voorzien elke korf naar behoefte van leidingwater. Tussen de vijf zuilen staat Wisteria.
De totale oppervlakte van de groene gevel is 150 m 2.
De Ginkel Groep voert gedurende een periode van een half jaar wekelijks controles uit. Daarna volgt een aantal
keren per jaar onderhoud (visuele inspectie beplanting, bijstellen beregeningssysteem).
€ 750 tot € 800 per m2. De hoge prijs is deels te wijten aan de verplaatsing van ondergrondse vuilcontainers op
de locatie. Zonder deze extra kosten kan het groene gevelsysteem naar verwachting voor € 500 per m 2 worden
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in Nederland meest aangeplante plataan is Platanus
hispanica. Deze boom heeft handvormig, 3-5 lobbig
getand blad, meestal 2 vruchthoofdjes en een zeer
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Onderzoeken wijzen uit dat vooral ouderen en vrouwen
veel belang hechten aan uitzicht op bloeiend en kleurrijk groen bij een plek waar men even kan rusten en
elkaar kan ontmoeten. Het sortiment boomkwekerijproducten en vaste planten biedt tal van mogelijkheden voor het creëren van kleurrijke borders die aansluiten bij diverse onderhoudsniveaus. Een langdurig
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gezonde wijk. De brochure is een gezamenlijke uitgave van Plant Publicity Holland,
Kenniscentrum Recreatie, verschillende
GGD’en, het EMGO+ Instituut en het ministerie
van ELI. De brochure is op te vragen bij Plant
Publicity Holland via info@pph.nl.
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Groen en gezondheid
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Tevens werd de brochure ‘Een groene gezonde
wijk, inspiratie voor de praktijk’ gepresenteerd.

Groen is geen luxe
maar noodzaak voor
gezondheid

Groen is geen luxe maar noodzaak
voor gezondheid
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Investeren in groen:
werk samen en deel

Wie in het groen woont, voelt zich niet alleen gezonder, maar is het ook. Nu dat gegeven met wetenschappelijk onderzoek
wordt onderbouwd, is het tijd om partijen
bij elkaar te krijgen om ook daadwerkelijk
een groene en gezonde leefomgeving te
realiseren. “Ga aan de slag met groen.”

de kosten
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Groene gevel maakt
bouwprojecten
sterker, maar ook
risicovoller

“Groen is geen luxe product”, daarvan is
Jolanda Maas verbonden aan het EMGO+
Instituut van het VU Medisch Centrum overtuigd. Uit recent door haar uitgevoerd onderzoek blijkt dat mensen die in een groene

COLOFON • De Groene Stad is een uitgave van Plant Publicity Holland en verschijnt drie maal per jaar. PPH • Postbus 81 • 2770 AB Boskoop
T (0172) 217 550 • F (0172) 218 350 • E info@pph.nl • W www.pph.nl • W www.degroenestad.nl • Ontwerp en realisatie | KopArt, Amstelveen

naal Groenfonds, Erwin Duursma, Menzis) en
de overheid (Kees Lever, ministerie ELI) gaven
hun visie op het belang van groen voor het
welzijn.

2 0 1 0

Inititatiefnemers

Fijnstof

D E C E M B E R

Verticale tuin Spoorwegstraat/Bloemstraat in Arnhem

•

Deze brochure geeft informatie over dak- en gevelgroen, zoveel
mogelijk gebaseerd op harde cijfers uit onderzoek en ervaringen
van professionals. De informatie is bestemd voor mensen die over
dak- en gevelgroen communiceren, en daarvoor goede basisinformatie
willen hebben. Bijvoorbeeld gemeenten, woningbouwverenigingen,
architecten, bouwbedrijven en opdrachtgevers.
De brochure is op te vragen bij Plant Publicity Holland via info@pph.nl.

Jolanda Maas
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Productinformatie
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