Aan de slag met TEEB-stad:
tips voor ondernemers

Dak- en Gevelbegroeners te gast in
‘Groenste Fabriek van Nederland’

• G
 ebruik de TEEB-stad rekentool als quickscan om het gesprek
over de waarde van groen aan te gaan.
• Breng stakeholders in kaart en probeer hen te betrekken.
• Bouw coalities voor groen in de stad.
• Redeneer vanuit de effecten van groen (maatschappelijke en
economische waarde) en minder vanuit de techniek.
• Haak in op actuele discussies: wateroverlast, hittestress,
gezondheid.
• Benader de overheid als partner in plaats van als opdrachtnemer.
• Stimuleer ambassadeurs om op allerlei plaatsen over een project
vertellen.
• Blijf proberen: wat in de ene gemeente niet werkt, werkt wellicht in
de andere wel.

Op 25 maart kwamen de leden van VHG Vakgroep Dak- en Gevelbegroeners bijeen in
Haaksbergen. Het decor van deze bijeenkomst was ‘De Groenste Fabriek van Nederland’,
de nieuwe productielocatie van vloerproducent Unipro. Bij de bouw is tot in detail rekening
gehouden met duurzaamheid. Farwick Groenspecialisten voorzag het pand volledig van
een groen dak.
Door Annemieke Bos

De TEEB-stad rekentool is gratis toegankelijk
via www.teebstad.nl
Duurzaamheidsspecialist Maurice Beijk
van Unipro trapte af met een boeiende
presentatie, waarin hij liet zien hoe
investeren in duurzaamheid heeft geleid
tot het huidige succes van de fabriek.

TEEB-stad

De nieuwe productielocatie van Unipro is zeer milieuvriendelijk en volledig CO2-neutraal gebouwd. Hiervoor zijn duurzame technieken en oplossingen
op innovatieve wijze met elkaar gecombineerd. Dankzij het bewust gebruik van natuurlijke, gerecyclede en duurzame materialen heeft de nieuwe
productielocatie ook een natuurlijke uitstraling. (Artist impression: Unipro Haaksbergen)
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De dak- en gevelbegroeners konden
deze middag nader kennismaken met
TEEB- stad, de rekentool om de waarden van groen in beeld te brengen.
Daarvoor was Lian Merkx, projectleider
van TEEB-stad namens Platform31 naar
Haaksbergen gekomen. Ook Henk Kuijpers was aanwezig. Hij is werkzaam bij
de Gemeente Apeldoorn en initiator van
TEEB-stad. Samen lieten zij zien hoe de
nieuwe rekentool helpt om investeerders
de baten van groen te laten zien. Ondernemers in de groene buitenruimte, dus
ook dak- en gevelbegroeners, kunnen
de tool gebruiken om het gesprek aan te
gaan met beleidsmakers en andere
belanghebbenden. De uitkomsten zijn te
gebruiken om hen te overtuigen van de
indrukwekkende terugverdieneffecten
van groen. De ondernemers reageerden
enthousiast dat er nu eindelijk een
instrument is om de baten van groen in
harde euro’s uit te rekenen. Ook kregen
zij inzicht in de andere rol die zij met
TEEB-stad kunnen vervullen in de ontwikkeling van groenprojecten. Deze
verschuift namelijk van opdrachtnemer
naar de (mede)initiator van projecten.

Ervaringen en suggesties welkom

Brainstormsessie

Een aantal ondernemers vroeg zich af
hoe betrouwbaar de cijfers zijn die in de
rekentool worden gebruikt. Daar konden
de inleiders helder over zijn: de uitkomsten
zijn zonder uitzondering gebaseerd op
generieke kengetallen. Deze cijfers zijn
afkomstig uit wetenschappelijke onderzoeken. Lian Merkx benadrukte daarbij
dat TEEB-stad weliswaar in gebruik is,
maar nog steeds in ontwikkeling. De
ervaringen van gebruikers zijn belangrijke
input voor de verdere ontwikkeling van
de tool. Suggesties ter verbetering en
aanvullende gegevens uit nieuw onderzoek zijn dan ook welkom.

Het vakgroepbestuur besprak met de
leden ook de actuele activiteiten van
VHG Vakgroep Dak- en Gevel
begroening. Er werd levendig en
waardevol gediscussieerd over het
samen vorm geven van het komende
vakgroepplan en de daarbij horende
speerpunten. Graag wil het bestuur
gezamenlijk komen tot een breed
gedragen vakgroepplan. Na het
verschijnen van de Voorjaarsnota zal
dan ook een brainstormsessie met de
leden worden georganiseerd.
De geslaagde dag werd informeel afgesloten met een hapje en een drankje.

Farwick Groenspecialisten uit Enschede voorzag het dak van het bedrijfsgebouw van ruim 120.000
planten. Ook binnen in het gebouw bracht het groen aan, in de vorm van een duurzame moswand.
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