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Het advies Recht op groen, bestaat uit twee aparte delen:
deel 1:  Recht op groen, advies over de groene kwaliteit van de openbare ruimte,  

beleidsadvies
deel 2:  Recht op groen, advies over de groene kwaliteit van de openbare ruimte, 

analyse

Deel 1 bevat het beleidsadvies en de aanbevelingen, deel 2 bevat een uitwerking 
van de analyse van vraag en aanbod en van de factoren die het besluitvormings-
proces bepalen.
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Samenvatting

De Raad voor het Landelijk Gebied maakt zich zorgen over de groene 
kwaliteit van de openbare ruimte. De groene kwaliteit schiet nu al tekort 
en in de verstedelijkende omgeving groeit de bebouwing sneller dan 
het nieuwe groen. De realisatie van groen buiten de stad stagneert ten 
opzichte van de taakstelling. De raad brengt het advies ‘Recht op groen’ 
uit om de zorg over de groene kwaliteit van de openbare ruimte breder 
te agenderen en de steden te attenderen op de functies van groen voor 
hun taakstelling om voor een goed leefklimaat te zorgen (sociaal, milieu, 
sociaal-economisch, langere termijn klimaat).

Het advies Recht op groen, bestaat uit twee aparte delen:
deel 1:  Recht op groen, advies over de groene kwaliteit van de    

openbare ruimte, beleidsadvies
deel 2:  Recht op groen, advies over de groene kwaliteit van de    

openbare ruimte, analyse

In dit deel analyseert de raad de balans tussen het groen in de openbare 
ruimte en de verstedelijking. Deel 1 bevat het beleidsadvies en aanbeve-
lingen.

1. Meerdere motieven

Groen draagt op essentiële wijze bij aan gezondheid,   
lokale economie en natuur

Uit onderzoek blijkt het belang van groen voor de leefbaarheid, de 
menselijke gezondheid, de economie en de natuur. Groen biedt een 
omgeving voor sociale contacten, recreatie, sport en spelen. Groen biedt 
ruimte om te bewegen en draagt daarmee bij aan de fysieke gezondheid, 
zorgt voor de mentale gezondheid door herstel van stress te stimuleren 
en vermindert stressfactoren zoals geluid en luchtverontreiniging en 
buffert ons locale klimaat. Groen is belangrijk voor het economisch ves-
tigingsklimaat, doordat ondernemingen een plezierige omgeving voor 
wonen en werken wordt geboden. Andere bijdragen aan de economie 
zijn onder meer stimulering van het toeristisch en recreatief bedrijfsleven, 
verhoging van de economische waarde van onroerend goed en mogelijke 
reductie van gezondheidskosten.
Deze functies van groen – en het daarmee samenhangende maatschap-
pelijk rendement – worden nog onvoldoende onderkend.
Ook indirecte functies van groen kunnen op andere begrotingen grote 
kostenposten worden als het groen afwezig is: het geruststellen van men-
sen, het faciliteren van sportgelegenheid en dergelijke.
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2. Discrepantie in vraag en aanbod

De in de Nota Ruimte beleidsmatig geïndiceerde benodigde 
hoeveelheid groen binnen het stedelijk gebied zal niet worden 
gehaald

De raad gaat er van uit dat dit richtgetal voor nieuwbouw situaties ook 
indicatief is voor het bestaand stedelijk gebied. Beleidsmatig is een richt-
getal in de Nota Ruimte van 75 m² aangegeven van 75 m² groen per 
woning1. In 13 van de 30 bestudeerde steden, vooral in het westen van 
het land, is sprake van een groentekort in de bebouwde kom ten opzichte 
van het richtgetal. Dit tekort loopt op tot 25 m² per woning. Er is alle 
aanleiding om te veronderstellen dat de huidige oppervlakte groen per 
woning niet behouden zal kunnen worden. In de steden groeit de opper-
vlakte bebouwing sneller dan de oppervlakte recreatief groen.

De doelstelling in de Nota Ruimte voor groen om de stad is te 
laag

Het aanbod van groen buiten de stad is nu 41 m² en neemt nog toe tot 
72 m² groen per woning als gevolg van vigerende groenprogramma’s 
(Nota Ruimte). Hoewel daar nog open te stellen natuur en landgoederen 
aan kunnen worden toegevoegd zal ook na 2013 de beschikbare hoeveel-
heid ver achterblijven bij de door de ANWB geschatte maatschappelijke 
vraag van 300 m² per woning.

3.  Realisatie ontbrekend groen is haalbaar    
en uitvoerbaar

Middelen voor herstel

Middelen vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en 
het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) kunnen worden gebruikt 
voor herstel van groene kwaliteit.

Voldoende ruimte beschikbaar

Voor groen binnen de stad is 2.888 ha groen nodig. Voor groen om de 
stad is nog 48.000 ha recreatief benutbaar of beleefbaar oppervlakte 
nodig. Deze oppervlakte kan gevonden worden in het omringende lan-
delijk gebied waar als gevolg van functiewijziging voldoende agrarische 
ruimte beschikbaar kan komen voor groen en woningbouw. Een uitwis-
seling van groen en rood tussen stad en dorp zal bijdragen aan de plat-
telandseconomie. In dit advies zijn huidige belemmeringen voor deze 
groenrood uitwisseling in beeld gebracht. Multifunctioneel ruimtegebruik 
kan het ruimtebeslag nog beperken.

1 Het richtgetal in de Nota Ruimte wordt daar gebruikt ten behoeve van uitbreidingsloca-

ties. In deze tekst wordt dit richtgetal ook gebruikt ten behoeve van het bestaand stedelijk 

gebied. 
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Kosten zijn draagbaar

Voor de benodigde aankoop en investeringsmiddelen voor het inlopen 
van de achterstand voor 2015 is in de stad 58 miljoen (7% van het 
jaarlijks Grote Steden Beleid (GSB III) budget) en om de stad 22 miljoen 
euro per jaar nodig. Per bestaande woning in het stedelijk gebied van de 
dertig grote steden (G30) komt dat neer op respectievelijk € 27 en € 10 
per jaar.

Rol voor privaat groen

Privaat, maar openbaar toegankelijk groen kan, mits voorzien van garan-
ties, een substantiële bijdrage leveren aan het oplossen van groentekor-
ten in het stedelijk gebied. Projectontwikkelaars kunnen hier een bijdrage 
in hebben. Ten behoeve van die garanties is meer consensus over de 
betekenis van groene kwaliteit noodzakelijk.

4. Transitie is noodzakelijk

Transitie van verbaal beleid naar uitvoering is nodig

De raad is van oordeel dat een transitie noodzakelijk is om de maat-
schappelijke betekenis van groen te laten doorwerken in concrete 
besluitvorming. Het gaat daarbij onder andere om bijdragen vanuit het 
beleid (afzien van de compacte stad), vanuit stedenbouw (een bredere 
oriëntatie op bewonersbehoeften), vanuit de woningbouw (een verdere 
ontwikkeling van de economische relatie tussen stad en platteland), van-
uit burgers en hun organisaties (actievere houding van bewoners in het 
maatschappelijke debat).
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Analyse

1 Inleiding
De openbare ruimte behoort tot de belangrijkste sociaal-ruimtelijke 
aspecten van de omgeving, die van invloed zijn op het welzijn en de leef-
kwaliteit. Deze aspecten zijn minstens even belangrijk als de vormgeving, 
kleur en hoogte van gebouwen of waarneembaar landschap. Op grond 
van maatschappelijke en wetenschappelijke overwegingen kunnen zes 
elementen in die openbare ruimte worden onderscheiden die voor men-
sen essentieel zijn voor de daar ervaren leefbaarheid: sociale veiligheid, 
hinder, oriëntatie, afwisseling, identiteit en groen (Van den Berg e.a. 
2003). De bijdrage van het groene aspect aan de kwaliteit en beleefbaar-
heid van de openbare ruimte is onderwerp van analyse in dit advies.

De raad maakt zich zorgen om de hoeveelheid en de kwaliteit van het 
groen in de openbare ruimte. De bebouwing groeit sneller dan het 
nieuwe groen in de stad. De realisatie van groen buiten de stad lijkt 
achter te blijven bij de behoefte aan recreatief groen. De komende grote 
bouwopgaven en de terugtrekkende beweging van de rijksoverheid voor 
het onderdeel groen (Nota Ruimte) zullen deze veronderstelde scheef-
groei verder versterken. Als er een tekort is aan groen, dan zal dat resul-
teren in effecten op leefbaarheid en welzijn (zie hoofdstuk 2).

De openbare ruimte is in onze samenleving de plek waar wij samen 
leven, samen werken en samen wonen. Ook de kwaliteit van de openbare 
ruimte bepaalt de toekomstige positie van de stad of het dorp waar wij 
wonen in de Nederlandse en Europese context. Stad of dorp zal in sociaal 
en economisch opzicht immers alleen goed kunnen functioneren als de 
bewoners een rijke leefomgeving wordt geboden. De behoefte aan ver-
sterking van de sociale en fysieke leefomgeving en van de economische 
kracht van steden en dorpen wordt steeds groter en de kwaliteit van de 
openbare ruimte speelt daarbij een belangrijke rol.

Het Rijk legt de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte bij de 
provincies en gemeenten. Daarmee wordt een invulling gegeven aan 
‘anders sturen’ in het project ‘Andere Overheid’. ‘Anders sturen’ door 
minder via regels en wetten voor te schrijven hoe het moet. In plaats 
daarvan komen kaders en prestatiegerichte afspraken waarbinnen andere 
partijen meer ruimte hebben voor de uitvoering. De raad verwacht echter 
dat de uitwerking van ‘anders sturen’ vraagt om een oplossing van de 
dilemma’s waarvoor alle betrokken partijen bij de openbare ruimte zich 
geplaatst zien.



Het belang van groen in de openbare ruimte als wezenlijke component 
wordt maatschappelijk breed onderschreven. Er zijn instrumenten om 
dat te realiseren. Toch blijkt realisatie van groen in de openbare ruimte 
vaak niet te lukken. De raad wil met de analyse deze problematiek agen-
deren.

Reikwijdte van het advies

Dit advies gaat over het groen in en om de stad. Hierbij hoort zowel het 
buurt- en blokgroen, als de parken en plantsoenen in de stad. Bij het 
groen om de stad horen de recreatie- en natuurgebieden in een zone van 
10 kilometer rondom het verstedelijkte gebied. De analyse in dit deel 2 is 
echter evenzeer van toepassing op situaties in tal van dorpen. Ook daar 
speelt de vraag hoeveel groen noodzakelijk is en voor welke functies dat 
gebruikt moet worden.
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2 Motieven voor groen in de openbare
ruimte 

Is groen in stad en regio belangrijk? Als mensen gevraagd wordt naar 
hun motief om groen of natuur in hun buurt en hun regio te willen heb-
ben, dan zijn de antwoorden te herleiden tot de hier volgende motieven 
van leefbaarheid, gezondheid, economie en natuur, ongeacht het soort 
groene openbare ruimte dat men voor ogen heeft.

2.1 Leefbaarheid
Hoewel in het denken over leefbaarheid en leefkwaliteit allerlei begrippen 
door elkaar heen lopen en discussies hierover nog in volle gang zijn, is 
één ding wel duidelijk: De groene kwaliteit in de openbare en zichtbare 
ruimte is van eminent belang voor de leefbaarheid. In de beleving van 
mensen in de Rotterdamse wijk Crooswijk werd bij en na de aanleg van 
een nieuw groen parkje aanzienlijke verbeteringen van het sociaal eco-
nomisch leefklimaat gerapporteerd door de projectleider. In Engeland 
vindt 85% van de bewoners dat de kwaliteit van de openbare ruimte en 
de gebouwde omgeving een directe invloed heeft op hun leven en hun 
beleving (CABE 2004a). De stad Chicago heeft zeer sterk geïnvesteerd in 
aanplant van bomen op initiatief van het gemeentebestuur. Motief was 
de verbetering van het fysieke en sociale stedelijk klimaat.
Hierbij gaat het niet alleen om esthetische kenmerken van de bebouwde 
omgeving, maar ook om de gebruikswaarde van de groene openbare 
ruimte. De vaardigheid om dit soort omgevingen te ontwerpen wordt 
ook wel the art of making places genoemd (Buchanan 1988; Tibbalds 
1988, 1992).
Ook uit onderzoek weten we dat het groen op veel manieren bijdraagt 
aan de kwaliteit van de omgeving. Bijvoorbeeld:
•  de groene openbare ruimte is noodzakelijk voor de recreatie van de 

bewoners en gebruikers in de vorm van wandelen, fietsen en spelen;
•  de openbare ruimte biedt een ontmoetingsplaats voor mensen. Dat 

geldt speciaal voor de groepen jongeren en ouderen en voor autoch-
tonen en allochtonen;

•  de groene ruimte biedt speel- en bewegingsplekken voor kinderen;
•  voor sportbeoefening is groene ruimte onontbeerlijk. Ondanks de 

opmars van kunstgras en overdekte banen zijn vele sporten niet denk-
baar zonder een groene omgeving. Dat geldt vooral voor de individu-
ele trimmer en sportbeoefenaar;

•  de beschikbaarheid van parken en recreatiefaciliteiten leidt tot verbete-
ring van de veiligheid in de openbare ruimte. Het bieden van sportieve 
tijdbestedingsmogelijkheden en ontmoetingsmogelijkheden aan jeug-
digen, leidt samen met andere maatregelen tot vermindering van de 
onveiligheid (Groenforum Nederland 2003), hoewel hier in Nederland 
nog weinig gebruik van gemaakt wordt (RMO 2004);

•  wonen in het groen wordt aantrekkelijk gevonden. Steden kunnen zo 
ook de kapitaalkrachtige inwoners weerhouden van een vlucht naar 
de dorpen in de omgeving. Hierdoor wordt bijgedragen aan een goed 
sociaal stedelijk klimaat;
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•  een groene kwaliteit in de openbare ruimte kan bijdragen aan de 
architectonische vormgeving van de woonomgeving (zie de aantrek-
kelijkheid van tuindorpen). Ook kan groen bijdragen aan de oriëntatie 
in buurt en stad;

•  groen schept mogelijkheden voor de natuurbeleving en natuureduca-
tie. Groene structuren kunnen het cultuurhistorische besef bevorderen, 
bijvoorbeeld doordat gewoond kan worden in woonwijken met nog 
aanwezige oude landschappelijke structuren;

• volkstuinen zijn voor de bezitters een bron van ontspanning.

Het gaat niet alleen om groen in de stad, maar ook om groen om de 
stad. De nabijheid van landelijk gebied is een belangrijk aspect van de 
dagelijkse leefomgeving voor veel inwoners van Nederland. De aantrek-
kelijkheid hangt af van factoren zoals wandel- en fietsmogelijkheden, 
toegankelijkheid, reliëf, oevers en bereikbaarheid. Zowel voor fietsers als 
voor wandelaars is daarnaast stilte een zeer belangrijk aspect; het bepaalt 
voor respectievelijk ruim 15% en ruim 9% de recreatieve waarde van een 
gebied (RIVM Milieuverkenning 5).

De betekenis van het recreatieve aspect zal in een volgend hoofdstuk lei-
den tot een maat voor de hoeveelheid groen die nodig is. Voor de overige 
aspecten van het leefbaarheidmotief bestaat in de literatuur geen zicht op 
de daarvoor benodigde hoeveelheid of kwaliteit van groen.

   Kinderen hebben recht op spel en recreatie

 De huidige generatie heeft aanzienlijk minder ruimte voor buitenspel en 
 natuurervaringen dan vorige generaties. Als kinderen van 5 tot 12 jaar 
  het voor het zeggen zouden hebben zouden in hun woonomgeving  
 ‘wilde’ landjes te vinden zijn: braakliggende, ‘ongeplande’ terreinen, waar 
 zij vrij – dat wil zeggen zoveel mogelijk zonder controle door volwasse- 
 nen – kunnen spelen. Kinderen vinden daar onder andere: dingen die een 
 beroep op verbeeldingskracht en inventiviteit doen; kunnen lopen over  
 een liggende boomstam of klimmen in een boom; dieren tegenkomen;  
 steeds weer nieuwe dingen te ontdekken; plekken die de fantasie in  
 hoge mate prikkelen, waar je kunt dromen en van kunt dromen, places  
 where the soul can fly. De identiteit van dergelijke plekken en hun ver 
 halen draagt bij aan de ontwikkeling van de identiteit (het levensverhaal) 
 van kinderen.
 Bron: Netwerk Springzaad van de Stichting Oase, 2004



2.2 Gezondheid
Groen is goed voor de gezondheid (Gezondheidsraad en RMNO 2004, 
Van den Berg & Van den Berg 2001). Daar zijn verschillende redenen 
voor (figuur 1), waarvan een aantal hier worden toegelicht.

Figuur 1: Schematisch overzicht van de mogelijke gunstige invloeden van natuur op gezondheid,  

bron: Natuur en gezondheid 2004

Fysieke gezondheid: ruimte om te bewegen

Een uitnodigende omgeving beïnvloedt de gezondheid positief doordat 
die stimuleert tot beweging in de vorm van wandelen, joggen en fietsen. 
Een groene omgeving blijkt het dagelijks wandelen van mensen blijvend 
te stimuleren. Wandelen tijdens lunchtijd door werknemers bevordert de 
gezondheid (Middelkoop. 2003, en symposia van Natuurmonumenten 
april 2004, NLRNT en Op lemen voeten, november 2004).
De gezondheidskosten die ontstaan door gebrek aan beweging bij zowel 
volwassenen als kinderen bedroegen 744 miljoen euro in 2002 (TNO 
2004). In Nederland is het, vergeleken met de ons omringende landen, 
slecht gesteld met bewegen. Meer dan de helft van de Nederlanders 
haalt de norm van minimaal een half uur beweging per dag niet. Alleen 
in Engeland wordt nog minder bewogen. Een van de rijksdoelen is een 
toename met 10% van het aantal mensen, dat een half uur per dag 
wandelt (WVS 2003). Als dat lukt, dan neemt het aantal ziektegevallen in 
de periode tot 2025 af met 1.400 per jaar voor diabetes en hersenziek-
ten, 1.500 per jaar voor hartziekten, en zullen er 2.400 mensen per jaar 
minder overlijden (Bemelmans e. a. 2004). De medische kosten van het 
dikker worden zullen de kosten veroorzaakt door roken over 10 á 15 jaar 
overtreffen.
Groen helpt, maar de mate waarin aanwezig groen al deze gezondheids-
kosten kan reduceren is niet gekwantificeerd.

Mentale gezondheid: herstel van stress

Er zijn sterke aanwijzingen voor een positieve invloed van natuur en 
natuurlijk groen op herstel van stress en aandachtsmoeheid. Allerlei expe-
rimenten hebben aangetoond dat alleen al het zien van afbeeldingen of 
video’s met natuurbeelden heel effectief is bij het herstel van stress. 
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Van proefpersonen die onder een milde spanning stonden (vanwege 
een examen), vertoonden de groepen die foto’s hadden bekeken van 
natuurlijke omgevingen minder angst en meer positieve gevoelens dan 
controlegroepen die foto’s van stedelijke situaties hadden bekeken. In 
vergelijkbare experimenten bleek dat mensen die een stressopwekkende 
film hadden gezien (over industriële ongevallen), sneller en diepgaander 
van hun stress herstelden bij het zien van natuurlijke beelden dan bij het 
zien van stedelijke situaties. Dat herstel bleek zowel uit zelfrapportages 
als uit fysiologische metingen.
De geestelijke ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd door een 
gunstige invloed op de concentratie en zelfdiscipline en door het verge-
makkelijken van sociaal contact met andere kinderen. Bij kinderen met 
de aandachtsstoornis ADHD bleek het spelen in een natuurlijke omgeving 
de symptomen van ADHD te verminderen (Gezondheidsraad en RMNO 
2004).

Verminderen van stressfactoren door groen

Geluidhinder geeft een gevoel van onbehagen en eventueel ergernis. Er 
bestaan aanwijzingen dat er naast deze sociaal-pyschologische effecten 
bij hogere geluidniveaus ook fysiologische reacties kunnen optreden, 
mogelijk aan stress gerelateerd. Het gaat vooral om verhoging van de 
bloeddruk en van de kans op hart- en vaatziekten. De doelstelling voor 
2010 (geen ernstige geluidhinder) wordt met het vastgestelde milieube-
leid niet gehaald (RIVM Milieuverkenning 5). Anders dan vaak gedacht 
kan ook groen bijdragen aan geluidsreductie (tot wel 6 dB(A)) door dem-
pen en verstrooien van lawaai.
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 Het belang van groen voor de gezondheid van werknemers
 Als iedere Nederlandse werknemer tijdens de lunchpauze met matige 
 intensiteit zou wandelen, zou de gehele werkende bevolking reeds 
 voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Natuurlijk zal niet 
 iedereen zich aangesproken voelen om te gaan lunchwandelen, maar  
 het kan in ieder geval een groep aanspreken die zichzelf niet ziet gaan  
 sporten, maar het wel lekker vind om tijdens de lunch even ‘eruit’ te  
 zijn. Lunchwandelen kan op verschillende vlakken gezondheidsvoor- 
 delen opleveren, onder meer gezonder, fitter en productiever personeel, 
 maar ook meer ontspannen en minder gestresst personeel. Van regel- 
 matig bewegen is bekend dat het goed is voor de gezondheid in het 
 algemeen: het gaat onder meer het overgewicht tegen en vermindert 
 de kans op het ontstaan van hart- en vaatziekten en andere chronische 
 aandoeningen. Bij voldoend e intensiteit zal de fitheid eveneens toene- 
 men. Tenslotte verzuimen werknemers die voldoende bewegen minder 
 en zijn ze beter inzetbaar. Uit een door TNO uitgevoerde landelijke 
 enquête komt naar voren dat een onaantrekkelijke omgeving als 
 meest relevante reden om niet te gaan wandelen tijdens de lunch 
 wordt genoemd. Vooral het ontbreken van wandelpaden of een park en 
 weinig winkels in de buurt zijn belangrijke factoren. De bedrijfsomge- 
 ving heeft daarmee een grote invloed op het wandelgedrag van de werk 
 nemers.

 Bron: Dr. Hendriksen, TNO Arbeid, team RSI & Bewegen
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Groen draagt bij aan vermindering van de luchtverontreiniging. Om die 
reden wil Beijing meer groen toevoegen aan de stad in de aanloop naar 
de Olympische Spelen. De relatie tussen de hoeveelheid en soort groen 
enerzijds en luchtverontreiniging anderzijds is voor Nederlandse steden 
niet goed bekend (gemeente Utrecht 2005). Bomen verwijderen bij-
voorbeeld een substantiële hoeveelheid verontreiniging in een stedelijke 
omgeving. Al dat groen haalt veel kilo’s aan verontreinigingen uit de 
lucht. De effecten op de concentraties aan verontreinigende stoffen in de 
lucht die we inademen wordt echter verondersteld niet groot te zijn en 
worden in modelberekeningen luchtverontreiniging door gemeenten en 
RIVM niet meegenomen.
Vastgesteld is dat de luchtkwaliteit (ozon, stof, maar ook koolmonoxyde) 
in buurten met meer groen wat beter is (Antwerpen, BUGS project 2004; 
Californië, Center for Urban Forest Research, 2005). Naar schatting is in 
een straat met bomen de concentratie aan grof stof op straatniveau sterk 
verlaagd (London Ecology Unit). Ook van het zeer fijne stof, veroorzaker 
van allergieën en astma, is bekend dat het door planten geadsorbeerd 
wordt, hoewel veel minder dan grover stof (Wesseling e.a. 2004).

Figuur 2: Verbeelding van het effect van bomen op de verspreiding van grof stof in het straatprofiel  

in een straat met weinig verkeer, bron: City of London 2004

Bomen hebben een positief effect op het luchtklimaat rondom het huis 
omdat ze de luchtcirculatie beïnvloeden (figuur 2) en verontreinigen 
ad- of absorberen, vooral indien de inzet van groenelementen rond 
bebouwing in een vroeg stadium van planvorming in ruimtelijke orde-
ning daarop wordt gericht. Door een afgestemde inrichting en oriëntatie 
van groenelementen is de luchtkwaliteit belangrijk te verbeteren. Alleen 
in drukke verkeersstraten zullen bomen er juist de oorzaak van zijn dat 
er relatief veel fijn stof (PM10) en andere verontreinigingen in de straat 
blijft hangen (Bruse e.a. 2002, Wesseling e.a. 2004). Nader onderzoek en 
demonstratieprojecten zijn dringend gewenst.

Extreme temperaturen worden door groen in zekere mate getemperd, 
met name verkoeling op warme zomerdagen. In Milaan wordt daarom 
daktuinaanleg gestimuleerd. In Genua was de meer dan gemiddelde 
sterfte van ouderen, veroorzaakt door de warme zomer van 2003, 
niet aanwezig in buurten met veel groen. De temperatuurregulerende  
werking van groen leidt ook tot energiebesparing (COST C11 2005).
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Samenvattend: het effect van groen op gezondheid
Groen in de directe leefomgeving draagt bij aan de gezondheid. De aan-
wezigheid van groen kan de levensduur verlengen. De te besparen maat-
schappelijke kosten zijn fors. Op de vraag hoeveel groen hiervoor nodig 
is, geeft het gezondheidsonderzoek echter tot nu toe geen antwoord.

2.3 Economie
Groene kwaliteit in en om de stad heeft een effect op de economie van 
de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat goede openbare ruimten directe 
economische voordelen opleveren. Groen is belangrijk voor het econo-
mische vestigingsklimaat (Nota-overleg NREB 22/11/99). De volgende 
gegevens bieden een overzicht.
•  Anno 2004 vinden veel nieuwe bedrijfsvestigingen plaats buiten de 

grote steden. Vooral voor bedrijven in stadscentra is daarom de investe-
ring in de openbare ruimte lonend. Investering en onderhoud van een 
goede (groene) openbare ruimte kost minder dan 2% van de jaaromzet 
van het lokale bedrijfsleven (Williams en Green 2001).

•  Steden presenteren zich met groene kwaliteit als toeristisch en recrea-
tief aantrekkelijk. Dat vertaalt zich in de omzet van het toeristische en 
recreatieve bedrijfsleven. In het Roerdal bijvoorbeeld is sprake is van 
netto rendement van financiële investeringen in natuur. Aan de aanwe-
zigheid van natuur toerekenbare baten blijken te ontstaan door winst 
bij horeca, recreatie, vervoersbedrijven en detailhandel en door hogere 
waarde van de huizen (LEI, 2002).

•  De verkregen meerwaarde van onroerend goed door de aanwezigheid 
van groen betaalt zich jaarlijks uit via hogere gemeentelijke belasting-
inkomsten (toeristenbelasting en onroerend zaak belasting) en via de 
belasting op verkoop van onroerend goed. De overheid in het Roerdal 
blijkt zijn investering in natuur in dat gebied via de BTW ‘terug te ver-
dienen’ (LEI, 2002). Voor Utrecht is voor 1997 geschat dat de directe 
aanwezigheid van groen jaarlijks één miljoen euro aan OZB revenuen 
genereert. Voor het Golden Gate Park in San Francisco is de belas-
tingopbrengst tussen de 5 en 10 miljoen euro (CABE 2004b).

•  Investeren in natuur levert financieel rendement op (Natuurbalans, 
2001; KPMG, 1999), hoewel verevening van kosten en baten tussen 
partijen niet eenvoudig is.

•  Het economische effect van een gezondere stadsbevolking door aan-
wezigheid van groen kan aanzienlijk zijn. Recreatie bij huis en tijdens 
het werk vermindert het ziekteverzuim; beperkt het toenemende 
overgewicht onder jongeren en volwassenen. Ook de zelfstandigheid 
van ouderen wordt naar verwachting positief beïnvloed door beschik-
baarheid van recreatieve mogelijkheden. De positieve effecten op de 
sociale en geestelijke ontwikkeling en de bevordering van fysieke en 
motorische ontwikkeling van kinderen van speelmogelijkheden in de 
openbare (groene) ruimte zijn algemeen aanvaard (Gezondheidsraad 
en RMNO 2004). 

•  Groen is goedkoop als indirecte effecten zouden worden meegerekend: 
100 straatbomen kosten gedurende 40 jaar ongeveer 70.000 euro aan 
plantkosten en onderhoud (denk daarbij aan snoeien en herbestrating). 
Maar deze zelfde bomen leveren in geld uitgedrukt een bedrag op van 
170.000 euro via bestrijding van luchtvervuiling, energiebesparing, 
waterretentie en bijdragen aan de waarde van omringend onroerend 



goed (McPherson e.a., 2002). Een groot aantal studies laat zien dat de 
waarde van onroerend goed toeneemt door de nabijheid van groen en 
water (Elzinga 1997: Van Leeuwen 1997; Luttik en Zijlstra 1997; Luttik 
2000). Groen in steden is een hoog gewaardeerd goed: 12% van de 
waarde van een huis is toe te schrijven aan open groen aan de achter-
kant; 7 % aan de aanwezigheid van een park voor of achter (Bervaes 
en Vreke 2003). In Berlijn is de waarde van grond in 2000 17% hoger 
in straten met bomen.

•  Door afkoppeling van water op groen oppervlak wordt dit langer vast-
gehouden en blijft de waterkwaliteit in periode van sterke regenval 
beter. Deze afkoppeling leidt tot aanzienlijke besparingen op investe-
ringen in rioolstelsels en waterzuiveringinstallaties. Ook lange termijn 
veranderingen in het klimaat worden zo beter opgevangen.

Deze economische motieven voor groen zijn niet gekwantificeerd in een 
hoeveelheid benodigd groen, noch in de daarvoor benodigde kwaliteit 
van het groen.

2.4 Natuur
Groen in het stedelijk gebied herbergt een aantal planten- en diersoorten. 
Deze variatie kan bijdragen aan (inter-)nationale natuur- en biodiversi-
teitsdoelstellingen.
De diversiteit aan planten en dieren in het stedelijk gebied is in het alge-
meen groter dan in het omliggende agrarisch landschap maar lager dan 
in natuurgebieden (Natuurbalans 1999). Dat zou komen omdat steden 
veel verschillende milieus herbergen en meer kansen bieden aan geïm-
porteerde soorten (zie Van Zoest en Melchers, in voorbereiding). Belang-
rijk voor de biodiversiteit aan planten en dieren zijn zeker de particuliere 
tuinen, tenminste in Nederland en Engeland (Thomson e.a. 2003). De 
grote hoeveelheid individuele eigenaren en de variatie in onder meer 
grondsoort, vochthuishouding, inrichting, beheersintensiteit en inrich-
ting is daar verantwoordelijk voor.
In Sheffield komen gemiddeld 119 plantensoorten per tuin voor met een 
maximum van 268. Tot deze plantensoorten behoren ook exoten. Ver-
wacht wordt dat de lokale fauna in belangrijke mate versterkt wordt door 
deze variatie. In Zürich is uit een 100-jarig monitoringsonderzoek bekend 
dat in het stedelijk gebied bijzondere lokale plantensoorten stand kun-
nen houden. Voor Nederland ontbreken dergelijke data. Wel is bekend 
dat op stadsmuren bijzondere soorten muurvegetaties en diersoorten 
voorkomen.

Beleving van natuur

De grote stedelijke biodiversiteit draagt bij aan de menselijke behoefte 
aan variatie in de leefomgeving. Ook doet zo een aanzienlijk deel van de 
Nederlandse bevolking natuurervaringen op. Hiermee kan draagvlak voor 
het natuurbeleid en noodzakelijke natuurbeheer buiten de stad verkregen 
of behouden worden.

17
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 Zaartpark Breda, voorbeeld van natuur, leefbaarheid en 
 biodiversiteit in een park
  Het Zaartpark is een in 1993 aangelegd, 16 ha groot wijk-natuurpark op 

de plek waar stad en land elkaar raken. Het is onderdeel van de ecologi-
sche groenstructuur en fungeert als recreatieve verbinding met het bui-
tengebied. Natuurontwikkeling en water spelen een rol. Delen van het 
park zijn afgegraven om een moeraszone tot ontwikkeling te brengen. 
Grasland wordt beheerd als gazon en intensief gebruikt als picknickplek. 
Andere delen worden ecologisch beheerd. Met het inrichten van de 
speelplek is hierop ingespeeld. Het karakter van de speelplek is robuust 
en natuurlijk. Kinderen kunnen er naar hartelust in bomen klimmen, 
hutten bouwen en met hun fietsen door het park crossen. Bovendien 
grenst de natuurspeelplek aan een bomenroute door het park. Deze 
route loopt langs verschillende soorten bomen in het park. Routebordjes 
geven informatie over bomen en andere interessante natuurwetenswaar-
digheden.

       Met het planten van een tamme kastanje is symbolisch een start gege-
ven voor een natuurspeelplek in het Zaartpark. Het doel van deze plek 
is om kinderen (en ouders) het besef bij te brengen dat er niet alleen 
natuurgebieden buiten de stad liggen, maar dat er ook natuur in de stad 
aanwezig is die spelenderwijs ontdekt kan worden. De hoge biologische 
diversiteit geeft een afwisselende omgeving. Voor kinderen is struinen 
door natuur en vissen mogelijk.

  Buurtbewoners, scholieren een leerlingen van de Brede School helpen 
met schoonmaken. Een schoonmaakactie past goed bij de activitei-
ten om de kwaliteit van de wijk te verbeteren. Een aantal partners 
zoals de medewerkers van het Project Stedelijke Vernieuwing Heuvel 
en de directie Buitenruimte heeft de handen ineengeslagen om een 
schoonmaakdag te organiseren. Het projectbureau Natuur- en Milieu-
educatie van de gemeente Breda verzorgt de educatieve aspecten.  
 In het teken van groen maken de kinderen soms een wandeling door 
het Zaartpark onder begeleiding van IVN-gidsen. Daar leren ze om de 
hoogte van bomen op te meten. Bij spelen wijzen ze hun favoriete speel-
plekken aan.

  In het gebied is na de aanleg niet alleen de recreatie toegenomen, maar 
ook de biodiversiteit. Die toename wordt veroorzaakt door de toepas-
sing van verschillende grondsoorten (zand, veen, stenig), verschillende 
vochtigheidsgraden (droog tot zeer nat) en veel variatie in aangelegd 
groen.



2.5  Motieven voor groen zijn niet zichtbaar

Multifunctionaliteit

De hier beschreven multifunctionaliteit van groen is in de besluitvorming 
over groen weinig zichtbaar. Als voorbeeld kan het woonwensen onder-
zoek van het ministerie van VROM dienen. Inwoners van vooral het stede-
lijk gebied gaven in dat onderzoek aan zowel speelgelegenheid als groen 
te missen (figuur 4). De presentatie van ‘speelgelegenheid’ en ‘groen’ 
naast elkaar als opties leiden tot een beleidsopgave voor zowel speelge-
legenheid als groen die in de sectorale benadering in aparte (financiële) 
trajecten worden opgelost. Integraal bezien vallen de beleidsopgaven 
echter (deels) samen omdat groen speelgelegenheid biedt indien de 
inrichting daar mede op afgestemd wordt.

Figuur 4: Aangegeven ontbrekende voorzieningen per onderscheiden woonmilieus. Speelgele-

genheid, één van de functies van groene kwaliteit, is een belangrijke ontbrekende voorziening,  

bron: Woningbehoefteonderzoek 2000
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Groen in gemeentelijke visie

Een analyse van de Meerjaren Ontwikkelingsprogramma’s (MOP’s) die in 
2004 zijn opgesteld in het kader van het Grote Stedenbeleid 2005-2009, 
laat zien dat de functies van groen in de domeinen leefbaarheid, gezond-
heid, economie en natuur maar in beperkte mate bij het beleid betrokken 
worden. In géén van de dertig MOP’s wordt een rol toegekend aan groen 
in het domein economie. In slechts 20% van de MOP’s wordt groen een 
rol toebedeeld ter bevordering van de gezondheid. In 20% van de MOP’s 
wordt een relatie gelegd tussen groen en cultuur.

De raad concludeert uit de gegevens dat de bijdrage die groen heeft aan 
de gezondheid, stedelijke economie en natuur beperkt verrekend worden 
met deze maatschappelijke sectoren.

Motieven zichtbaar gemaakt

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat groen een aantal func-
ties (leefbaarheid, gezondheid, economie, natuur) vervult. Maar wat 
is de huidige bijdrage van groen hieraan? Een analyse van de bijdrage 
van groen aan deze functies ligt voor de hand, maar is tot dus ver nog 
niet gemaakt. Daarom heeft de raad een eerste inschatting gemaakt. 
Deze inschatting beperkt zich tot groene objecten van formaat: parken, 
natuurgebieden, begraafplaatsen, sportcomplexen en groene lobben van 
het binnenstedelijk naar het buitenstedelijke gebied, inclusief de ring-
structuren rondom wijken.

De raad veronderstelt de in tabel 1 weergegeven procentuele bijdrage 
van de verschillende soorten groen aan deze vier functies.

Tabel 1: Soorten openbaar groen in % van het totaal openbaar groen oppervlak binnen de bebouwde 

kom van de G30 grote steden (CBS statistiek, kolom 2). En de geschatte toedeling van het groen aan de 

functies leefbaarheid, gezondheid, economie en natuur (natuur) in %. De som van deze toedeling van 

de functies is per soort groen steeds 100%

Elk van deze door het CBS onderscheiden soorten groen levert een bij-
drage aan de leefbaarheid, de gezondheid, de economie en de natuur. 
In de schatting van de raad is bijvoorbeeld 50% van het parkoppervlak 
dienstbaar en toerekenbaar aan de stedelijke leefbaarheid, 20% aan de 
gezondheid van mensen, 20% aan stedelijke economie en 10% aan  
stedelijke natuur of ecologie.
De omvang van deze bijdrage verschilt echter per soort groen. Voor 
groen rondom de woning is de bijdrage aan gezondheid en leefbaar-
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bijdrage per type groen in relatie tot motief (in %) type groen oppervlakte 
als % van 
totaal 
openbaar 
groen G30 

leefbaarheid gezondheid economie natuur  

begraafplaats 4 25 10 25 40 

bos 5 20 40 0 40 

dagrecreatie 
gebied 

2 40 40 0 20 

natuurgebied 1 25 0 0 75 

overig agrarisch
gebied 

16 50 20 20 10 

park en 
plantsoen 

47 50 20 20 10 

sportvelden 22 25 45 20 10 

volkstuin 3 40 40 0 20 
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heid heel belangrijk, voor groenzones langs wegen staat de ecologische  
functie vaak meer voorop.
Op basis van het grondgebruik in de 30 grote steden én de toedeling van 
het type groen naar motief, is in figuur 3 aangegeven op welk deel van 
het groen oppervlak functievervulling plaatsvindt ter wille van leefbaar-
heid, gezondheid, economie of natuur. Voor het groen om de stad is door 
ontbrekende data nog geen analyse naar functie mogelijk.

De raad heeft geen gegevens gevonden die aangeven of de huidige 
procentuele verdeling over de functies optimaal is. Door functievervul-
ling expliciet centraal te stellen voor het groenbeleid, kan op termijn een 
andere verdeling wenselijk én mogelijk blijken. Wellicht zou de bijdrage 
van groen aan bijvoorbeeld de gezondheid van mensen of aan de lokale 
economie relatief groter moeten zijn om aan de maatschappelijk gevoelde 
behoeften te voldoen. Een consequentie van een dergelijke beschouwing 
zou een hogere prioriteit voor herstructurering van buurtgroen of van 
groen nabij bedrijvigheid kunnen zijn ten opzichte van andere groen-
investeringen dan thans het geval is.

Figuur 3: Functietoedeling van groen oppervlakte binnen het verstedelijkt gebied van de G30 steden, 

bron: CBS bodemstatistiek en Groene meters 2. De daar gehanteerde categorieën groen zijn opgesplitst 

naar motief voor groen zoals dat naar schatting van de Raad voor het Landelijk Gebied (zie tabel 1 ) nu 

aanwezig is. Elke categorie groen kan functies vervullen ten behoeve van meerdere motieven.

natuur

Gemeente Amsterdam werkt aan een groene verbinding in de stad, bron: H+H+S Landschap-

pesarchitecten
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3 Vraag naar groen

In dit hoofdstuk wordt bezien welke vraag naar hoeveelheid of kwaliteit 
van groen beschreven is. Uit het vorig hoofdstuk bleek reeds dat het 
hier vrijwel uitsluitend gaat over de recreatieve leefkwaliteitsfunctie van 
groen.

3.1 Vraag naar groene openbare ruimte
Vanaf de 17de eeuw wordt in de Europese hoofdsteden groen van aristo-
craten opengesteld voor gebruik door inwoners. Later wordt het realise-
ren van groen een bestuurlijke opgave. In Nederland bood de Woningwet 
1901 de mogelijkheid voor een meer geplande stedelijke ontwikkeling. 
In het begin was het belang van groen in de woonomgeving een discus-
siepunt. Belangrijk daarin was het debat over privaat groen (voortuinen) 
versus openbaar groen (parken) en de vraag of tuinsteden of parken in 
de stadsrand ontwikkeld moesten worden. We weten ondertussen dat in 
de praktijk voor beide gekozen werd. Die discussie laaide weer op tijdens 
de bouwgolf na de Tweede Wereldoorlog. En voor een derde maal op het 
einde van de 20ste eeuw toen als gevolg van het compacte stadsbeleid de 
bebouwingsdichtheid in de woningbouw werd opgevoerd ten koste van 
groene ruimte. De meest recente bijdrage aan de discussie is het ‘richt-
getal’ van 75 m2 groen per woning in de Nota Ruimte.

In die perioden van verhevigde discussies over de betekenis van groene 
openbare ruimte en natuur in de stedelijke omgeving zijn twee benade-
ringen zichtbaar om de vraag naar groene openbare ruimte in beeld te 
brengen. Enerzijds de technische benadering door rekenaars en experts, 
die met behulp van modellen en analyses kwamen tot normgetallen voor 
oppervlakten en afstanden. Anderzijds belevingsonderzoek onder inwo-
ners en gebruikers van de stedelijke omgeving waarin hun vraag centraal 
stond. Die belevingsvraag bleek vooral te gaan over kwaliteitsaspecten 
van groen.

   Beleving van groen: echo’s uit het Pleistoceen?
      De menselijke soort is ontstaan en geëvolueerd in natuurlijke omge-

vingen. Levend in kleine sociale groepen, was het kiezen van een gun-
stige omgeving miljoenen jaren lang een kwestie van overleving. Een 
omgeving die gevaar of gebrek betekende, moest worden vermeden. 
De menselijke soort heeft zo’n 95% van zijn bestaan doorgebracht in 
natuurlijke omgevingen. Pas sinds zo’n 6000 jaar v. Chr. leven mensen in 
agrarische landschappen en pas sinds de negentiende eeuw in moderne 
steden. Appleton was in 1975 de eerste die veronderstelde dat de voor-
keur voor een bepaalde omgeving evolutionair ontstaan is en daarmee 
vastgelegd is in de genen. In later onderzoek is aangetoond dat kinderen 
tot de leeftijd van 11 jaar ook daadwerkelijk een voorkeur hebben voor 
omgevingen die veel lijken op de Afrikaanse savannen. De vertaling van 
deze genetische voorkeur voor een savanne landschap naar de praktijk 
van alledag is echter niet eenvoudig. We weten daarvoor nog te weinig 
van over de vraag hoe de beleving van dergelijke landschappen tot stand 
 komt.

   Bron: Jacobs 2003, Van Zoest en Melchers (in voorbereiding)



3.2  De rekenaars: de benodigde oppervlakte

Groen in de stad

Ruimtelijke ordenaars gebruiken allerlei normen voor allerlei voorzienin-
gen, bijvoorbeeld bij zoveel woningen is een postkantoor nodig en een 
school. Zo ontstond ook de vraag hoeveel groen bij een functionerende 
wijk, dorp of stad hoort. In de 19e eeuw staat bij de eerste voorvechters 
voor groen frisse lucht en gezondheid nog voorop. Tijdens de industriële 
revolutie komt het eerste park op de stadskaart in Liverpool, London, 
New York en Amsterdam. In die steden bestaan dan verontrustende cij-
fers over de gezondheidstoestand en leefomstandigheden van de inwo-
ners. Rond het einde van de 19e eeuw worden ook nieuwe singelparken 
(Utrecht, Groningen, etc) aangelegd in de toenmalige stadsranden. 
Vooral in Amerika komt het idee van samenhangende groenstructuren 
tot ontwikkeling. Op de stadsplattegronden verschijnen de kralensnoeren 
van parken en groot groen langs wegen (parkways) met natuur als een 
belangrijk element. Het is de start van een visie op parken als onderdeel 
van de ruimtelijke structuur van de stedelijke omgeving. Er wordt bij her-
haling op gewezen dat het ontbreken van ruimtelijke groene structuren 
hét grote gebrek is geworden van de stedelijke levenswijze.
Door de aanleg van parken en tuinsteden wordt ook gemikt op verbe-
tering van de geestelijke gezondheid. Daarbij wordt natuur gebruikt als 
inspiratiebron. De beste eigenschappen van stad en platteland moeten 
in tuinsteden bij elkaar gebracht worden. Ebenezer Howard beschrijft in 
1898 een model van een tuinstad waarin parken en groene netwerken 
belangrijk zijn. In dezelfde tijd formuleert Wagner voor Berlijn afstands-
normen voor groen (Freiflächen) in de stedelijke omgeving. Maar ook op 
andere manieren wordt overal in Europa geëxperimenteerd met steden-
bouw waarin groen vertrekpunt is (Korthals Altes 2004).

In 1924 verschijnt in Amsterdam een publicatie, waarin de groene open-
bare ruimten in de stad worden onderscheiden naar maat en functie. Dat 
schema is van normen voorzien (omgerekend 68 m2 per woning anno 
nu) en tot ongeveer 1966 verfijnd en uitgedragen. In het ‘Algemeen Uit-
breidingsplan voor Amsterdam’ uit 1934 staat een uitvoerige berekende 
onderbouwing van die behoefte aan groenvoorzieningen. In het plan 
werden normen voorgesteld voor buurt- en wijkgroen. Uitgangspunt was 
daarbij de bereikbaarheid van de parken voor de huisvrouw met de kin-
derwagen en het bieden van voldoende speeloppervlakte voor kinderen 
rondom de woning.

Rond 1960 in Nederland en iets later in andere landen wordt de behoefte 
verwoord aan een groenstructuur met recreatieve verbindingen in alle 
wereldsteden. In Nederland ontstond er een grote behoefte aan knusheid 
en kleinschaligheid als reactie op de flats in de naoorlogse woningbouw. 
Op nationaal niveau leidde dat tot ‘Voorschriften en wenken’ die als vaste 
leidraad werden gehanteerd bij ontwerp en financiering van ieder ste-
denbouwkundig plan. Centraal stond hierin de privé-tuin. Het Rijk heeft 
in 1965 (Tweede Nota Ruimtelijke Ordening) geprobeerd de lat voor 
binnenstedelijk groen hoger te leggen. De hoeveelheid binnenstedelijk 
groen werd in die nota genormeerd op omgerekend 204 m2 per woning. 
In de loop van de opvolgende jaren werd openbaar groen steeds meer 
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gezien als sluitpost en daarmee naar de marge verdrongen. In de praktijk 
is deze norm niet gebruikt en legde het Rijk zelf vanaf 1965 het accent op 
grootschalig groene recreatiegebieden buiten de steden. In de gemeen-
telijke praktijk is in die jaren 1960 – 1980 veelal als uitgangspunt de 60 
m2 per woning uit het zogenaamde. Bruine Boekje van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) gebruikt.
In dezelfde tijd brengt de ecologische beweging een nieuwe impuls, 
zowel in beheersstijlen als in beplantingskeuze. De stadsecologie komt tot 
bloei in kleine en grote steden. Stedelijke vernieuwing gaat steeds meer 
samen met natuurontwikkeling.

In 1985 zijn gehanteerde normen van dat moment op een rij gezet en 
getoetst aan voorbeelden. (Zandvoort 1985). Er bleek in die periode geen 
eenduidige, algemeen geaccepteerde maat meer te zijn voor de opper-
vlakte groen in de stad.

Rond 1990 stelden onderzoekers in Wageningen zich ten behoeve van de 
Vinex bouw de vraag: Wat doen mensen als ze gaan wandelen of fietsen 
en wat moet je ze dan aanbieden? Hoe kom je tot een betere inrichting 
van de stedelijke omgeving en het buitengebied? Een eerste idee is weer-
gegeven in figuur 5.

Figuur  5: Theoretisch model van de groene openbare ruimte route structuur, bron: Vinac-folder (Interde-

partementaal Project Actualisering Vinex, 1995) & Berveas, Kroon en Elzinga (1996)
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   Pleitbezorgers van kengetallen voor oppervlakte en kwaliteit
      Van nature heeft een ecologische infrastructuur een programma van 

eisen dat nauwkeurig inspeelt op de structuur van ondergrond en land-
schapsopbouw en tevens inspeelt op de karakteristieken van de verschil-
lende biotopen voor de beoogde ontwikkeling van flora en fauna. Meer 
 vrijheid bestaat er bij de plaatsing en inrichting van het recreatiegroen.

   In de ruimtelijke structurering van de groene open ruimten als dragers 
van de stedelijke structuur zijn het compositorische wetmatigheden die 
de plaatsing en vormgeving van ruimtelijke elementen bepalen. Deze 
visie vraagt om vastheid in de ecologische kerngebieden en flexibiliteit 
in de recreatieve perifere parkgedeelten. Het vraagt ook vastheid in de 
afbakening van de groene open ruimten.

 
Uit: Tummers en Tummers 1997



Bereikbaarheid vereiste dat groene openbare ruimte binnen 500 meter 
van de woning (lopend) en binnen 5 km van de stad (fietsend) aanwezig 
was. Bruikbaarheid vereiste een bepaalde ruimtelijke structuur zodat het 
lopen van een rondje mogelijk was. In eerste instantie kwam men op basis 
van recreatief gebruik door fietsers en wandelaars tot 70 m² per woning 
en later werd dat voor groen in de stad bijgesteld tot een richtgetal 
van 75 m² benodigde groene openbare ruimte per woning. Essentieel 
uitgangspunt in deze benadering is dat vanwege de betekenis van het 
bewegen dicht bij huis rondgaande wandelingen vanaf de voordeur van 
maximaal één uur via groene routes moeten worden aangeboden.
De modelmatige onderbouwing kwam tot stand op grond van de recre-
atiebehoefte van mobiele volwassenen. Ondertussen komt uit recenter 
onderzoek naar voren dat vanwege de vergrijzing van de bevolking de 
afstand van 500 meter niet meer realistisch is. Ouderen lopen minder 
ver. De afstand zou veranderd moeten worden in 300 meter. Ook voor 
kinderen blijkt 300 meter een meer realistische maat te zijn (Bezemer en 
Bervaes 2004). Dit modelmatige onderzoek kan gezien worden als een 
eerste benadering. Met de behoeften van de andere soorten gebruikers 
(allochtonen, werkenden, huisvrouwen, gehandicapten) is nog geen 
rekening gehouden. Als gevolg daarvan zou de wenselijke afstand tussen 
groen en woningen nog korter dan 300 meter kunnen worden.

RIGO Research en Advies BV (1993) ontwikkelden in dezelfde tijd een 
model voor de berekening van basiskosten en opbrengsten voor VINEX-
lokaties. Hierin werd ook de groene openbare ruimte meegenomen. De 
gemiddelde hoeveelheid benodigde groene openbare ruimte/water per 
woning die in deze VINEX methodiek2 gebruikt werd was 75 m2. Dit getal 
komt terug in de Nota Ruimte in de vorm van een richtgetal (75 m² per 
woning, te realiseren in of buiten de stad), gebaseerd op de relatie tussen 
groene openbare ruimte en recreatie.

2 De behoefte aan hoeveelheden groen in en om de stad is in de loop van de tijd per woning 

afgenomen omdat het aantal mensen per woning gestaag afneemt (bijvoorbeeld van 4,0 

mensen per woning in 1950 naar 2,2 mensen per woning in 2010). Tegelijkertijd is echter het 

aantal woningen in het stedelijke gebied toegenomen, waardoor meer groen in en om de stad 

nodig is. De gecombineerde effecten hiervan zijn niet in beeld gebracht.
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 De openbare ruimte en de rijksoverheid
  Pas in 1988, met het verschijnen van de Vierde Nota over de Ruimtelijke 

Ordening, wordt voor het eerst afzonderlijk aandacht besteed aan de 
openbare ruimte. De aandacht voor inrichting, gebruik en beheer van 
openbare ruimten is sindsdien sterk gestegen (zie bijvoorbeeld Vijfde 
Nota over de Ruimtelijke Ordening 2001, Nota Wonen 2000, Nota 
Belvedere 1999 en de Architectuurnota 2000). Reindorp en Nio (1996, 
p.163) constateren echter dat het een ingewikkelde opgave is om op 
rijksniveau aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van de openbare 
ruimte te integreren en te coördineren. Het is typerend voor het rijkssub-
sidiebeleid dat de kwaliteit van de vormgeving van de openbare ruimte 
sinds 1989 nooit een zelfstandige status heeft gekregen. Rijksgelden 
blijken slechts beschikbaar wanneer het gemeentelijke beleid ten aanzien 
van openbare ruimte is ingebed in andere beleidsterreinen (zoals verkeer 
of stadsvernieuwing).

 Uit: Aalst en Ennen 2002



Recreatieve behoefte rondom de stad

Tot 2001 bestaat er geen maatschappelijk gekwantificeerde vraag naar 
groen rondom de stad. Het Rijk was bezig met de realisatie van een 
aanbod. In 2001 komt de ANWB met een behoefteraming voor groen 
rondom de stad. Die vijf maal meer dan het aanbod. Gevraagd wordt 
om 60.000 hectare per 2020. Dat komt neer op ongeveer 300 m² per 
woning. De hiervoor gebruikte methodiek gaat uit van de berekening 
van de tekorten aan recreatieplaatsen: enerzijds wordt de behoefte aan 
plekken voor verschillende recreatie activiteiten berekend, anderzijds 
wordt de opvangcapaciteit van verschillende soorten groen gebruikt. Het 
verschil is het tekort aan plekken voor recreanten. Dit tekort in plekken 
wordt vertaald in een tekort aan hectaren groen (ANWB 2001, De Vries 
en Bulens 2002, Farjon en Lammers 2002).

Het is onduidelijk in hoeverre de behoefte voor sporters goed is meege-
nomen. Van der Poel en Roques (2000) komen uit op een additionele 
behoefte voor sport van 10.000 ha, te realiseren vóór 2020. De groei van 
het aantal sporters wordt vooral veroorzaakt door de groei van het aantal 
oudere sporters, 50-plussers in het bijzonder.

Natuur in de stedelijke omgeving

Rondom 1900 werd natuur de stedelijke omgeving ingehaald. In steden-
bouwkundig Nederland wordt dit voor het eerst in 1935 vastgelegd in 
het ‘Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam’. Op de geslechte stads-
wallen genoot de stedeling van de wandeling. De eerste publieke parken 
werden beschouwd als elementen van beschaving waar de stadsmens in 
harmonie met de natuur kon zijn. Een goed woon- en leefklimaat werd 
voor iedereen in toenemende mate als een publiek recht beschouwd. 
De woningwet en de Gezondheidswet van 1901 vormden daarvoor het 
kader. Een eeuw later spreken we van ecologisch groen en stadsnatuur.

Ecologen vragen om ruimte in de stad om plant- en diersoorten te kun-
nen herbergen. Enerzijds vanuit natuurbehoud, anderzijds vanwege het 
belang van variatie en diversiteit voor de leefomgeving van de mens. Er 
is nog weinig bekend over de eisen die hier voor het in stand houden 
van dier- en plantpopulaties noodzakelijk zijn. Onder stadsecologen in 
Noord-west Europa lijkt consensus te bestaan over de noodzaak van 
verbonden groene corridors in het stedelijke gebied ten behoeve van dit 
zowel het natuur als het diversiteitsaspect.

Op dit moment worden stedelijk ontwerpers daarom niet alleen gecon-
fronteerd met de hiervoor beschreven kwantificering van de recreatieve 
groene openbare ruimte, maar ook meer en meer met de behoefte aan 
natuurlijk (ecologisch) groen en aan ruimte voor waterberging. Berekende 
kengetallen hiervoor zijn niet (water) of nauwelijks (natuur) beschreven. 
Op grond van de ecologische groene infrastructuur voor de gemeente 
Utrecht zou het binnen de stad om 10 m² natuurlijk (ecologisch) groen 
per woning kunnen gaan en eveneens om 10 m² per woning in een 3 
kilometer zone rondom de stad.
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Grootte en bruikbaarheid van richtgetallen

Vanaf 1900 is geprobeerd de behoefte aan groen in het stedelijk gebied 
te kwantificeren. In een uitputtend overzicht hiervan is geconcludeerd 
dat er in één eeuw tijd meer dan 30 verschillende normen ontwikkeld 
zijn. De bronnen zijn slecht vergelijkbaar door gehanteerde verschillen of 
onduidelijkheden in definities (Middelkoop en anderen 2001).
Daarbij ontstond echter toch min of meer consensus over de benodigde 
hoeveelheden voor recreatief groen in de stad: het getal schommelt 
rondom de 75 m2 per woning. Voor het recreatief groen rondom de stad 
is het aanbod van het Rijk (72 m2 per woning) te laag geschat. In relatie 
tot de overige functies van groen (gezondheid, economie en natuur) 
ontbreken richtgetallen.
De ontwikkeling van richtgetallen spoort met het besef dat de overheid 
niet langer in staat is om als centrale speler alle touwtjes van het maat-
schappelijke verkeer in handen te houden. Er wordt daarom alom gepleit 
voor een gewijzigde rol voor de overheid in het proces van normstelling. 
De overheid heeft een systeemverantwoordelijkheid voor de inrichting 
van een adequaat systeem van checks and balances op de verschillende 
terreinen van overheidszorg (Actieprogramma Andere Overheid 2004). 
Richtgetallen kunnen daar een nuttige rol in vervullen. Richtgetallen bie-
den een referentie, maar lokale omstandigheden kunnen sterk verschillen. 
De vaststelling van concrete doelen zal daarom naar de mening van de 
raad door lokale overheden moeten geschieden.

3.3   De belevingswetenschappers: vertaling van 
mensenwensen

Groen hoort er bij

De rekenaars kwamen uit op een behoefte van 75 m² groen in en op  
72 m² (aanbod Rijk) tot 300 m² per woning aan groen buiten de stad. 
Een tweede benaderingswijze komt van de vraagkant van bewoners van 
het stedelijke gebied zelf.

Bewoners hechten veel belang aan groen in de directe woonomgeving. 
In woonwaarderingsstudies neemt nabijheid tot groen en parken een 
belangrijke plaats in. Als potentiële woningkopers gevraagd wordt naar 
hun woonmilieuvoorkeur, dan kiezen zij in ruime meerderheid voor een 
suburbane of landelijke woonomgeving boven een milieu met allerlei 
stedelijke voorzieningen (Rietdijk en Boelhouwer 1999; Maat en de Vries 
2002).
De aanwezigheid van groene openbare ruimte wordt door bewoners zeer 
belangrijk gevonden, belangrijker nog dan parkeerplaatsen voor de deur 
of de aanwezigheid van winkels (Wassenberg, 1994). Mensen zijn bereid 
om bedrijvigheid, wegen en/of woningen in te leveren in ruil voor meer 
groene openbare ruimte, zoals parken, in hun directe woonomgeving 
(Reneman e.a. 1999).
In de nationale VROM enquête (2005) bleek dat groen in de buurt door 
burgers als het belangrijkste onderwerp wordt aangegeven, gevolgd door 
de omgang met mensen in de buurt en de aanwezigheid van voorzien-
ingen. Burgers vragen ook van VROM meer aandacht voor groen.
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Bewoners vragen om meer of beter groen. In het woningbehoeftenon-
derzoek bleek dat bewoners van vooral het stedelijk gebied niet tevreden 
zijn met het groen in hun woonomgeving (figuur 6). Ook uit ANWB 
onderzoek (figuur 7) blijkt het belang dat mensen hechten aan groen en 
wandelen buiten de bebouwde kom. 90% van de bewoners vindt (zeer) 
groen belangrijk; 30% mist dit groen in de buurt. Voor wandelen is het 
gemis aan wandelpaden buiten de bebouwde kom nog sterker, 35% mist 
deze mogelijkheid.

Figuur 6: Door bewoners aangegeven ontbrekende voorzieningen groen en winkels, voor zover dat als 

een probleem werd ervaren, in onderscheiden woonmilieus, bron: Woningbehoefteonderzoek 2002

Figuur 7: Belang van een voorziening in relatie tot het gevoelde gemis in de eigen woonomgeving,  

bron: ANWB Vrije Tijdsonderzoek 2004
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De vraag naar kwaliteit

Bewoners en gebruikers van groen hebben veelal geen heldere opvatting 
over de benodigde hoeveelheid groen, maar wel over de kwaliteit daar-
van. De onmiddellijke nabijheid van groen in de openbare ruimte, en niet 
zozeer het aantal vierkante meters, is bepalend voor de beleefde kwaliteit 
van openbare groenvoorzieningen. Mensen prefereren daarom bomen, 
struiken, en bloemperken verspreid over de hele stad boven parken op 
een paar plekken (De Boer & Visschedijk 1994). Woonomgevingsgroen 
wordt gemiddeld 77 keer per jaar bezocht tegen parken gemiddeld 48 
keer en recreatiegebieden niet meer dan 27 maal ( Van Wakeren 2002).
Er blijkt geen sprake te zijn van compenserend gedrag: mensen gaan niet 
vaker groen verder weg bezoeken als compensatie voor het ontbreken 
van groen in de directe woonomgeving. Mede op grond hiervan is een 
spreiding van groen oppervlak over het stedelijk gebied nodig.

Naast nabijheid zijn de visuele kwaliteit en de veiligheid belangrijk. De 
visuele groene kwaliteit wordt in sterke mate bepaald door de natuur-
lijkheid van het groen (Van den Berg e.a. 2004). Veiligheid is een voor-
waarde om te kunnen herstellen van stress door een bezoek aan groen. 
Als mensen zich niet veilig voelen, kunnen ze niet herstellen (Ulrich 
1993). Dit gevoel van veiligheid kan in een groene inrichting gerealiseerd 
worden. Nederlands onderzoek naar de beleving van recreatiegebieden 
heeft bijvoorbeeld laten zien dat een open structuur met doorkijkjes de 
gebruikers van een gebied een veilig gevoel geeft (Van den Berg, Van de 
Ven & Lengkeek 2002).

Tot op zekere hoogte kan met minder groen volstaan worden als er 
meer kwaliteit wordt aangeboden. De kwaliteit bepaalt in hoge mate het 
gebruik dat van groen gemaakt wordt (figuur 8). Er komen meer bezoe-
kers per jaar in een park als het een hoge belevingskwaliteit heeft, ook als 
de afstand tot het park groot is. De bereikbaarheid van hoog kwalitatief, 
maar verder gelegen groen is echter voor groepen zoals gehandicapten 
en kleine kinderen vaak niet aanwezig.

Figuur 8: De relatie tussen gebruik van parken en de afstand tot het park bij drie verschillende kwaliteits-

niveaus van parken, bron: afkomstig uit Bervaes et al 1997
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De vraag naar natuur

Het natuurgenot was en is allerminst gerelateerd aan de natuur in onge-
repte staat. Integendeel. Zowel de voorstanders van natuur rond 1900 
als de huidige stadsbewoners gaan uit van de natuur als een beheersbaar 
element van de stedelijke samenleving. Natuur was rond 1900 het stads-
park, de siertuin, een boom, een klimplant langs de gevel (Schendelen 
1997).
Rond 1983 staat stedelijke natuur volop in de belangstelling. Het mini-
sterie van LNV start dan een project Natuur in de Stedelijke Omgeving. 
In buurten worden ruim 400 plannen uitgevoerd (Commissie Natuur in 
de Stedelijke Omgeving 1985).
Natuur is voor inwoners van de stedelijke omgeving vooral het groen 
in de directe woonomgeving. Bloembakken en voortuinen tellen daarin 
zwaarder mee dan verder weg gelegen parken en natuurgebieden (DRO 
en Milieudienst Amsterdam 1997; Milieudienst Amsterdam 1999). Groen 
en natuur worden door de meeste stedelijke bewoners min of meer als 
synoniem gebruikt omdat het hen voor de natuurbeleving vaak niet uit-
maakt of een soort zeldzaam of algemeen, inheems of exoot is. Dit groen 
met een grotere of kleinere natuurcomponent wordt in steden tegen-
woordig meestal ecologisch groen genoemd.
De Volkskrant liet in 2004 een enquête uitvoeren onder een representa-
tieve groep van ruim duizend Nederlanders naar hun voorkeur voor natuur 
binnen vier kilometer van de stadsrand. De gemiddelde voorkeur van de 
gemiddelde Nederlander is een bos in de stadsrand, dat bij voorkeur per 
fiets bereikbaar is. Vergeleken met dit bos scoren heide, duinen, rivieren 
en meren en het kleinschalige boerenland laag als natuurfavoriet. Een bos 
heeft de voorkeur van 52% van de Nederlanders, andere uitgesproken 
favorieten zijn er niet. Het kleinschalige boerenland, kleine weilanden, 
akkerranden en weidevogels behoorden voor natuurpionier Jac P. Thijsse 
tot de mooiste uitingen van de Nederlandse natuur. Maar slechts 4,6% 
van de Nederlanders rekent het kleinschalig cultuurlandschap tot zijn 
favoriete natuurgebied. Mensen hebben behoefte aan op maat gesneden 
natuurbelevingen die aansluiten bij hun individuele wensen. Het lukt het 
huidige natuurbeleid, noch het landelijk gebied als geheel, echter nog 
niet om daarop in te spelen (Innovatienetwerk Groene Ruimte 2004).

31



32



4 Aanbod van groen

Er is opvallend weinig bekend over het aanbod aan groen in en om 
het stedelijke gebied. Gemeenten noch andere overheden houden veel 
gegevens bij over de openbare ruimte. De kennis bij gemeenten over de 
openbare ruimte is sterk versnipperd of verloren geraakt in de loop van 
de 20e eeuw.
Het aanbod van groene kwaliteit kan alleen in vierkante meters omschre-
ven worden: algemene indicatoren of maten die de functievervulling 
voor leefbaarheid, gezondheid, economie en natuur aangeven, zijn niet 
beschikbaar. Door het aanbod aan groene meters te vergelijken met het 
richtgetal uit de Nota Ruimte, waarvan eerder geconstateerd is dat dit 
richtgetal slechts een deel van de behoefte aan groen lijkt aan te geven, 
kan echter aangegeven worden in hoeverre sprake is van voldoende dan 
wel een tekort aan groen. Het beschikbare aanbod aan groen kan ook 
op waarde geschat worden door stedelijke gebieden onderling te verge-
lijken.

4.1 Aanbod in de stad

Aanbod op Europese schaal

Met het oog op Europa wordt de groene kwaliteit van een stad steeds 
belangrijker in de concurrentie tussen steden en regio’s. Tot een goed 
vestigingsklimaat voor de top van bedrijven behoort meer een meer het 
woonklimaat voor de hoog opgeleide en mobiele werknemers. Een ver-
gelijking op het aspect groen met andere landen (zie figuren 9 en 10) is 
maar beperkt mogelijk omdat de data niet van alle landen en alle steden 
bekend zijn en de stedenbouw vanwege klimatologische of culturele 
redenen in Zuid Europa anders is dan in Noord Europa. In Zuid Europa 
is bijvoorbeeld weinig openbaar groen, maar het oppervlakte aan pri-
vate groene binnenplaatsen is aanzienlijke groter. Deze binnenplaatsen  
realiseren daar een deel van de functies die openbaar groen in Noordwest 
Europa vervullen.

Figuur 9: De hoeveelheid groene per inwoner in een aantal wereldsteden. Het gemiddelde voor G30 

steden in Nederland is eveneens aangegeven. De horizontale lijn komt overeen met het richtgetal uit de 

Nota Ruimte van 75 m2 groen per woning, bron: Eurostat. (Europese gegevens) en Trust for Public Land 

(Amerikaanse gegevens)
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Uitgaande van beschikbare gemiddelden voor een aantal landen lijkt het 
aanbod aan groene openbare ruimte per inwoner in Nederland binnen 
het (Europese) gemiddelde te vallen; Amsterdam én de dertig grote ste-
den (G30) gemiddeld hebben minder openbaar groen dan bijvoorbeeld 
Duitse steden, maar meer dan steden zoals Washington en Milaan.

Figuur 10: De gemiddelde hoeveelheid groene openbare ruimte in m2 per inwoner in enige landen of 

groepen van landen, bronnen: Eurostat. Voor Denemarken waren alleen gegeven voor Ärhus beschik-

baar. Voor de USA: Trust for Public Land. Voor Nederland: Alterra. Aangegeven is de standaard deviatie 

van de populatie

Aanbod op de schaal van landsdelen

De hoeveelheid openbaar groen per inwoner is ongelijk verdeeld over 
het land. In het westen van Nederland (zie figuur 11) is de hoeveelheid 
aanzienlijk lager dan elders.In de Randstad is in ieder geval sprake van 
een tekort aan groene kwaliteit, zowel ten opzichte van het richtgetal uit 
de Nota Ruimte (75 m2 per woning) als ten opzichte van andere lands-
delen.

Figuur 11: De beschikbare hoeveelheid groen in grote steden, verdeeld naar landsdeel, in de jaren 1996 

en 2000, bron: RIVM Natuurbalans 2004
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Aanbod op de schaal van Nederlandse steden

De variatie tussen steden is groot. Zo heeft een inwoner van Emmen 
tienmaal zoveel groen beschikbaar als een inwoner van Leiden. Voor de 
dertig grote steden biedt onderzoek van Alterra en het Natuurplanbureau 
(Bezemer en Visschedijk 2003) een beeld van de aanwezige oppervlakte 
aan groene openbare ruimte (figuur 12). Dertien steden voldoen aan het 
richtgetal van de Nota Ruimte, in 13 andere steden, waaronder drie van 
de G4, is sprake van een tekort.

Figuur 12: De beschikbare hoeveelheid openbaar groen per woning in Nederlandse steden, bron: Alterra, 

Groene meters 2

    

Figuur 13: De hoeveelheid groenvoorzieningen (m²) per woning in de Amsterdamse stadsdelen.  

Het gemiddelde voor de stad was 67 m², bron: DRO/O+S Amsterdam, 2004
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Aanbod op de schaal van stadswijken

Binnen een stad bestaan grote verschillen tussen wijken. Vooral de oude 
wijken beschikken bijvoorbeeld over veel minder groen dan de naoor-
logse herstructureringswijken (figuur 13). Deze scheve binnenstedelijke 
verdeling betekent dat groen in sommige stadsdelen slechter bereikbaar 
is voor bewoners. Vooral kinderen, weinig draagkrachtigen en gehandi-
capten ondervinden hiervan nadeel.

Toekomstig aanbod

Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw is met de opkomst van 
het compacte stadsbeleid de hoeveelheid bebouwd gebied binnen de 
gemeentegrens ook sterk toegenomen (figuur 14). Daarmee is de hoe-
veel onbebouwde ruimte met een zelfde hoeveelheid afgenomen. Het 
is aannemelijk dat een belangrijk deel daarvan groene ruimte zal zijn 
geweest. Groene ruimten die niet altijd geregistreerd staan als groen, 
maar als bijvoorbeeld onbebouwd gebied of bestemd voor niet gereali-
seerde voorzieningen. Sportgroen is gedeeltelijk verdwenen uit steden. 
Het aantal sportvelden in Amsterdam is in tien jaar tijd met een kwart 
afgenomen. In 1993 waren er in Amsterdam nog 319 grasmatten voor 
voetbal, hockey, korfbal, handbal, honkbal en softbal. Dit zijn er nu nog 
246; een daling van 23%. Dit verlies aan groen is in de bestaande statis-
tieken niet zichtbaar.

Figuur 14: Indexcijfer voor de oppervlakte aan parken en de oppervlakte aan bebouwd gebied in Utrecht 

1989=100, bron: CBS 

De toename van bebouwing binnen bestaand stedelijk gebied ten koste 
van groen areaal lijkt ook in de toekomst door te gaan. Een prognose van 
de gemeente Amsterdam tot het jaar 2030 liet zien dat het oppervlakte 
aan wonen, kantoren, havens en bedrijven sterk toeneemt. De afname 
zit in de categorie ‘overig’ waartoe groen, wegen en openbare ruimten 
behoren (zie tabel 3).
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Tabel 3: Percentuele verdeling van hectares landoppervlak binnen de gemeente Amsterdam, in 1995 en geprognotiseerd 
voor 2030, bron: DRO gemeente Amsterdam

De dertig grote steden (G30) hebben in hun Meerjaren Ontwikkelings-
programma’s aangegeven hoeveel groen ze hebben en welke nieuw groe-
nareaal ze daar aan willen toevoegen. Daaruit blijkt dat de hoeveelheid 
nieuw groen die binnen het kader van het Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing (ISV 2) gerealiseerd gaat worden klein is (figuur 15). Inves-
teringen in groen zullen vooral gaan naar herstructurering van bestaand 
groen. Deze herstructurering zal (grotendeels) bestaan uit het wegwer-
ken van achterstallig onderhoud.

Figuur 15: Meerjaren ontwikkelingsplannen van de G30 steden, gemaakt in het kader van het GSB lll 

(2005-2009). De woningbouwopgave uit deze MOP’s is in een drietal mogelijke stedenbouwkundige 

scenario’s in beeld gebracht, uitgedrukt in hectaren. Deze grafiek laat de objectieve druk op de groene 

ruimte zien als gevolg van de woningbouwopgave, bronnen: GSB III; Aangenomen is een sloop/nieuw-

bouw van 31%, een gemiddelde woningoppervlakte van 104 m2, Ground Space Indexen (GSI) indexen 

ontleend aan Permeta architecten 2002. De voor woningbouwbeschikbare ruimte anders dan groen en 

bestaand bebouwd gebied is onbekend en daarom niet in de vergelijking betrokken, Ecorys

Uit deze gemeentelijke plannen blijkt dat de binnenstedelijke woning-
bouwopgave tot 2010 in het scenario stedelijk bouwen een aanzienlijk 
deel van het beschikbare bouwterrein zal vergen. In het scenario subur-
baan bouwen is dat zelfs meer dan het beschikbare bouwareaal. Het zal 
duidelijk zijn dat vooral in deze twee scenario’s de wens om ook in het 
groen te bouwen blijft bestaan. Dit leidt tot een afname van het totaal 
aan beschikbaar groen.
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4.2 Aanbod om de stad
Het aanbod aan groen in de 10 kilometer zone rondom het verstedelijkte 
gebied van de G30 steden is de som van gerealiseerd groen binnen de 
volgende rijksprogramma’s (Nota Ruimte en Agenda Vitaal Platteland):
• recreatieve groenstructuren in en om de stad;
• landelijke routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen;
•  recreatieve toegankelijkheid en bruikbaarheid van bos- en natuurgebie-

den,
• agrarisch cultuurlandschap en oevers;
•  het bieden van een gezamenlijke toekomst voor zowel natuur als recre-

atief-toeristisch ondernemerschap;
•  het bieden van ruimte voor recreatief-toeristische ontwikkelingen op 

het platteland voor recreatieondernemers en voor agrarische onderne-
mers, die zich richten op agrotoerisme.

In het rijksbeleid is de recreatieve groene openbare ruimte ook apart 
benoemd (GOS programma). De doelen en gebruiksfuncties zijn in dit 
beleid nog niet helder gedefinieerd. Deze zone om de stad komt ruwweg 
overeen met de tussenland categorie waarvoor het Ruimtelijk Planbureau 
meer beleidsmatige aandacht vraagt.

Ten behoeve van recreatie om de stad is er sprake van een taakstelling 
tot in 2013 van ruim 19.000 ha (inclusief bijna 6.600 ha in bufferzones). 
Hiervan moet nog ruim 7.500 ha verworven worden en ruim 10.000 ha 
worden ingericht. Bovendien is er een taakstelling regionaal groen van 
bijna 500 ha. Mede hierdoor is in de periode 1996-2000 het recreatief 
landoppervlak oppervlak in Nederland met 3% toegenomen (Stichting 
Recreatie KIC 2004b). Ten behoeve van recreatie in landinrichtingspro-
jecten buiten de zojuist genoemde categorieën is bijna 900 ha verwor-
ven, 630 ha ingericht en van de routenetwerken voor wandelen, fietsen 
en varen is in zijn totaliteit thans bijna 6400 km gerealiseerd, dat aan 
de benodigde kwaliteitseisen voldoet. Omgerekend komen deze cijfers 
neer op een aanbod-taakstelling van 72 m2 groen per woning buiten de 
bebouwde kom van de G30 steden waarvan 41 m2 per woning recreatief 
groen reeds gerealiseerd is.

In de stadsranden (GOS zone) bestaat bovendien ook de mogelijkheid tot 
recreatief medegebruik van de gebieden die deel uitmaken van de Eco-
logische Hoofdstructuur (EHS) en/of gebieden die in particulier beheer 
zijn.

4.3 Kwaliteit van aanbod aan groen
De kwaliteit van de groene openbare ruimte wordt meestal onderschei-
den in de gebruikskwaliteit, de belevingskwaliteit en de toekomstwaarde. 
Waardering van de publieke ruimten op deze kwaliteiten is per definitie 
subjectief. De beleving van de openbare ruimten is immers wereldbeeld 
en leefstijl afhankelijk (zie ook RLG 02/8 ‘Voor boeren, burgers en buiten-
lui’, RLG 05/1 ‘Nationale landschappen: vaste koers en lange adem’ en 
RLG 05/7 ‘Tijd voorkwaliteit’). In het huidige tijdvak met veranderende 
wereldbeelden en een toenemend belang van individuele leefstijlen 
ontbreekt het in Nederland aan consensus over de te realiseren kwali-
teit van de publieke ruimten. De opgave voor de nabije toekomst is het 
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opnieuw vinden van meer consensus over hoe deze subjectiviteit om te 
zetten is in een breed gedragen intersubjectieve waardering van groen in 
tijd en ruimte. Hoe kunnen wij de kwantiteit en kwaliteit van de groene 
openbare ruimten transparant maken en bespreken? Hoe kunnen wij de 
nieuwe voorstellen van verandering en aanpassing van groen binnen en 
buiten de steden beter valideren?

Voor het groen in de stad zijn er het afgelopen decennium vrijwel geen 
integrale kwaliteitseisen gepubliceerd (voor de relatie met het beheer in 
de naoorlogse wijken zie: Wijk en Luten 2003, voor methodiekontwikke-
ling zie bijvoorbeeld Bezemer en Bervaes 2004). Wel zijn op gemeentelijk 
niveau referentiebeelden voor veiligheid en onderhoudstoestand te vin-
den. Ook bestaan er indicatoren voor de aanwezigheid van zwerfafval. 
Voor het groen om de stad zijn kwaliteitseisen van Staatsbosbeheer voor 
de inrichtingsvarianten van extensief naar intensief bekend. Voor de 
realisatie van natuur in en om de stad zijn nauwelijks randvoorwaarden 
geformuleerd voor medegebruik door de mens (RIVM 2002). Verwacht 
wordt dat de serie rapporten groene meters (1, 2 en 3) een impuls zullen 
geven aan het ontwikkelen en definiëren van criteria zoals de dichtheid 
aan paden in recreatiegebieden.

Voor de G30 steden is de gemiddelde minimale afstand tussen voordeur 
en groenvoorzieningen berekend (figuur 16) op buurtniveau. De bere-
kening geeft een fikse onderschatting omdat er in de uitwerking geen 
rekening kon worden gehouden met aanwezige belemmeringen zoals 
verkeerswegen, drempels, onveilige routes. Een analyse van de bereik-
baarheid van groen in en rond Nederlandse steden voor de verschillende 
doelgroepen (ouderen, jongeren, gehandicapten, moeders met kinderen 
etc) is niet beschikbaar.

Figuur 16: Gemiddelde kortste afstand vanaf de woning naar de groene ruimte in meters. Tot groene 

ruimte wordt gerekend: parken, plantsoenen, dagrecreatief terrein, bos en natuur, bron: SGBO en  

Stichting recreatie-KIC 2004 op basis van CBS Bodemstatistiek 2000
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Deze gevonden afstanden zijn veel korter dan de 500 meter die gebruikt 
is voor het berekenen van de benodigde oppervlakte in de rekenmodellen 
(zie paragraaf 3.2). Een oorzaak daarvan is dat in de modellen iedereen 
binnen 500 meter toegankelijk groen diende te hebben, in de hier gepre-
senteerde resultaten is sprake van een gemiddelde afstand. Er zullen dus 
ook bewoners zijn die aanzienlijk verder van groen wonen.
Een vergelijking van figuur 16 met figuur 12 laat bijvoorbeeld zien dat 
Den Haag beschikt over een hoeveelheid groen die bijna overeenkomt 
met het richtgetal uit de Nota Ruimte, maar dat de bereikbaarheid van 
dat groen, vergeleken met bijna alle andere onderzochte steden, slecht 
is. Utrecht en Amsterdam scoren op beide punten slecht.

Ook bij een rondgang door Nederland blijkt dat de bereikbaarheid van 
vele parken en groenelementen slecht is. Parken zijn niet centraal gelegen 
of liggen ingesloten tussen autowegen. De ligging van parken is vaak niet 
bepaald door een logische redenering over bereikbaarheid. Regelmatig 
ligt het park op de plek waar een restruimte beschikbaar was en zijn 
parkjes overhoeken in de openbare ruimte of onderdeel van een geluids-
zone langs een weg. Het volkspark in Bergen op Zoom bijvoorbeeld ligt 
daardoor zeer excentrisch. Het Leypark in Tilburg ligt in een beekdal 
waar woningbouw niet mogelijk was door een te hoge grondwaterstand. 
In de Maaspoort van Den Bosch is de ligging van een plas bepaald door 
de wegaanleg, waarvoor zand nodig was. De plas is te groot voor een 
rondwandeling.

Binnen het groene werkveld is bekend dat de kwaliteit van het bestaande 
binnenstedelijke groen door rechtstreekse en indirecte bezuinigingen in 
de laatste twintig jaar achteruitgegaan is. Daardoor bestonden er minder 
mogelijkheden om het groen optimaal te beheren, en ontstond een ver-
lies van mensen met kennis, kunde en ‘geïnspireerde denkkracht’ binnen 
het groenbeheer. Dit betreft niet alleen groenkennis, maar ook andere 
noodzakelijke vaardigheden, zoals het kunnen inspelen op bestuurlijke 
processen en het aanboren van alternatieve financieringsbronnen. Het 
gevolg is dat veel groengebieden magertjes of zelfs onder de maat preste-
ren, met tegenvallende bezoekersaantallen en lage waarderingscijfers als 
gevolg. Niet-functionerend groen wordt weer gemakkelijker ter discus-
sie gesteld als er nieuwe woningbouwopgaven komen (Josselin de Jong 
2004, Van Zoest en Melchers, in voorbereiding).
Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen. De impuls groen in en om 
de stad (GIOS) in het kader van het grote stedenbeleid is een recent  
voorbeeld van financiële injecties in de kwaliteit van het bestaande 
groen.
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5 Balans tussen groen en rood

5.1 Balans van wat
Bij het bespreken van een balans in het stedelijk gebied tussen groen en 
rood (de bebouwing) speelt de soort groen en de bereikbaarheid voor 
bewoners daarvan een grote rol.

Meerdere soorten groen

In de vorige hoofdstukken werd duidelijk dat zowel het aanbod als de 
vraag naar groen gaat over meerdere soorten groen: groen in en groen 
om de stad. Beiden worden gevraag. Beiden soorten groen vervullen ook 
functies voor de leefomgeving, economie, gezondheid en natuur die niet 
onderling uitwisselbaar zijn. Voor beiden soorten groen zijn richtingge-
vende hoeveelheden gevonden.
Ook voor het groen in de stad geldt dat het bestaat uit meerdere, niet 
uitwisselbare soorten. Bewoners vinden in het algemeen het kleinschalige 
groen in de directe woonomgeving belangrijker dan het grootschalige 
groen. Parken vervullen echter meer en andere functies. Groene ver-
bindingen tussen stad en buitengebied worden noodzakelijk geacht 
vanwege het scheppen van goede en veilige recreatieve verbindingen. 
Hoewel in een aantal steden verbindingen met het buitengebied ook 
vanwege natuur noodzakelijk geacht worden, is de wetenschappelijke 
onderbouwing daarvan nog mager.

Meerdere soorten rood

Steden zijn niet homogeen van samenstelling in bewoners en bebouwing. 
De groenbehoefte van een stadscentrum zal daarom bijvoorbeeld niet 
identiek zijn als de groenbehoefte van een tuinwijk in de stadsrand.

Meerdere afstanden relevant

Een belangrijk kwaliteitscriterium is de bereikbaarheid van de verschil-
lende soorten groen. Parken dienen bijvoorbeeld binnen een afstand van 
500, of misschien wel 300 meter van de woning te liggen. De eisen die 
de verschillende doelgroepen in de stad hieraan stellen is verschillend. 
Ouderen en kinderen hebben een kleiner bereik dat fitte dertigers of 
adolescenten.

5.2 Balans uit evenwicht
Op lokaal niveau zal de afweging gemaakt worden hoeveel groen nodig 
is. In de Nota Ruimte heeft het kabinet aangegeven dat de gemeenten bij 
intensivering in het bestaand bebouwd gebied duidelijk dienen te maken 
welke mate van intensivering van bebouwing nagestreefd wordt en hoe 
dit kan plaatsvinden, zonder dat dit ten koste gaat van de oppervlakte 
groen in het bebouwde gebied, en waar verdichting en verdunning 
mogelijk is. Aangegeven is dat in de ruimtelijke plannen van provincies en 
gemeenten de balans tussen bebouwing en groen/blauw integraal moet 
worden meegenomen. In de praktijk blijkt circa 75 vierkante meter groen 
per woning een goed richtgetal. (brief van de minister voor LNV 2004 
TK26419). Het Rijk rekent erop dat gemeenten bij de opzet van nieuwe 
stedelijke uitleglocaties dit richtgetal hanteren. De kwaliteit van de stede-
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lijke en regionale groenstructuur moet worden behouden en zo mogelijk 
vergroot, waarbij het groen in en om de stad in samenhang met herstruc-
turering, transformatie en nieuwe uitleg moet worden ontwikkeld.

De raad concludeert echter dat in algemene zin het aanbod achterblijft 
bij de schatting van de vraag. In een aantal steden is 50 m2 per woning 
beschikbaar. Het richtgetal van 75 m² per woning voor uitleglocaties 
(Nota Ruimte 2004) zal daar in het stedelijk gebied als geheel niet wor-
den bereikt. In de steden groeit de bebouwing sneller dan het recreatieve 
groen.

De rijksdoelstelling voor groen om de stad is 72 m² groen per woning, te 
realiseren voor 2013. (Nota Ruimte 2004). Daarvan is nu 41 m² gereed. 
De verwachting is dat deze doelstelling gehaald zal worden in 2013 
(RIVM Natuurbalans 2004). Nodig is echter 300 m² per woning.

5.3 Balans herstel: oplossing van tekorten
Om het richtgetal uit de Nota Ruimte van 75 m² groen in de stad in alle 
G30 steden te realiseren is nog 2.888 ha binnenstedelijk groen noodzake-
lijk. De benodigde investeringsmiddelen voor het inlopen van deze ach-
terstand vóór 2015 bedraagt voor groen in de stad 55-60 miljoen euro 
per jaar. Deze schatting is gebaseerd op een schatting van de gemiddelde 
investeringskosten van 200.000 euro per ha binnenstedelijk groen.

Voor het bereiken van 300 m² per woning aan groen om de stad is nog 
48.000 ha recreatief benutbaar en beleefbaar gebied rondom de G30 
steden noodzakelijk. Vooralsnog wordt aangenomen dat aankoop en 
inrichting van 10% van deze hectaren volstaat om de genoemde recrea-
tieve doelstellingen te bereiken. Enerzijds kan volstaan worden met 10% 
omdat een deel van het landschap niet te belopen of te befietsen hoeft te 
worden. Het zicht op het landschap volstaat voor de beleving: het groen 
wordt 'geleend' van het landschap. Anderzijds zal door een investering 
in 10% van het areaal voor recreatieve doelstellingen een proces van 
levering van groene diensten op gang gebracht kunnen worden die als 
surplus gaat werken. Referentiegebieden hiervoor kunnen Zuid-Limburg 
en Toscane zijn.
De benodigde aankoop en investeringsmiddelen voor het inlopen van 
deze achterstand in buitenstedelijk recreatiegebied vóór 2015 bedraagt 
22 miljoen euro per jaar.

Compacte stad?

De additionele 2.888 ha binnenstedelijk groen is niet zonder meer 
beschikbaar. De door het Rijk in het verleden ingezette compacte stads-
filosofie gaat uit van verdichting van functies. In de praktijk is dit veelal 
woningbouw die wordt toegevoegd aan het stedelijk weefsel. Deze 
bouwactiviteiten leveren bovendien geld op voor andere stedelijke func-
ties en doeleinden.
Deze oppervlakte kan gevonden worden als in de stad verdunning 
optreedt en tegelijkertijd in het omringende landelijk gebied, waar als 
gevolg van functiewijziging voldoende agrarische ruimte beschikbaar kan 
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komen, woningbouw wordt gerealiseerd. Een uitwisseling van groen en 
rood tussen stad en dorp zal bijdragen aan groen in de stad en tegelijker-
tijd aan de ontwikkeling van de lokale plattelandseconomie.
Het tot stand komen van deze uitwisseling van ruimten kent in de praktijk 
tal van belemmeringen. Groen kost geld (en ruimte), rood levert juist 
geld op. Verevening hiervan over gemeentegrenzen heen is uiterst lastig. 
Ook andere dilemma’s spelen hierbij een rol; zie hiervoor het volgend 
hoofdstuk.

Multifunctioneel ruimtegebruik kan het ruimtebeslag van groen nog 
beperken. Parken kunnen over snelwegen of ondergrondse parkeerplaat-
sen worden aangelegd. Gebouwen kunnen deels letterlijk in het groen 
worden opgenomen.

Kosten zijn draagbaar

Voor de benodigde aankoop en investeringsmiddelen voor het inlopen 
van de achterstand voor 2015 is in de stad 58 miljoen euro nodig. Dat is 
even groot als 7% van het jaarlijks GSB III budget dat het Rijk ter beschik-
king stelt van de G30 steden. In het stedelijk gebied van de G30 steden 
komt dat neer op 27 euro per bestaande woning per jaar voor het groen 
in de stad.

Voor groene recreatiegebieden om de stad is 22 miljoen euro per jaar 
nodig. Per bestaande woning in het stedelijk gebied van de G30 steden 
komt dat neer op 10 euro per jaar voor het groen om de stad.

Toegankelijke natuurgebieden kunnen bijdragen aan het groen om de 
stad. Deze natuurgebieden liggen nu veelal op grotere afstand van de 
stad. Voorzover zij binnen de 10 kilometer zone rondom de steden vallen, 
zijn deze natuurgebieden niet in de voorgaande financiële berekeningen 
betrokken.

Rol voor privaat groen

Privaat, maar openbaar toegankelijk groen kan, mits voorzien van garan-
ties, een substantiële bijdrage leveren aan het oplossen van groentekor-
ten in het stedelijk gebied (projectontwikkelaars kunnen hier een bijdrage 
in hebben, zie hoofdstuk 5). Ten behoeve van die garanties is meer con-
sensus over de betekenis van groene kwaliteit noodzakelijk.
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 Openbaar of privé?
  Eén van de binnen het vakgebied stedenbouw ontwikkelde oplossingen 

is privatisering van openbare ruimten, maar dan zo dat deze publiek 
toegankelijk blijven. In veel bouwplannen die nu op stapel staan, wordt 
de openbare (groene) ruimte privaat gemaakt. Private aanleg en beheer 
leveren echter ook problemen op. Onderzoek van Harvard hoogleraar 
Kayden wijst uit dat in New York iets meer dan de helft van alle open-
bare ruimten in privé bezit een meerwaarde oplevert voor het publieke 
belang, door een goed ontwerp en beheer als openbare ruimten. Veel 
van de onbruikbare private openbare ruimte dateert van voor 1975, toen 
de regelgeving voor de aanleg ervan nog minimaal gedefinieerd was. 
Als reactie hierop heeft de stad de criteria voor aanleg en beheer van 
private openbare ruimte aangescherpt. Om vanaf dat moment nog in 
aanmerking te komen voor een zoning bonus moesten de private open-
bare ruimten bruikbare voorzieningen hebben, zoals bankjes en stoelen, 
een goede, zichtbare locatie en onder andere een goede oriëntatie op de 
zon. Een openbare ruimte in privé bezit met de functie urban plaza mag 
niet alleen aan de noordzijde aan de straat grenzen; parkeerplaatsen en 
opritten mogen zich niet binnen drie meter van een plaza bevinden. De 
oppervlakte van een plaza moet minstens 70 vierkante meter zijn. Een 
plaza van 185 vierkante meter moet minimaal vier bomen hebben.

  Ook zijn er verplichtingen ten aanzien van het onderhoud en schoon-
houden van de openbare ruimten in privé bezit. Een voorziening die 
kapot is, zoals bijvoorbeeld een drinkfontein die niet werkt, telt niet 
meer als voorziening bij een monitoring.

  Juist in de beter ontworpen en meer gebruikte openbare ruimten in 
privé bezit proberen eigenaren ondanks de richtlijnen het gebruik te 
ontmoedigen. Middelen daartoe zijn slecht onderhoud of annexatie van 
de openbare ruimte als commercieel caféterras. Of de verplichte bordjes, 
die het openbare karakter van deze ruimte aangeven verdwijnen achter 
snelgroeiende planten. In 1998 en ‘99 wees zijn onderzoek uit dat bijna 
de helft van alle openbare ruimten in privé bezit in meer of mindere 
mate de regels voor openbaarheid en bruikbaarheid schonden. Meer 
toezicht op, en het afdwingen van deze bruikbaarheid door de stede-
lijke autoriteiten is duur door de benodigde inzet van extra mankracht. 
Bovendien zal dit niet gauw boven aan de prioriteitenlijst terechtkomen 
waar ook zorg, politie en scholing op een wankele positie staan. Kortom, 
de tegengestelde belangen die inherent zijn aan openbare ruimten in 
privé bezit leveren problemen op. Van de 503 aangelegde openbare 
ruimten in privé bezit zijn 41% ‘marginaal’, en niet stimulerend tot 
gebruik. In Nederland gaat het, op een enkele uitzondering na, tot dus-
ver vooral om door private partijen beheerde openbare ruimten.

 Bron: Smit 2003; Aalst e.a. 2004



5.4 Consequenties van onbalans: afwenteling
Groene kwaliteit in de openbare ruimte vervult functies voor mens, eco-
nomie en natuur. Minder groene openbare ruimte kàn een minder goed 
sociaal leefklimaat betekenen, minder gezondheid, minder recreatiemo-
gelijkheden, minder speelplekken voor kinderen, minder natuurbeleving, 
een minder goed economisch vestigingsklimaat, een lagere woning-
waarde, minder toerisme en minder natuur in de stad. Al deze functies 
kunnen gedeeltelijk ook op andere wijze dan via groene openbare ruimte 
verbeterd worden. De groene openbare ruimte vervult deze functies ech-
ter tegelijkertijd zodat de groene openbare ruimte een efficiënte manier 
is om deze maatschappelijk gewenste doelen te bereiken.

Met verspreide bebouwing binnen een grote, toegankelijke openbare 
ruimte werden in vroeger tijden de functies van groen als vanzelf ver-
vuld. Met het opvullen van de openbare ruimte door het verdichten van 
bebouwing in stedelijke structuren, ging de functievervulling verloren. 
Vermindering van groene openbare ruimte betekent dus dat de functies 
van groen verloren gaan of op andere wijze moeten worden gerealiseerd. 
Er is dan sprake van afwenteling: minder groene openbare ruimte leidt 
tot een lagere gezondheid van de stedelijke bevolking en daarmee tot 
hogere kosten in de gezondheidszorg. Minder groene kwaliteit in de 
openbare ruimte leidt tot een minder goed sociaal leefklimaat en daar-
mee tot hogere kosten voor bijvoorbeeld het integratiebeleid. Minder 
investeren in natuur heeft financiële voordelen voor gemeenten, project-
ontwikkelaars en eigenwoningbezitter. De nadelen vallen echter toe aan 
de doorsnee bewoner, zijn kinderen, het lokale bedrijfsleven en de hui-
zenverkoper. En er vindt afwenteling plaats naar toekomstige generaties: 
besparingen nu leiden tot hogere uitgaven (beperkte duurzaamheid van 
woonwijken, gezondheidskosten en dergelijke) in de toekomst.
Omdat deze mogelijke afwentelingmechanismen maatschappelijke gevol-
gen hebben, stijgt de discussie over de groenrood balans uit boven het 
lokale niveau en raakt ook aan de verantwoordelijkheden van de rijksover-
heid.
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6 Dilemma’s
Het belang van groene kwaliteit van de openbare ruimte is al lang in 
discussie en wordt breed onderschreven. Maar in de dagelijkse praktijk 
leidt dit onvoldoende tot daadkracht en realisatie. We zeggen wel dat we 
het belangrijk vinden, maar het komt er niet van. Het groene openbare 
ruimte beleid blijft vaak verbaal beleid.

De instrumenten om groene kwaliteit kwantitatief en kwalitatief te reali-
seren zijn op zich beschikbaar. Het blijkt partijen vaak echter niet te luk-
ken groen daadwerkelijk te realiseren. Een motor die het proces op gang 
brengt en houdt, ontbreekt. Een belangrijke oorzaak lijken dilemma’s 
waarmee bestuurders en andere betrokkenen worden geconfronteerd en 
de manier waarop zij met deze dilemma’s om (moeten) gaan. Eenieder 
maakt, geconfronteerd met deze dilemma’s, de keuzen die binnen de 

bestaande condities te verantwoorden zijn.

6.1  Dilemma’s van betrokkenen

Rijksoverheid: een organisatie dilemma met gevolgen

De beleidsmatige verantwoordelijkheid voor het groenaspect op rijksni-
veau is verdeeld tussen de ministeries van VROM en LNV. Hierbij houdt 
VROM zich beleidsmatig bezig met groen in de woonomgeving en LNV 
met de groene hoofdstructuur in de steden, vooral de grote parken 
daarin, via het GIOS programma voor de G30 steden. De realisatie van 
groene kwaliteit in de openbare ruimte in het stedelijke gebied is primair 
de taak van gemeenten. Het Rijk overlegt met deze gemeenten vanouds 
via de departementen van VROM en BIZA en veel minder via het minis-
terie van LNV. In het overleg wordt het (sectorale) spanningsveld tussen 
bouwopgave en groen veelal alleen gesignaleerd en vervolgens als pro-
bleem gelaten aan de gemeenten.
Het is dan niet verwonderlijk dat in een context van bezuiniging en 
herverdeling van middelen de aandacht bij het ministerie van LNV niet 
uitgaat naar groene openbare ruimte in de stad, maar veeleer naar de 
natuur in de EHS en de problematiek van het landelijk gebied3. Het span-
ningsveld tussen groen en rood is dan geen punt van discussie tussen 
departementen.

3 Deze opmerkingen laat onverlet dat via door LNV aangestuurd onderzoek de kennis over de 

functies van groen in en om de stad de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Zie bijvoorbeeld 

onderzoek van Alterra: www.greencluster.org,. Ook internationaal is er kennisontwikkeling, zie 

het BUGS project ( www.vito.be/bugs) en het COST C11 project (www.greenstructure-plan-

ning.info)
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VROM: wonen of woonomgeving

VROM is beleidsmatig verantwoordelijk voor de woningbouw. Daartoe 
behoren zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de woning en zijn 
omgeving. Het departement wordt alleen sterk aangesproken door het 
parlement op de jaarproductie van woningen, waarmee een groot maat-
schappelijk belang gemoeid is. Binnen het verstedelijkte gebied is in het 
kader van de compacte stadgedachte een opgave geformuleerd voor 
binnenstedelijk bouwen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij achterblijvende woningproductie 
de aandacht vooral naar de kwantiteit van woningen uitgaat en niet naar 
realisatie van een groene woonomgeving.

Projectontwikkelaars: stimulans op rendement en prijs

Projectontwikkelaars worden door hun aandeelhouders afgerekend op 
behaalde rendementen. Bij de realisatie van projecten hebben ze te 
maken met gemeentelijke overheden die gericht zijn op geldelijke winst 
voor de gemeentebegroting en met bewoners die op de eerste plaats 
kijken naar de huizenprijs en de hypotheekvoorwaarden en zich pas veel 
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 De rol van overheden
  Een stukje verder aan het IJmeer bij Muiden filosofeert een aantal betrok-

kenen over de ontwikkelingen die hier gaande zijn. IJburg, Almere, een 
brug tussen die twee steden, recreatie langs de oevers of juist natuur? 
Bouwen langs het water om de Bloemendalerpolder te beschermen? Wie 
beslist dat eigenlijk? 

  Dat is een goede vraag om tijdens het diner over te hebben. Jammer dat 
er vandaag geen bestuurders zijn om die vraag te beantwoorden. Maar 
Van der Jagt, plaatsvervangend Directeur-Generaal van VROM is er wel. 
Iedereen roept om centrale sturing, om het aanpakken van problemen 
en plannen. Van der Jagt: “We willen altijd veel te veel maar hebben dat 
tot voor kort altijd sectoraal aangepakt. Dat kost heel veel politieke energie. 
We moeten groen nu eens echt koppelen aan rood. Maar daarbij wel de 
doelstellingen overeind houden!”

  Oké, dat wil iedereen, maar hoe doet je dat? Van der Jagt laat zich niet 
verleiden en blijft blijft vaag: “We moeten onderzoeken hoe we die belan-
gen kunnen bundelen.” En heeft het rijk daar dan nog een rol in, vroeg 
iemand zich af. “O, nee”, antwoordt Van der Jagt stellig. “Dat moet de 
regio maar uitzoeken. Wij sturen op afstand.” Prima, meent dagvoorzitster 
Tracy Metz. De provincies dus. Pakken jullie dit op? Huijbregts: “De pro-
vincies willen dat wel, maar het Rijk heeft ook een verantwoordelijkheid. En 
bovendien, als het op keuzes aankomt, dan geven ook de gemeenten vaak 
niet thuis en kiezen ze voor hun eigen hachje.” Zijn collega uit Zuid-Hol-
land vindt dat de rijksoverheid eerst andere wettelijke constructies moet 
maken zodat de provincies ook echt aan de slag kunnen.

  Ondertussen vinden de gemeenten dat zij natuurlijk ook belangrijk zijn. 
Bovendien hebben ze het ook nog eens druk met elkaar want de kleine 
gemeenten hebben voortdurend het idee dat ze door de grote broer 
Amsterdam voor het blok worden gezet. Zomaar samen iets onderne-
men, is er meestal niet bij.

 Uit: verslag ten behoeve van ‘Randstad in ’t groen 2004’



later de ontbrekende groene kwaliteiten realiseren in het dan gereed 
gekomen project.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij ontbrekende stimulansen kwan-
titeit en kwaliteit van groen zo vaak onder de maat blijven. Dat bij optre-
dende tegenvallers in het realisatietraject van plan tot uitvoering groen 
wordt geminimaliseerd.

Provincies

De aandacht van provincies ligt vooral bij de grote opgaven voor het 
landelijke gebied. Provincies hebben hun handen vol aan VINAC groen 
dat in 2010 en de EHS/SGR projecten die in 2018 klaar moeten zijn. De 
provincie komt bij groenprojecten nabij de stad flinke knelpunten tegen 
bij bestemmingswijzigingen, grondverwerving en financiering in publiek-
private samenwerking (RIVM Natuurbalans, 2004). Het landelijke stads-
randgebied ligt binnen de invloedssfeer van de stad en is soms decor voor 
bestuurlijke wrijving.
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 Onvermoede mogelijkheden
  Rood voor groen dilemma’s van projectontwikkelaars kunnen soms ver-

anderen door facilitering van overheden: Hoogte in ruil voor openbare 
ruimte. Sinds 1961 voert de stad New York beleid om de aanleg van 
geprivatiseerde openbare ruimten te stimuleren. Dit gebeurt via een 
publiek-private samenwerkingsconstructie, waarbij de gemeente regels 
stelt en bonussen uitdeelt voor private ontwikkeling van openbare ruim-
ten bij woongebouwen. Via deze regelgeving, ook wel genoemd incen-
tive zoning, mogen ontwikkelaars in hogere dichtheid bouwen dan het 
bestemmingsplan anders zou toelaten: als zij geprivatiseerde openbare 
ruimte aanleggen, dan mogen zij per vierkante meter 6 tot 10 vierkante 
meter extra bruto vloeroppervlak realiseren. In de praktijk leidt dat tot 
hogere gebouwen, met een parkje, plein, arcade of brede stoep voor het 
gebouw, of een openbare doorgang of winkelgalerij in het gebouw.

  Het belang van de ontwikkelaars bij deze regeling is dat zij door de aan-
leg en onderhoud van openbare toegankelijke ruimten voor of in hun 
gebouw, extra vierkante meters verhuurbaar gebouw kunnen realiseren. 
Een mooi ingerichte openbare ruimte kan bovendien hun gebouw aan-
trekkelijker maken, en meer consumenten trekken naar de lunchcafés en 
winkels in de plint van het gebouw. Aan deze ruimten kunnen zij dan 
meer verdienen in de vorm van meer huur of meer inkomsten.

  De stad New York krijgt door deze regeling meer ruimte op straat voor 
voetgangersverkeer en meer verblijfsruimten. Behalve meer licht en lucht 
op straat levert dat ook compensatie voor het extra voetgangersverkeer 
als gevolg van de grotere gebouwen. Bovendien worden deze geprivati-
seerde openbare ruimten voor de stad gratis aangelegd en beheerd. Het 
aardige van deze regeling is dat het beheer hiervan onderdeel uitmaakt. 
In Nederland zou een dergelijke mogelijkheid in het bestemmingsplan 
geboden kunnen worden met betrekking tot ruimtelijke aspecten. Het 
beheer is in Nederland niet in een bestemmingsplan te regelen, maar 
zou wel op vrijwillige basis privaatrechtelijk afgesproken kunnen wor-
den. Verder heeft de overheid via incentive zoning meer armslag dan via 
het normale bestemmingsplan om kwaliteit van de openbare ruimte te 
stimuleren.

 Bron: Smit 2003; Aalst e.a. 2004



Het is daarom niet verwonderlijk dat alleen door de provincie Zuid-Hol-
land (Bruls, 2004) melding gemaakt wordt van problemen in de balans 
tussen groen en rood in het stedelijke gebied. Het is niet verwonderlijk 
dat de bestuurlijke regie voor groenprojecten om de stad vaak ontbreekt 
(RIVM Natuurbalans, 2004).

Gemeenten: gemeentebegroting en wensen bevolking

Gemeenten zorgen voor het groen. Bestuurders vrezen de wensen van 
hun bewoners daarvoor. Zij worden door hen ook aangesproken op 
onveiligheid in hun straat. Aangesproken op overlast, op stijgende werk-
loosheid. Aangesproken op verstopte wegen, op onvoldoende woningen. 
Zij worden geconfronteerd met gemaakte afspraken over woningbouw 
met Rijk en regio en met de filosofie van de compacte stad. En met 
de roep om meer werkgelegenheid. Tegelijkertijd verkeert 10% van de 
gemeenten in financiële nood (Binnenlands Bestuur, 3 december 2004). 
Om aan alle verwachtingen te voldoen, is geld en bouwruimte noodza-
kelijk. Bebouwing van open ruimte levert beide. Bij schaarste aan ruimte 
prevaleert dan bebouwing boven groen.
Op regionale schaal worden de dilemma’s van gemeenten nog beter 
voelbaar. Groene investeringen ten behoeve van bewoners van een regio 
kunnen niet binnen één grondexploitatieplan gecompenseerd worden 
met opbrengsten. Overdracht van middelen tussen gemeenten is niet 
eenvoudig.
Het is niet verwonderlijk dat er zo weinig groene openbare ruimte wordt 
gerealiseerd. Noch is het verwonderlijk dat de aandacht vooral uitgaat 
naar inkomsten uit grondexploitaties, noch dat groen een zorgenporte-
feuille is.
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 Samenwerking in regio
  De bovenlokale samenwerking voor groen is momenteel vrijwel afwezig. 

Na het verschijnen van de tekst over groen van het intergemeentelijk 
structuurplan in 1992 is er 10 jaar lang weinig op regioniveau afgestemd. 
De regio heeft in die jaren de VINAC opgave niet kunnen wegzetten. Er 
is weinig geld voor regionaal groen beschikbaar. De buurgemeente 
voert een groenbeleid gericht op prioriteit voor natuur. Dat beleid is in 
de praktijk strijdig met de recreatieve belangen van onze grote stad. De 
landinrichtingsprojecten zijn er niet in geslaagd tijdig recreatief groen 
tot uitvoering te brengen rondom onze nieuwbouw in 1965 en evenmin 
rondom de nieuwbouw in 1996.

 Uit een interview met een grote gemeente



Ontwerpers: waardering of dienstbaarheid

Ontwerpers worden geconfronteerd met opdrachten waarin groen een 
(te) beperkte functie wordt toegekend. En als de functies voor leefbaar-
heid. gezondheid, economie en ecologie al gespecificeerd worden, is de 
exacte relatie tussen functievervulling en vorm van groen vaak niet vol-
doende bekend zodat verwerking in het ontwerp niet eenvoudig is.
Opdrachtgevers vragen vaak om markante ontwerpen, om een ‘state-
ment’ door ontwerpers. Architecten gebruiken dan de openbare ruimte 
als vorm te geven element in een architectonische context en oogsten 
daarmee tevens de bewondering van vakgenoten vanwege hun durf en 
expressie.
Groene openbare ruimten in de Nederlandse stad en stadsrand zijn over-
wegend smal van maatvoering. Ontwerpers dienen allerlei functies onder 
te brengen: autowegen, vrije fietspaden, busbanen, ecologisch groen, 
speelgroen, ontmoetingsplekken.
Het is niet verwonderlijk dat met een dergelijke opdracht ontwerpers wel 
over moeten gaan tot ‘prakken’. Het is in die context niet zo verwonder-
lijk dat de gebruiker van groen minder aan zijn trekken komt.

Burgers: inspraak of participatie

De burger hecht veel belang aan groen. Bewoners komen in het geweer 
als er bomen gekapt dreigen te worden. Zij maken zich druk voor het 
behoud van parken en groen zoals bleek bij intensieve protesten bij een 
voornemen van de gemeente Utrecht eind 2004 om, uit geldelijk gewin, 
groengebieden vol te bouwen.
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 Een voorbeeld van het dilemma voor gemeentebestuurders
   Enerzijds:
  Utrechters protesteren tegen bouwplannen gemeente
  In Utrecht hebben maandagavond tussen vijf- en zeshonderd mensen 

deelgenomen aan drie verschillende protesttochten tegen gemeentelijke 
plannen om groenstroken te bebouwen. Onder het motto “Geen groen 
voor poen”, trokken de demonstranten langs verschillende plekken, die 
het college van burgemeester en wethouders geschikt acht om wonin-
gen te bouwen. Het college maakte de plannen drie weken geleden 
bekend. Voornaamste reden om in totaal 8000 woningen te bouwen 
is volgens het college het op peil houden van de gemeentelijke kas: de 
woningbouw op gemeentelijke grond moet 50 miljoen euro opleveren. 
Tweede reden is het bestrijden van de woningnood.

 Uit: De Telegraaf/Woonkrant, 31 mei 2004)

 Anderzijds:
  Wethouder Verhulst: “Woningbouw op dit soort plekken kan een wijk 

verbeteren. Het gaat bij groen niet alleen om het aantal vierkante meters, 
maar ook om de kwaliteit. Dat is niet goed uit de verf gekomen”. Door 
inspraak- en bezwaarprocedures hangt op zijn minst een vertraging van 
de uitvoering in de lucht... “wrang”, vindt hij, “want wij zien fantastische 
mogelijkheden voor tienduizenden woningzoekenden. Maar die hebben 
geen stem gekregen in dit verhaal.”

 Uit: VROM.NL 6 (8) 2004



Tegelijkertijd hebben bewoners het idee dat het groen van bovenaf wordt 
opgelegd en puur een overheidstaak is. Dat de wethouder wel instem-
ming, maar geen invloed verlangt. De bewoner voelt zich daardoor wel 
bij groen, maar niet bij groen realisatie betrokken (Stichting recreatie KIC 
2004). Het is dan niet verwonderlijk dat hij in een gehaaste samenleving 
tijdrovende participatie aan zich voorbij laat gaan.
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 Wat is een goed park?
  Goede parken zijn parken die mensen uit de hele stad trekken. Dat heet 

een stadspark. Volgens Deirdre Pronk zijn die parken multifunctioneel. 
Ze hebben mogelijkheden voor rust (natuur), dynamiek (sport en spel) 
en esthetiek (panorama, beelden, volières e.d.) liefst ook een drink- en 
of eetgelegenheid. Bekijken en bekeken worden. Maar wat is een goed 
park?

 Twee contrasterende ontwerpen:

 Stadswallen Zaltbommel
  De stadswallen van Zaltbommel vormen met zijn serie bastions een mul-

tifunctioneel geheel. Ieder bastion kreeg een functie van de ontwerper 
De Virieu. Een kinderspeeltuin bij de school (die tegenwoordig gebruikt 
wordt voor festiviteiten zoals kermis, circus, popconcert en dergelijke), 
een klassieke muziektent op een eilandje in het water, een begraafplaats 
met een prachtige rode beuk in het midden, een rustige plek (‘De 
groene bedstee’ in de volksmond van de Bommelsen), een paddenpoel, 
een boomgaardje (is er helaas niet meer). Het ontbreekt aan een restau-
rant café op de wallen, maar dat wordt goed gemaakt door De Societeit 
‘de Verdraagzaamheid’ op de Waalkade. Het geheel is 3,5 km lang en 
goed voor een wandeling van drie kwartier tot een uur. Je kunt het ook 
korter maken door hier en daar de stad in te steken. Zaltbommel is een 
inspiratiebron voor een rondgaande groenstructuur in nieuwbouwloca-
ties.

 Griftpark Utrecht
  Het Utrechtse Griftpark, aangelegd op een voormalige bodemveront-

reiniging, is een multifunctioneel park met een zeer groot aantal recre-
atieve en educatieve voorzieningen. In een hoek is ruimte voor natuur 
gemaakt. Een klein stukje daarvan wordt door bewoners beheerd en is 
slechts op verzoek toegankelijk op de woensdagmiddag. In het park is 
een restaurant. Langs het park is een ‘ecologische’ muur gerealiseerd 
van 180 meter lengte waar in 10.000 gaten muurplanten zijn geplaatst. 
Deze worden onderhouden door bewoners uit de buurt. De gemeente 
draagt zorg voor de watervoorziening via een in de muur aangebrachte 
waterleiding die water aftapt van de in het park aanwezige vijver. Het 
park oogt vooral ‘stads’. De vele voorzieningen, waaronder de skate-
baan, trekken de jeugd uit de gehele stad. Het groen is slechts in een 
klein deel van het park markant aanwezig.



6.2 Dilemma’s in een notendop

De ‘andere’ werkelijkheid

Geconfronteerd met de geschetste dilemma’s van overheden en belang-
hebbenden lijkt er een cultuur te zijn ontstaan waarin we met zijn allen 
zeggen dat groene kwaliteit in de openbare ruimte vreselijk belangrijk 
is, terwijl er in de praktijk niet zoveel van terechtkomt. De bestuurder 
leeft in een ‘andere’ werkelijkheid dan de bewoners. Hij verwoordt het 
belang dat hij geeft aan groen, de kwaliteit van het nieuwbouw project, 
de onomkoombaarheid van opoffering van een groene plek. Hij gelooft in 
de beloofde verbetering van de buurt en de noodzaak van de ingrepen. 
Hij belooft en realiseert verbetering van kwaliteit van de ene plek in ruil 
voor verandering elders. De bewoners ervaren een andere werkelijkheid. 
Zij weten wel beter. Het groen in hun buurt vermindert, het plan heeft 
na realisering ineens minder openbare ruimte en de nu private openbare 
ruimten zijn vooral versteend en gaan ’s avonds op slot vanwege de over-
last en gevoel van onveiligheid.

Een groene plek wordt in de praktijk regelmatig rood. Een ‘rode’ plek 
zelden groen. Door onvoldoende bestuurlijke vastheid, door ontbrekende 
planologische duidelijkheid, door inwisseling van het ene plan voor een 
volgend, besluit een bestuur vol overtuiging tot omzetting van groen in 
bebouwing.

Als we concluderen dat er een verschil is tussen datgene wat we (bestuur-
lijk) tegen elkaar zeggen en datgene dat er in de praktijk van terecht-
komt, dan is de vraag hoe dat ontstaat. Wat verleidt bestuurders en 
anderen hier toe?

Oorzaak 1: groen wordt niet herkend als bijdrage aan de oplossing 
van de grootstedelijke problematiek
De grote steden kennen een aantal belangrijke sociaal economische pro-
blemen die terecht boven aan de bestuurlijke agenda staan. De vraag 
naar meer of kwalitatief beter groen lijk daarbij van minder belang. 
Onbekend is echter de bijdrage die groen in en om de stad geeft aan het 
gehele scala van grootstedelijke problemen dat in hoofdstuk 2 geschetst 
is: bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie, de gezondheid en de 
economie. En onbekend maakt onbemind.

Oorzaak 2: groen is niet cool

Groen in en om de stad is voor een bestuurder vooral een zorgenpor-
tefeuille: geen geld, steeds discussie over de kwaliteit, zich voortdurend 
moeten verdedigen ten opzichte van de andere ruimte vragende func-
ties zoals de woningbouw en infrastructuur en de continue druk om te 
begroting te ontlasten door het bebouwen van gemeentelijk groen. De 
bestuurder wordt geconfronteerd met technische experts (stedenbou-
wers, landschapsarchitecten, ecologen) die hem oplossing A aanbevelen 
en bewoners die een ander soort kennis inbrengen (belevingskennis, 
samenlevingskennis) en oplossing B voorstaan, terwijl het grondbedrijf 
oplossing C wil. Afdelingen in zijn gemeente waar deze kennis wordt 
geïntegreerd ontbreken veelal. Een wethouder heeft veel lef nodig in een 
dergelijke portefeuille. Stedenbouwers, architecten, wijkmanagers wor-

53



den binnen hun werkvelden geprezen om hun gedurfde en vernieuwende 
vormgeving, hun mooie woningbouwproductie, hun toch maar binnen-
gehaalde EU-subsidies. Met groen is dat allemaal nauwelijks mogelijk. 
Een gevoel van urgentie is in het college niet aanwezig. Grondzaken en 
verevening van opbrengsten zijn lastig. Het resultaat van dit alles is dat 
het groene werkveld niet gewild is. Niet cool is.

Gevolg: de kleren van de keizer

Rijk, provincies en steden investeren in bouwactiviteiten in de stad. 
Daarmee ontstaan openbare ruimten die bestuur en de uitvoerders naar 
hun gevoeld met veel aandacht voor de functionele kwaliteit ontwikkeld 
hebben. Plannen waarin vormgevingskwaliteit gestopt is ten behoeve van 
gebruik en zoveel mogelijk oude landschappelijke kwaliteiten zijn behou-
den. Kortom, bestuurders en ontwikkelaars menen een kwaliteitsproject 
ontwikkeld te hebben: zij denken ‘de kleren van de keizer’ te dragen. 
Maar ergens staat het kind uit het sprookje van Andersson dat roept: “Er 
is hier helemaal geen groen waarin ik kan spelen. Keizer, u heeft geen kleren 
aan”.
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7 Benodigde transitie: de bakens verzetten

Zoals in het voorgaande hoofdstuk is beschreven spelen vele dilemma’s 
een rol bij het bereiken van een maatschappelijk gewenste balans tus-
sen groen en rood. Kenmerken van deze dilemma’s zijn de lange termijn 
waarop deze spelen, 10 tot 20 jaar, de vele betrokken sectoren en belang-
hebbenden bij deze groenrood balans en de behoefte aan innovatie om 
bestaande impasses te doorbreken.
Het omgaan met deze dilemma’s vergt daarom een transitie binnen de 
betrokken werkvelden. De condities waaronder besluitvorming plaats-
vindt, zullen veranderd moeten worden. De huidige werkwijze van plan-
ning en ontwikkeling van groen en rood berust op beleidsarrangementen: 
verdeling van de macht tussen betrokken partijen, het nakomen van afge-
sproken regels over wie op welk moment meespreekt, onderhandeld etc. 
Regels die bepalen wanneer overheden en wanneer private partijen een 
bijdrage kunnen leveren. Deze bestaande beleidsarrangementen blijken, 
gezien de geschetste dilemma’s waarvoor partijen zich gesteld zien, niet 
optimaal voor het tijdig bereiken van een door alle betrokkenen ervaren 
evenwichtige groenrood balans. De door de raad aanbevolen transitie zal 
bestaan uit geschetste bijdragen hieraan door de volgende berokkenen.

7.1 Landelijk beleid
Een aantal transities zijn reeds ingezet. De Nota Ruimte en de Agenda 
Vitaal Platteland bewerkstelligen een andere sturing van het landelijk 
gebied. De compacte stadgedachte wordt vaarwel gezegd (WRR-studie 
‘Stad en land in een nieuwe geografie’ van Asbeek Brusse et al., 2002; 
Nota Ruimte). Er ontstaat een ‘nieuwe geografie’, gekenmerkt door een 
nieuwe verwevenheid van stad en land. Ruimtelijk relevante processen 
(woningmarkt, arbeidsmarkt en mobiliteit) spelen zich steeds meer af op 
regionale schaal die steeds relevanter wordt voor de ruimtelijke inrichting 
met groen en rood. Het verleggen van verantwoordelijkheden naar ande-
ren, bijvoorbeeld projectontwikkelaars, en andere overheden kan alleen 
plaats vinden indien deze ‘anderen’ over voldoende middelen (geld, ken-
nis, kunde) beschikken om die verantwoordelijkheden waar te maken. Dit 
vergt in veel gevallen flinke aanpassingen.
Het instrumentarium voor het grondbeleid ontwikkelt zich. Huidige 
instrumenten zoals actief grondbeleid, voorfinanciering, PPS voor groen-
ontwikkeling, fondsvorming voor omgevingsbeheer en regionale grond-
bank zijn of worden aangevuld met grondexploitatievergunningen (als 
instrumenten voor verevening) en voorkeursrecht en onteigeningsrecht 
voor zowel gemeenten als provincies. De sturingsmogelijkheden nemen 
daarmee toe hoewel op projectniveau de betekenis van grondeigendom 
vaak dominant zal blijven.

7.2 Stedenbouw
Hier is een bredere oriëntatie op bewonersbehoeften noodzakelijk ter 
ontwikkeling van alternatieven met een goede groen-rood balans. Alle 
functies van groen dienen daarbij in ogenschouw genomen te worden. 
Net zoals dat voor andere functies geldt, dient de behoefte aan groene 
openbare ruimten, en niet het aanbod, leidend te worden bij planvor-
ming.
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7.3 Woningbouw
Deze sector is bezig met een verandering van kwantitatief naar meer kwa-
litatief beleid. Het benutten van de overwaarde in de bouwopgaven ten 
behoeve van het realiseren van kwaliteit wordt echter steeds moeilijker. 
De huidige planningsmethoden, grondexploitaties en toerekening van 
kosten gedurende ontwikkeling en beheer van woningbouw en bedrijfs-
terreinen biedt onvoldoende mogelijkheden voor het bereiken van een 
goede groenrood balans. Aanpassing van instrumentarium en werkwijzen 
is daarom onontkoombaar.
De binnenstedelijke woningbouwopgave die in de Nota Ruimte is aan-
gegeven zal op een aantal plaatsen niet mogelijk blijken als tegelijkertijd 
voldaan zal moeten worden aan de verwachtingen ten aanzien van de 
groene openbare ruimte van de Nota Ruimte. Bouwen aan de stadsran-
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 De wordingsgeschiedenis van de Bijlmermeer
  Verwondering bracht Maarten Mentzel ertoe op zoek te gaan naar de 

achtergronden en motieven voor het ontwerp van de Bijlmermeer. Zijn 
proefschrift bevat o.a. een systematische beschrijving van het proces 
van totstandkoming, waaruit een kloof naar voren komt tussen de ver-
wachtingen van de planners en architecten enerzijds en de werkelijkheid 
anderzijds.

  Mentzel concludeert dat een kleine groep mensen het planningspro-
ces heeft gedomineerd. De keuze voor hoogbouw is louter gebaseerd 
op ideeën van architecten en stedenbouwkundigen. Bedenkingen van 
onderzoekers en resultaten uit woonwensenonderzoek (liever geen 
hoogbouw) hebben nauwelijks een rol gespeeld. Hetzelfde geldt voor 
sociaal-economische ontwikkelingen zoals een toename in besteedbaar 
inkomen, vrije tijd en mobiliteit. Ideeën van buitenaf werden alleen 
toegelaten als deze strookten met het eigen streven naar een ‘gedurfd’ 
ontwerp, waarmee men zich zou kunnen onderscheiden. De planning-
groep voelde zich gesteund door pleidooien voor systeembouw en 
arbeidsbesparende bouwmethoden, o.a. van de toenmalige minister 
Bogaers, en een rapport van de Commissie Hoogbouw-laagbouw, dat 
stelt dat hoogbouw voor brede kringen van de bevolking slechts een 
aanpassing van woonstijl en woonbeschaving vereist.

  Volgens Janis en Mann wijkt de werkelijkheid vaak sterk af van een 
rationeel beslissingsproces en wordt de besluitvorming gekenmerkt 
door groepsdenken. Dit geldt vooral wanneer sprake is van een sterke 
samenhang binnen de groep, isolement, geen procedures voor metho-
disch zoeken, sturend leiderschap en weinig bereidheid om naar andere 
oplossingen te zoeken. Deze condities kunnen gemakkelijk tot besluiten 
leiden die grote nadelige gevolgen hebben.

  Wat de planning betreft laat Mentzel zien dat onvoldoende aandacht is 
geschonken aan de strategische fase: het globaal bepalen van doelen en 
middelen. In de fasen van het steeds specifieker bepalen van doelen en 
middelen zijn niet of nauwelijks alternatieve plannen overwogen.

Uit: Tummers en Tummers. (1989), Bijlmermeer als grensverleggend ideaal 
Delftse Universitaire Pers



den is dan niet alleen noodzakelijk maar biedt ook kansen tot integratie 
van stad en land. Een verdere ontwikkeling van de economische relatie 
tussen stad en platteland zal onderdeel moeten uitmaken van deze tran-
sitie in beleid.

7.4 Gemeentelijke sector groen
Deze sector zal zich, meer dan in het verleden, moeten richten op inte-
grale ontwikkelingsprocessen. De functies van groen voor leefbaarheid, 
gezondheid, economie en natuur zullen nadrukkelijker ten behoeve van 
planvorming geoperationaliseerd moeten worden. Op gemeentelijk 
niveau zullen groenstructuurplannen onderdeel moeten worden van een 
gemeentebrede sociaal-economische planning.

7.5 Burgerorganisaties
Burgervertegenwoordigende organisaties zoals stedelijke milieuraden, 
natuur- en milieuorganisaties, natuur- en milieu-educatiegroepen en 
agrarische natuurverenigingen zijn al langer vertalers van de bewoners- 
en gebruikerswensen. De doorwerking daarvan is echter nog gering. 
Meer dan in het verleden dienen zij als (tegen-)kracht te kunnen deelne-
men. Zij dienen zich hiervoor beter en sterker te organiseren. Organisa-
ties voor gezondheid en leefbaarheid die opkomen voor de belangen van 
bewoners, incorporeren nog lang niet altijd groen in hun visie.
Organisaties en individuele burgers werken nog niet vanuit een recht op 
een groen. Zij zijn vaak afwezig op lokaal niveau ter verdediging van dat 
recht. Een andere houding van bewoners in het maatschappelijke debat is 
echter vereist als zij recht willen doen aan de door hen wel geuite groene 
behoeften en wensen.

7.6 Ecologische transitie
Natuurkwaliteit in de binnenstedelijke openbare ruimte wordt gezien 
als maakbaar en misbaar. In het gebied om de stad is juist sprake van 
natuurbehoud en bescherming. Een omvorming van deze houding door 
professionals op het terrein van de stadsnatuur en ecologie is noodzake-
lijk voor zowel het behoud van bestaande ecologische waarden, als voor 
het ontwikkelen van door gebruikers gewenste nieuwe natuurwaarden. 
Hiervoor is een hernieuwde en versterkte inzet van velen noodzakelijk 
binnen zulke uiteenlopende werkterreinen als onderzoek, stedenbouw en 
woningbeheer.

7.7 Transformatieopgave is ingrijpend
De raad beveelt een groenrood transitie aan. Kenmerkend voor de beno-
digde transitie is dat realisatie veel tijd neemt (10 jaar), innovatie vereist, 
leidt tot belangrijke veranderingen in het systeem en de multisectorale 
ontwikkeling bevorderd. De genoemde transitie zal daarom alleen kun-
nen slagen bij samenwerking tussen betrokken partijen. Het benodigde 
transitie management bestaat uit bijsturen, beïnvloeden en condities 
scheppen waaronder vernieuwing kan plaatsvinden via de juiste initiatie-
ven op het juiste moment (Rotmans 2003).
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Belangrijk is dat dit transitieproces, gericht op het bereiken van een lokaal 
door alle betrokkenen als juist ervaren groenrood balans, nu wordt inge-
zet en gefaciliteerd. Hierbij kan het Rijk (als systeemverantwoordelijke) als 
initiator op treden. In de tabel zijn belangrijke elementen benoemd die 
nu bestuurlijk en organisatorisch gezekerd moeten worden. (zie tabel 4)

Tabel 4: De belangrijkste elementen die een rol spelen in het benodigde transitieproces ten behoeve van 
groen- rood afwegingen.

Naar het oordeel van de raad dient op alle in tabel 4 genoemde elemen-
ten van transitiemanagement progressie geboekt te worden. De transitie 
zal deels werkenderweg tot stand moeten komen door besluitvormings-
processen explicieter en beter vorm te geven. Het advies van de raad (zie 
deel 1, beleidsadvies, van dit advies) geeft daarvoor handreikingen.

Tenslotte

Net als met de milieuproblematiek (WRR advies 67 2004) veronderstelt 
de problematiek van de (groene) openbare ruimte processen van beleids-
advisering en –uitvoering voordat onherstelbare fouten gemaakt zijn. Dit 
stelt hoge eisen aan kennis, bestuur en samenleving. Van oudsher behelst 
het beleid het reageren op problemen die men in de samenleving met 
het blote oog heeft zien ontstaan. Groenrood problemen zijn echter 
abstracter, verder weg, en alleen zintuiglijk waarneembaar als mensen tot 
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protestacties komen. Wanneer problemen van leefkwaliteit zich daadwer-
kelijk voordoen, kan het nemen van maatregelen te laat komen.
Voor beleidsmakers en uitvoerders betekent dit dat kennis een cruciale 
bron is voor het voeren van beleid. Zonder een breed gedeelde kennisba-
sis ontstaat niet een gevoel van urgentie dat nodig is om de lange termijn 
effecten een plaats te geven in de afweging tegen andere belangen.
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 Verdichting: het kan ook anders
  In München wordt een Vinex-wijk aangelegd met 6.500 woningen en 

13.000 arbeidsplaatsen. Randvoorwaarden van de gemeente was de 
realisatie van 22% sociale woningbouw en 20% groen oppervlak. Bij 
de start van het project is het gehele grondgebied overgedragen aan 
een bouwconsortium. Na ontwikkeling en oplevering van het project, 
inclusief de openbare ruimte, koopt de gemeente het openbare deel 
weer terug. Het consortium heeft als eerste een aansluiting op de 
ondergrondse gerealiseerd. Het 220 ha grote park is eveneens gereed 
bij oplevering van de eerste woningen. Het % sociale woningbouw zal 
uitkomen op 25%. Om de wijk een groen aanzien te geven is het par-
keren ondergronds gebracht. Ook in de woonwijk staan nu de auto’s 
onder het gemeenschappelijk groen tussen de huizen. Anders dan in 
Nederland had de ontwikkelaar de mogelijkheden onderdelen van de 
openbare ruimte te ontwikkelen die hem op dat moment het meeste 
opbrachten of grotere zekerheid verschafte bij de verkoop van kantoren 
en woningen. In Nederland is de ontwikkeling van de openbare ruimte, 
en het groen daarin, meestal de verantwoordelijkheid van gemeentelijke 
partijen.

Een (Vinex) wijk in Munchen waarbij men voor de bouw, begon met de aanleg van groen, bron: RLG
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Bijlage 1

Totstandkoming advies

Samenstelling werkgroep

Raadsleden
Th.A.M.Beckers
H.L.Blok
F.G. van Diepen-Oost
M.D.A.M. van der Laan-Veraart
A. van Vliet-Kuiper (voorzitter)

Externe deskundigen
P.J. Boelhouwer, hoogleraar housing systems TU-Delft, wetenschappelijk 
directeur OTB Delft.
H.R.M. Mentink, Bureau Mentink Procesmanagement
M.J.W. van Twist, buitengewoon hoogleraar PPS Nijmegen, Berenschot 
Procesmanagement

Bureau van de raad
B.H. van Leeuwen
P. Schildwacht

Bij de voorbereiding van het advies zijn door leden van de werkgroep en 
van het secretariaat gesprekken gevoerd met:

E.M. Agricola  KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing
R. Assema  gemeente Amersfoort
S.M. Bakker  BIZA
R.F. Bleeker   VNG, wethouder te Enschede
L.C. Brinkman   AVVB
H. Davids  Ebben Boomkweker
A. Edelenbosch  IPO, gedeputeerde Drente
H. Farjon  Natuurplanbureau
M. Firet   Staatsbosbeheer
K. Joosse  KNHM
K. Kapteyn   IPO
R.M. Kiès  IPO
A. de Klein  gemeente Utrecht
M. Kloosterman  BNSP
M. van Leeuwen  KCGS



C.B.M. Lever   VROM Directie Strategie Directoraat-Generaal  
    Wonen
H.M. Meijdam  IPO, gedeputeerde Noord-Holland
G. Milort  IPO
M. Mouwen  Ebben Boomkweker
H.J.W. Mulder  DLG (Dienst Landelijk Gebied)
A. Perik    LNV Directie Regionale Zaken Oost
C. Oomes  Buitenom, ruimtelijk ontwerp
J.P. Ploeger  IPO
G. Ravesteijn  Groene Long, Noord-Hollands Midden
N. Rietdijk  NVB Vereniging voor ontwikkelaars &   
    bouwondernemers
W. Rietveld  Stadsregio Rotterdam
S.J.H. Roestenberg Bohemen
P.S.M. Ruigrok  NEPROM / AM-Wonen
E. Ruijgrok  Witteveen en Bos
K.J. de Ruiter  LNV Directie Platteland
J. Schenkels  gemeente Utrecht
P.J.M. Schumacher AVVB
J. Schuyt   De Alliantie, woningcorporatie SCW 
    Amersfoort
M.A.J. van der Tas VNG, wethouder te Apeldoorn
G.J.W. den Toom  Stadsregio Rotterdam
A.D. Wilmot  AM-Wonen
G.A.J. Vis  LNV Directie Platteland 
J. Vreeken   Alterra
C.J. Vriesman  SBB
G. van Wakeren  LNV Directie Regionale Zaken West
J.G. Wigger  LNV Directie Regionale Zaken Oost
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Bijlage 2

Verklaring van gebruikte termen

BIZA  ministerie van Binnenlandse Zaken
EHS  Ecologische Hoofdstructuur
G30   De lijst van 30 grote steden in Nederland die in aanmerking 

komen voor aanvullende Rijksfinanciering in het kader van Het 
grote stedenbeleid, en andere rijksregelingen

GIOS  Groen In en Om de Stad
Groen   aanduiding voor de groene ruimte in een gebied: In deze tekst 

wordt hier altijd de openbaar toegankelijke groene ruimte 
bedoeld, ongeacht de eigendomsstatus. Een aanzienlijk deel 
van deze ruimte mag verhard zijn. Ook visueel groene ruimten 
(‘geleend groen’) die een leefkwaliteitsfunctie voor bewoners en 
gebruikers heeft hoort hiertoe

GSB lll  Grote Stedenbeleid derde periode (2005-2010)
ILG  Investeringsbudget Landelijk Gebied
ISV  Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
ISV 2  Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing, 2e periode 2005- 
  1010
KCGS   Kennis Centrum Grote Steden,     

www.kenniscentrumgrotesteden.nl
KEI  Kennis Centrum Stedelijke vernieuwing, www.kei-centrum.nl
LNV  ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rood  aanduiding voor de bebouwing in één gebied
SGR  Structuurschema Groene Ruimte. Onderdeel hiervan is een  

investeringsprogramma voor recreatief groen
VINAC- Groen dat in het kader van VINEX accoorden door het
groen Rijk wordt gesubsidieerd
VROM ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
WVS ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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