Groene Poort over de leefbare, duurzame stad

Aandacht én geld voor groen
in Den Haag
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Het dichtbevolkte Den Haag is weliswaar niet de groenste stad van Nederland, maar wel een stad die mensen als
zeer groen ervaren. Het groenbeleid is
gebaseerd op een langjarige visie om de
stad mooier, leefbaarder en gezonder te
maken. Er wordt fors geïnvesteerd in
grote groengebieden in de stad, er is
een stadsecoloog aangesteld en er worden ecologische verbindingszones
gerealiseerd. Het positieve effect van
deze maatregel op de biodiversiteit blijkt
enorm. “Er is bijvoorbeeld weer een hermelijn gezien, en ook eekhoorns worden
regelmatig gespot.”
Het bomenbestand is zorgvuldig in kaart
gebracht en ook is er een speciale commissie die omziet naar de monumentale
bomen in de stad. “Voor iedere boom
met een bepaalde stamomtrek is een
kapvergunning nodig. We zien de diversiteit en het aantal straatbomen weer

City Deal Klimaatadaptatie
Negen publieke partners ondertekenden op 9 maart samen met
zeven (semi)private samenwerkingspartners - waaronder Branchevereniging VHG - de zogenaamde City Deal Klimaatadaptatie. De
partners gaan op nationaal en internationaal niveau samenwerken
om hun aanpak voor het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke omgeving te versterken. Met de City Deal spreken de partijen uit
de komende vier jaar een praktijk leeromgeving en kraamkamer
voor innovatie te willen zijn.
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toenemen, ondanks de druk op de
openbare ruimte voor de bouw van
garages, woningen en ondergrondse
containers.”

Groenplannen voor wijk en buurt
Per stadsdeel wordt er met de bewoners een wijk- en buurtgroenplan opgesteld. “Groen is van alle mensen in de
stad”, aldus de wethouder. “We betrekken er groenprofessionals bij, maar willen ook samen met de bewoners de
buurten groener inrichten. Dat leidt tot
verrassende initiatieven. De communicatie op wijkniveau zorgt er bovendien
voor dat we de plannen goed uit kunnen
leggen en dat we een positief beeld van
groen creëren. We merken dat bewoners behoefte hebben aan contact met
een groenbeheerder in de wijk.”

Budget
De deelnemers aan de Groene Poortbijeenkomst zijn nieuwsgierig hoe het de
wethouder lukt om meer budget te creeren voor groene investeringen. “Groen
heeft de laatste jaren veel meer aandacht gekregen in de structuurvisie van
Den Haag dan voorheen. Dat komt
onder andere doordat we de stand van
het groen in kaart brengen en de
afstand tot het ambitieniveau inzichtelijk
maken. Zo ontstaat steeds meer draagvlak.” Revis realiseert zich dat er nog
winst te behalen valt door een meer
integrale aanpak: door de agenda’s en
budgetten van verschillende portefeuilles zoals milieu, klimaat, recreatie en

zorg te combineren. “Soms lukt het wel
om zaken te verbinden, soms wat minder. We komen daarin steeds een stap
verder.”

Kwantificeren
De constatering dat iedere euro die in
groen wordt geïnvesteerd het dubbele
oplevert, kan Revis beamen. “In stedelijke gebieden is het zelfs nog meer. Er
zijn veel argumenten om te investeren in
groen: hitte-stress, wateroverlast, maar
ook de positieve effecten op het vestigingsklimaat, de vastgoedprijzen en
recreatie. Het is belangrijk om ook die
waarden te kwantificeren en dan een
heldere, integrale afweging te maken
voor investeringen.” Uiteraard gaat de
noodzaak tot vergroenen verder dan de
openbare ruimte. Ook van bewoners en
ondernemers wordt dat verwacht. Op
dat vlak is volgens de wethouder nog
een wereld te winnen. “Door het goede
voorbeeld te geven in de publieke ruimte, kan de gemeente haar inwoners
overtuigen om verantwoordelijkheid te
nemen voor de private ruimte. Verder
proberen we te inspireren door het aanleggen van voorbeeldtuinen en deel te

nemen aan Operatie Steenbreek (een
initiatief om de burgers te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden
daarbij onder de aandacht gebracht. Zie
ook www.operatiesteenbreek.nl – red.).”

Gastspreker Boudewijn Revis,
wethouder Binnenstad,
Stadsontwikkeling Kerngebieden en
Buitenruimte van de gemeente Den
Haag: “Het is mijn missie om de stad
nog mooier en dus groener te maken.”

Coalities
Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG, benadrukte de urgentie
van klimaatbestendigheid op lokaal
niveau. “Zolang groen nog door veel
gemeentebesturen als kostenpost wordt
beschouwd, hebben we nog een stevige slag te maken. Dat kunnen we doen
door coalities te vormen, zoals gebeurt
in de City Deal Klimaatadaptatie die Den
Haag onlangs mee heeft ondertekend
en waarin ook de groene sector participeert (zie kader – red.) Groen is uiteindelijk het meest duurzame dat er is.”

bij provincies, veiligheidsregio’s,
gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie. De volgende Groene
Poort vindt plaats in het najaar van
2016. Groene Poort is een gezamenlijk
initiatief van Branchevereniging VHG en
de Nederlandse Vereniging voor Tuinen Landschapsarchitecten (NVTL), in
samenwerking met Zuydgeest Communicatie.

Over Groene Poort
Groene Poort brengt vier disciplines op
één platform bij elkaar: politiek,
bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen
bij de rijksoverheid, portefeuillehouders
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