
Met de vakbeurs openbare ruimte goed en wel achter de rug kijken we vanuit BTL Advies terug op twee 
succesvolle beursdagen. Twee beursdagen die dankzij uw bijdrage inhoudelijk tot een hoger niveau getild 
zijn. Hiervoor hartelijk bedankt!

Uit de gevoerde discussies hebben wij veel waardevolle informatie kunnen halen om onze kennis te 
verbreden en ons product verder te verbeteren. In dit terugblikdocument hebben we de resultaten van de 
sessies samengevat. Zo kunnen we allemaal leren van de mogelijkheden, kansen en ideeën die tijdens de 
vakbeurs zijn benoemd.

WAARDE VAN GROEN
BTL ADVIES - TERUGBLIK VAKBEURS OPENBARE RUIMTE

Discussietafel

De waarde van groen in de praktijk,
 discussieert u mee?

 

 26/9  | 15:30  |  Groene inrichting woonwijken

 27/9 | 10:30 |  Groen gewaardeerd stadspark

 26/9  |  10:30  |  Zorg versterken met groen

 27/9  | 15:30 | Van vuilstort naar groene ruimte
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EERSTE SESSIE - LAMBERTIJNENHOF

Locatie: Bergen op Zoom

Type: zorglocatie

Samenwerking: S&L Zorg

Casus: Herinrichting 
zorgpark

TWEEDE SESSIE - THOMAS VAN AQUINOSTRAAT

Locatie: Tilburg

Type: woonstraat

Samenwerking: Van Gelder

Casus: Herinrichting 
woonstraat

Gemeente Tilburg zet met de herinrichting van de wijk 
hoog in op klimaatadaptatie, biodiversiteit en sociale 
cohesie. Wat is de toegevoegde maatschappelijke waarde 
van de nieuwe inrichting en wie profiteert daarvan?

Het budget voor de herinrichting van een zorgcomplex 
is berekend, maar hoe kan de waarde van groen  
worden ingezet om aan te tonen dat investeren in een 
hoger groenbudget de moeite waard is?

• Het belang van groeninvesteringen nog beter onderstrepen om een 
optimaal maatschappelijk rendement te behalen.

• Groen verder optimaliseren met oog voor de gebruikers.

• Samen zoeken naar kansen zorgt voor samenwerking op basis van 
mogelijkheden in plaats van beperkingen.

• Het berekenen van de waarde van groen helpt locatie- en 
situatiespecifieke vraagstukken te verhelderen.

• Tijdens de eerste sessies is genoemd dat jullie in de toepassing graag 
een nulmeting èn een 1-meting zien om te kunnen sturen op het 
waardeverschil tussen de uitgangssituatie en het ontwerp.

• Er is een verschil tussen:
 - Waarde verhogen, 
 - Geld besparen,
 - Geldstromen genereren.

• We zouden graag meer inzicht hebben in hoe het type waarde per effect 
van groen kan worden toegepast.
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IDEEËN VOOR DE WAARDE VAN GROEN
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DERDE SESSIE - STERRENBURGPARK

VIERDE SESSIE - AFVALBERG VLAGHEIDE

Locatie: Veghel

Type: Voormalige afvalberg

Samenwerking: Afvalzorg

Casus: Herbestemming

Locatie: Dordrecht

Type: Stadspark

Samenwerking: Gemeente Dordrecht

Casus: Revitalisering

Een voormalige afvalberg moet worden herbestemd, 
maar hoe kunnen we de waarden van groen inzetten 
om zoveel mogelijk (maatschappelijk) rendement te 
realiseren?

Samen met gemeente Dordrecht en de HAS 
Hogeschool onderzocht BTL Advies hoe 
berekeningen kunnen worden vertaald naar concrete 
verbetermaatregelen. Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

• Samen investeren is de sleutel tot een succesvolle, duurzame en effectieve 
openbare ruimte.

• Waarde van groen geeft aanleiding tot kansendenken in participatietrajecten.

• Veel ondernemers begrijpen de meerwaarde die groen voor zijn/haar 
bedrijf kan betekenen. Lokale ondernemers blijken daardoor goed te 
enthousiasmeren voor lokale investeringen

• Door ook buiten de eigen sector te worden baten optimaal benut.

• Groen is drager van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. 
Respecteer en optimaliseer dit gegeven door te sturen op de waarde van 
groen.

• Bewoners zijn op basis van de waarde van groen kartrekker geworden en 
voelen zich verantwoordelijk voor een park. Dit bewijst dat het activeren van 
stakeholders resultaten oplevert.

• Samen starten vanuit kansen

KANSEN DOOR DE WAARDE VAN GROEN

IDEEËN VOOR DE WAARDE VAN GROEN

• Behandel bij het communiceren van de waarde van groen ook de 
mogelijke negatieve effecten van groene maatregelen. Bijvoorbeeld 
geluidsoverlast

• Voer een 0-meting vooraf en een 1-meting achteraf uit om de effecten van 
een groeninvestering te meten.

• De waarde van groen is grotendeels passief en lost op zichzelf nog geen 
financiëring op. Daarom is het belangrijk om een focus te leggen op het 
informeren van (potentiële) stakeholders.



VASTGOED

€565.000

KLIMAAT

€26.000

GEZONDHEID

€200.000

BIODIVERSITEIT

€0.000
(in ontwikkeling)

COMMERCIEEL

€310.000

SOCIAAL

€525.000

WAARDE VAN GROEN
in de stad

ONTWERPKEUZESCONCLUSIE BEHEERMAATREGELENSTRATEGISCHE KEUZES

Project
Herinrichting Lambertijnenhof 
Bergen op Zoom

Informatie
Waarde van groen
& bronnen

Lambertijnenhof Bergen op Zoom
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Dit product levert een indicatief inzicht in de waarden van het groen in een projectgebied en kan het beste worden toegepast als aanvulling op 
een plananalyse. Dit product is geen maatschappelijke kosten- en batenanalyse en mag ook niet als zodanig beschouwd worden. De in dit product 

genoemde bedragen en effecten zijn gebaseerd op onderbouwde gemiddelden en kengetallen afkomstig uit een veelvoud van bronnen.

VERBETERKANSEN

In de huidige situatie wordt 
56% van de geschatte 
maximale  waarde behaald.
Met name het toevoegen 
van oppervlaktewater 
zou nog een verdere 
waardestijging teweeg 
brengen.

overzicht

VASTGOEDWAARDE

i

i i

uitzicht op 
...

nabijheid 
van ...

kwaliteits 
verhoging

geen toegevoegde 
waarde

maximale waarde

park
+6% per woning

€162.000

CROW C naar A
+7% per woning

€95.000

park
+8% per woning

€216.000 

groenlijn
+5% per woning

€0

waterplas
+6% per woning

€0

open water
+12% per woning

€0

waterplas
+8% per woning

€0

Volwassen groen
Vaak wordt gesproken over openbaar groen alsof het op dezelfde manier werkt als civiele bouwwerken. Er is echter 
een groot verschil: waar riolering, bestrating of bebouwing direct vanaf aanleg in kwaliteit afneemt begint groen juist 
in kwaliteit toe te nemen. Die waardetoename kan tientallen jaren aanhouden en komt doordat groen leeft en groeit. 
Tijdens deze groei maakt het de directe omgeving leefbaarder voor zichzelf, maar ook voor diverse plant- en diersoorten, 
waaronder mensen.
Een volwassen boom kan tientallen keren meer effect hebben dan een jonge boom van enkele meters. Het is daarom de 
moeite waard om groen de tijd en ruimte te geven zich te ontwikkelen tot een volwassen staat.

overzicht

CONCLUSIES
De waarde van groen in het [project]

De huidige waarde
Op iedere plek wordt de waarde van groen 
beïnvloedt door andere factoren. Daardoor leveren 
bepaalde effecten op sommige locaties meer 
voordelen op dan op andere plaatsen. Voor het 
[project] is per thema het grootste positieve effect 
en de grootste beperking weergegeven.

Wat kan beter?
Hoe kan waardeoptimalisatie worden gerealiseerd?
Voor optimalisatie kunnen twee doelen gesteld 
worden:

• Waardetoename door het gebruik en de kwaliteit 
in de huidige inrichting te optimaliseren.

• Waardetoename door de inrichting zelf te 
optimaliseren.

Om de positieve effecten van groen te optimaliseren 
kan het best worden geïnvesteerd in ...

Toevoegen bewegingsaanleidingen voor ouderen, 
kinderen en volwassenen

Binding met de openbare ruimte stimuleren
Ontmoetingsaanleidingen toevoegen

Versterken biodiversiteit - meer verschillende 
(inheemse) soorten

Meer waterberging

Goed groen kost nou eenmaal geld, maar 
als we meer positieve effecten kunnen 
realiseren met hetzelfde budget, of extra 
meerwaarde kunnen creëren met wat 
meer, dan zijn we goed bezig.

Door kennis over de waarde van 
groen gericht te vertalen naar concrete 
optimalisatiemaatregelen verhogen we de 
effectiviteit van investeringen in groen. Het 
gevolg? Meer maatschappelijk rendement, 
minder kosten in het onderhoud en een 
duurzamere inrichting van de leefomgeving.

EFFECTIVITEIT VAN GROENE 
INVESTERINGEN VERHOGEN

Waarom zouden we meer investeren in groen?  Betere 
omstandigheden voor bomen? Maar ze doen het toch?

Het effectief onderbouwen van groenbudgetten kan soms 
lastig zijn, zeker wanneer het gaat om sectoren waarin 
de waarde van groen niet vanzelfsprekend is. Met de 
waarde van groen kan beter worden onderbouwd waarom 
een extra investering in groen wel degelijk relevant is voor 
de organisatiedoelen. Een hogere productiviteit, lagere 
energiekosten en minder ziekteverlof zijn voor iedere 
organisatie belangrijk. De kennis over de waarde van 
groen kan hiervoor strategisch worden ingezet om meer 
te investeren in een groene buitenruimte.

ONDERBOUWING VAN BUDGETTEN

Denken in kansen voor onszelf én 
elkaar. Dat is de kern van een gezond 
partnerschap in de leefomgeving. Door 
de openbare ruimte vanuit een open 
kansenperspectief te benaderen kunnen 
we de baten uit een groeninvestering 
gezamenlijk benutten. Zo is het mogelijk om 
groeninvesteringen te spreiden zonder in te 
leveren in baten. Uit de huidige casussen 
blijkt dat met name kleine en middelgrote 
ondernemers graag participeren voor   
extra groene investeringen in de woon- en 
werkomgeving omdat dit ook hun lokale 
doelen ondersteunt.

PARTNERSCHAP IN OMGEVING

De waarde van groen is een complex begrip waar veel 
factoren op van invloed zijn. Met de groene waardenkaart 
maken wij voor u op overzichtelijke wijze de waarde 
van groen inzichtelijk. De resultaten van de Vakbeurs 
Openbare Ruimte helpen ons dit product verder aan te 
sluiten op uw behoeften.

BEREKENEN EN TOEPASSEN 
WAARDEN VAN GROEN


