
Groen in de stad

Hoe kan groen in de stad helpen bij de uitdagingen van 
morgen!
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Senior-onderzoeker beheer bos, natuur en stedelijk groen

• Projectleider Benchmark Gemeentelijk Groen

• Onderzoekcoördinator Groen en gezondheid

• Duurzaam Terreinbeheer (beheer zonder chemische 

bestrijdingsmiddelen; van groenafval naar grondstof; 

klimaatadaptief beheer)

• Duurzame Houtoogst (oogstniveau i.r.t. nutriëntenbalans)

• Circulair terreinbeheer. Toepassing maaisel en blad in bodem

• Lid werkgroep Steenbreek

• (Alpien trektochtleider NKBV 1987-2012)

Made in 1959



Concentratie op uitdagingen

▪ Toename bevolkingsdruk

● Gezonde stad

● Milieukwaliteit

● Stress

▪ Klimaatverandering

● Warmer, natter en droger

● Meer neerslag, vooral in piekbuien

● Langere droge periodes

● Meer variatie in rivierstanden

● ... Stijgende zeespiegel

▪ Natuur in de stad
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Steeds meer mensen wonen in de stad

Behoefte aan:

▪ Gezonde leefomgeving

▪ Ontspanning

▪ Natuur(beleving)

Op klein oppervlak



Ook in Nederland concentratie bevolking

Maar ook krimpgebieden



Gezonde stad



Effecten groen op gezondheid

▪ Fysieke leefomgeving 

● Luchtkwaliteit 

● Temperatuur & Hitte-stress

● Geluid (beleving van geluid)

▪Stress-reductie en concentratievermogen 
(cognitieve aspecten)

▪Beweging en lichamelijke activiteiten (lichamelijke 
aspecten)

▪Sociale samenhang, veiligheid, gemoedstoestand 
etc. (sociaal-emotionele aspecten)



Eten uit de stad



Luchtkwaliteit (zwavel, lood, NOx, fijn stof)

9



Groen en leefbaarheid 



Natuurbeleving in de stad; Park 

Bottendaal Nijmegen



In groene wijken wordt aan 

10% minder kinderen 

medicijnen voorgeschreven door 

huisartsen voor ADHD (geldt in 

wijken met gemiddelde of lage 

OZB)



Dakpark Rotterdam
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Dakpark Rotterdam



Medina-appartementen Eindhoven
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Trudotoren Eindhoven
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Sint Anthony Gasthuis Leeuwarden
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Welke mechanisme is belangrijk voor gezondheid?

Lokale 

groenaanbod

Lichamelijke 

activiteit

Soc. samenhang 

in de buurt

Stressniveau              

.

Luchtkwaliteit 

(m.n. fijn stof)

Gezondheid



Klimaatverandering
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Broeikasgassen in de atmosfeer



CO2 in geologisch perspectief
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In koude gebieden zijn veranderingen heel zichtbaar

Foto’s Triftgletscher

(CH) 1948 - 2017



Klimaateffecten waterhuishouding

▪ Langere periodes van droogte

▪ Intensievere buien (piekneerslag)



Neerslagpieken

Neerslagpieken

- Vaak zeer plaatselijk

- Nemen in hoeveelheden 
en frequentie toe

Foto’s: Omroep Gelderland



Dagen met > 20 mm neerslag



Opvang piekbuien

▪ Interceptie van eerste neerslag

▪ Beperking run-off. Bijv. een groene tuin komt veel 
minder snel tot afstroming als een tegeltuin; idem groen 
dak i.p.v. verhard dak

▪ Ruimte voor infiltratie; dit gaat langzaam, dus voor goed 
effect is opvang van water nodig; 

▪ Opvang van water is op zich al positief, want vertraagt 
belasting rioolsysteem

▪ Ideale wijk: water van huizen stroomt in tuin. Van tuin 
naar straat. Van straat naar groen (wadi). Als de wadi 
vol staat, dan een buisje naar regenwaterafvoer
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Runoff

Infiltration

Storage on the surface

Evaporation

Storage in the soil

Paved

area (%)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Runoff

(litre)

435.1 365.5 304.5 257.4 214.7 172.6 132.2 96.2 62.5 39.1 17.4

Runoff

reduction

(%)

- 16.0 30.0 40.8 50.6 60.3 69.6 77.9 85.6 91.0 96.0

INTRO - MODEL - RESULTS - DISCUSSION - CONCLUSIONS - PROPOSITIONS

Hypothetical Garden results (T=5 years, 47.2mm in 180min)
Studentenonderzoek Daan Krekels WUR ism Rioned, 2018



Wateropvang en –afvoer in wadi’s



Smartroof 2.0 (Marineterrein Amsterdam 2017-)
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Hittestress

Foto: De Telegraaf

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi56pnHvv3PAhWGthQKHUi8AKEQjRwIBw&url=http://www.telegraaf.nl/gezondheid/24224418/__Advies_voor_ouderen__blijf_drinken__.html&bvm=bv.136811127,d.d24&psig=AFQjCNHGafHcAThS18rKMyHqldXhXx0PYg&ust=1477743737514928


Zomerse dagen (Tmax ≥25° C)  per jaar

1951-1980:

N=13

1981-2010:

N=21

* 2018: 

n=55 

(tussenstand 

8 oktober)

Bron: KNMI-

klimaat-

scenario’s, 

2014

2018*



Stedelijk hitte-eiland effect





Bron: Steeneveld 2012



Hitte-eiland in de stad: waardoor ontstaat het?

▪ Meer absorptie van zonlicht in stad

▪ Minder wind door hoge gebouwen

▪ Minder verdamping door minder groen

▪ Minder uitstraling

▪ Opwarming door menselijke activiteiten (bedrijvigheid, 
huishoudens, verkeer)

▪ Meer vasthouden van warmte door stenen, asfalt



Meer absorptie van zonnestraling in stad



Bron: KNMI



Verdamping planten zorgt voor koeling

Planten verdampen 

ca. 99% van het 

water dat de 

wortels opnemen.

In warme periodes 

met name als 

planten actief zijn 

en de huidmondjes 

geopend zijn

Bron figuur: Nemokennisnet.nl



Uitstraling



Warmtebronnen in de stad



Wat kan groen doen

▪ Absorptie van warmtestraling van zon (bijv. asfalt)

● Bomen die bodem/verharding/huizen beschaduwen 
(voorkomt opwarming overdag)

● Groen oppervlak in plaats van verharding

● Groene gevels en daken

▪ Minder uitstraling (in de nacht)

● Belangrijk dat bomendak ‘gaten’ heeft

▪ Lagere windsnelheden

● Goed groen-ontwerp belangrijk. Groen mag 
luchtstromen door straten en over pleinen niet 
teveel belemmeren



Wat kan groen doen

▪ Meer warmtebronnen (gemotoriseerd verkeer, airco’s, 
bedrijvigheid)

● Groene gevelbeplanting, groene daken zorgen voor 
betere isolatie; minder airco’s nodig

● Beschaduwing gevels door bomen (idem)

▪ Verdamping

● Groen zorgt voor verdamping. Met name van 
belang voor snellere afkoeling ‘s avonds

● Belangrijk dat watervoorziening goed is



Bijdrage van groen tegen UHI is sterk 

(Klompmaker, Steeneveld en Groen, 2015)



Groen veel effectiever dan spelen met minder warmtebronnen in de 

stad of weerkaatsingsvermogen daken



Betekenis van groen voor acute hittebeleving



Acute hittestress overdag

Olot, zo maar een stadje 
in Catalonië

Park Plaça Clara

Google maps





Ontwerprichtlijnen (Klemm 2018)



Ontwerprichtlijnen 2 (Klemm, 2018)



Biodiversiteit; een zesde massa-uitsterven 

van dier- en plantensoorten in de 21e

eeuw?

Bron:Planetary Biocrisis,  A Real Time Research Documentary on Mass Extinction and an urgent Call for

Action on Climate and Biodiversity. https://www.dhushara.com/Biocrisis/biocrisis.htm
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▪ Leefgebied voor tal van soorten

● Vlinders, insecten, vogels, zoogdieren, amfibiën

▪ Biotopen (poeltjes, bloemweides, zomen)

▪ Verbindingszones

▪ Natuurbeleving

▪ Natuureducatie
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De stad kan soms ruimte bieden aan 

biodiversiteit die in buitengebied onder 

druk staat



Specifieke ‘stedelijke’ soorten

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-u5F6PGYw3-M4M&tbnid=TgEUvqxt1VIigM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.natuurkanaal.nl/Forum/viewtopic.php?f%3D13%26t%3D903&ei=XbaAUovmK-mY0QWMnIGIAQ&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNGON87lB5TDIewHIZi7CE53tMLoQQ&ust=1384253380526038


Ecologisch verbinden: 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gFLwHh2DzoCiTM&tbnid=Q1u7MLd4_AWyFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Wegwerkzaamheden/Gooi-en-Vechtstreek/N417-Ecocorridor-Utrechtseweg-Zwaluwenberg.htm&ei=O7KAUr2cAYaq0QWC7IGQAw&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNF1F6ShgifZvZSxLl1OE02qyLYrqQ&ust=1384252338728094
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3jmhz-5XJn-23M&tbnid=Hh_kjXLqdaT83M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ravon.nl/LinkClick.aspx?link%3D282%26tabid%3D839%26language%3Dnl-NL&ei=ybKAUvzoIsOZ0AWsroHoBg&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNEOiJrobunbx3c-lr8qKnHnW02kCw&ust=1384252475548672
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ttD3AJfKwQIWGM&tbnid=oVAzihaPzrZL4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flickriver.com/photos/homopus/1040466299/&ei=ubOAUpucIuTW0QW1xICACg&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNEQDtRsfDHr54002AJ2P1TJNYMnkQ&ust=1384252557757653
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kgAs9A6H8HdBBM&tbnid=zZQTl6JMavYXuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.parkrandenbroek.nl/vistrap/&ei=LLSAUt6MKeHW0QXAyoHQBA&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNF3NkD0GIIhnrcTj4bJ_R26PWKU0A&ust=1384252824959961


Bijvriendelijk landschap

Minimaal 10% natuurlijke invulling van stedelijk oppervlak

(in openbaar groen, groene daken, tuinen, stadsbomen)

Van Rooij et al. 2014: Handreiking bijvriendelijk

landschap. Groene Cirkels



Bijenhotel op dak station Leiden



Ook particuliere tuinen
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De particuliere tuin: Operatie steenbreek





1+1 = 7

Juiste toepassing van groen helpt bij de vele uitdagingen

▪ Gezondheid van bewoners

● Stressreductie

● Ruimte voor bewegen

● Sociale ontmoetingsruimte

▪ Wateropvang

▪ Hittestress

▪ Biodiversiteit

● Beleving van biodiversiteit

▪ Etc. (geluidsbeleving, woningwaarde, vestigingsklimaat, 
voedselproductie)
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Dank voor uw 

aandacht!

Joop Spijker

Joop.spijker@wur.nl

0317-484990

Wageningen Environmental Research
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