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‘Nu inzetten op groen
voor leefbare stad’
Onderzoeker Robbert Snep ziet met
lede ogen aan dat groen in steden en op
bedrijventerreinen nog steeds het kind van
de rekening is. “Het moet er leuk uitzien,
je moet je hond erin kunnen uitlaten en het
mag niet te veel kosten.” Weloverwogen
vergroening is noodzakelijk voor lichaam,
geest en klimaat. Dat besef moet er
komen, volgens de wetenschapper.
Snep werkt eraan.

Robbert Snep
ONDERZOEKER
Onderzoeker stadsecologie Robbert Snep werkt bij Wageningen
Environmental Research (onderdeel WUR) aan het onderzoeksprogramma Metropolitan Solutions, dat kennis verzamelt over
het slim inzetten van groen voor een toekomstbestendige stad.
Samen met de organisaties De Groene Stad, Anthos en Royal
FloraHolland richt hij zich op beleidsmakers, politici, adviseurs
en bedrijven die bezig zijn met planning en ontwikkeling van het
stedelijk gebied, met de bedoeling te wijzen op het belang van
een doordachte inzet van groen. Momenteel legt hij met collega’s
de laatste hand aan een oplossing die stedenbouwers en landschapsarchitecten helpt te bepalen hoe en welk groen in te passen voor gezonde woonwijken en bedrijventerreinen.

Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

M

et onderzoek, het uitdragen van kennis via
lezingen en artikelen en het ontwikkelen van
bruikbare handvatten voor groene, gezonde en
klimaatbestendige steden, draagt Robbert Snep
bij aan het vergroten van de hoeveelheid effectief groen en
biodiversiteit in de woon- en werkomgeving. Het is hard
nodig, volgens Snep.

Steden en bedrijventerreinen zijn niet groen genoeg?
“Nee. Zeker bedrijventerreinen en binnensteden bestaan
voornamelijk uit steen. Dat zorgt voor tal van problemen,
van hittestress in de zomer tot een gebrek aan waterberging
in natte perioden. Bovendien voelen mensen zich helemaal
niet fijn in een omgeving waar nauwelijks groen te vinden
is. Uitzicht op groen is belangrijk voor geestelijk welzijn,
weten we inmiddels uit onderzoek. Probleem is alleen dat
groen niet meteen geld oplevert. Dat zie je terug in de woningbouwplannen van de steden en dorpen. Het gaat vooral
om extra woningen en kantoren in de bestaande stad, ten
koste van spontaan en kleinschalig groen. Gevolg is dat onze
steden verder verstenen en de kwaliteit van de leefomgeving
vermindert. Best vreemd, als je bedenkt dat zeventig procent
van de mensen in Nederland in de stad woont.”

Hoe kijken we dan naar groen?
“In de jaren vijftig bedachten we dat er tussen de huizen ook
groen moest komen. Dat moest er leuk uitzien, je moest je

hond erin kunnen uitlaten en het mocht niet te veel kosten.
Inmiddels weten we veel meer over de bijdrage die groen
levert aan een gezonde, leefbare stad. Bovendien stellen de
mensen die erin wonen ook steeds hogere eisen aan die stad.
Groen kan bijdragen aan welzijn, maar er wordt onvoldoende naar gehandeld. Van iedere vierkante meter stad
wordt bedacht wat de meerwaarde is en hoe het beheerd
moet worden. In het huidige verdienmodel is groen vooral
een kostenpost, op de lange termijn schieten overheden
en ontwikkelaars zich hiermee in de eigen voet. Bedrijventerreinen zonder groen zijn bijvoorbeeld kwetsbaar voor
stortbuien, waardoor showrooms en datacentra in kelders
onderlopen. Hitte gaan we tegen met een airco, maar dat is
ook niet duurzaam en gezond. We moeten andere maatregelen nemen en die zijn kosteneffectief. Groen levert geld
op: een 10-15% hogere vastgoedwaarde, het buffert tegen
schadelijke invloeden van onder meer klimaat en zorgt voor
een fijne, rustgevende plek om te wonen en te werken. In
Eindhoven is dat goed opgepakt bij de High Tech Campus,
het werklandschap waar de meeste patenten van Nederland
vandaan komen. Die campus is groen. Het nabijgelegen
ASML-terrein, van een van ’s werelds grootste chipmachinefabrikanten, wordt nu ook snel groener.”

Moeten we de overheden aanspreken op het belang van
groen?
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“Het grootste deel van steden is in particulier bezit, dus
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alleen een verandering bij de overheid is onvoldoende.
Natuurlijk heeft die wel een belangrijke rol, als beheerder
van de openbare ruimte. Echter, het meeste openbaar groen
bestaat uit parken, perkjes en trapveldjes die al decennia op
dezelfde manier ingericht en beheerd worden. Groenbeheerders hebben ieder jaar een steeds kleiner potje om vooral
de bestaande situatie te handhaven. Dat komt doordat geld
voor stedelijk ontwikkeling in stenen en niet in groen gaat
zitten.
In stadsontwikkelingsprojecten begrijpen plannenmakers nu
nog onvoldoende welk groen waar nodig is voor een leefbare
stad. Doordat WUR wetenschappelijke inzichten over de
effectiviteit van groen voor klimaat, gezondheid en biodiversiteit via tools bereikbaar maakt voor deze professionals
in de stadsontwikkeling kunnen zij in het vervolg sneller
verkennen hoe ze groen effectief kunnen inzetten voor hun
stadsprojecten. Het ontwerp krijgt dan een score en advies,
waarmee duidelijk is hoe effectief groen bijdraagt aan een
gezonde woonwijk, ziekenhuis of schoolomgeving. Amsterdam en Eindhoven doen mee en er zijn al meer steden met
belangstelling.”

Zijn particulieren te overtuigen tegels te vervangen door
bomen en planten?
“Iedereen is druk en wil een makkelijke tuin, vandaar de populariteit van de stenen, onderhoudsvrije tuin. Ondertussen
zorgt te veel bestrating in woonwijken steeds vaker voor wateroverlast en hittestress. Sinds de wateroverlast in de jaren
negentig wordt daarom al gepleit voor het weghalen van te
veel bestrating in tuinen. Het veranderende klimaat dwingt
ons tot ander gedrag. In Duitsland heft de overheid belasting
per verharde vierkante meter, om wateroverlast in rioolstelsels te voorkomen en particulieren te stimuleren minder
tegels te gebruiken. Er wordt gedacht over een Nederlandse
variant, maar zover is het nog niet. Wel beginnen tuincentra
en hoveniers steeds meer in te zetten op groenere tuinen.

‘Door duurzamer te worden helpt
de bollensector steden leefbaar,
gezond en biodivers te houden’

Waarom doen tuincentra en hoveniers dat nu pas?
“We weten al sinds de jaren tachtig hoe belangrijk uitzicht
op bomen, struiken en bloemen is voor de gezondheid.
Inmiddels speelt het klimaat een veel grotere rol. De hagelschade en de stortregens van 2016 zorgden voor een versnelling. Misschien is dit soort escalaties nodig. We weten wel al
veel over de oorzaken, maar die kennis is nog niet allemaal
naar de praktijk vertaald. Anders zouden de steden er heel
anders uitzien. Er valt nog veel te onderzoeken, maar daar
moeten we helemaal niet op wachten. Daarom zitten we ook
met elkaar om tafel binnen het project Metropolitan Solutions, waar behalve buitenlandse partijen ook bijvoorbeeld de
topsector Agri en Food, Anthos en Royal FloraHolland aan
deelnemen. We zoeken uit hoe we het ecosysteem kunnen
inzetten voor gezondheid, welzijn, klimaat en voedselproductie. Sierteelt speelt een belangrijke rol.”

Bomen en struiken helpen, maar hoe staat het met bloembollen?
“Bloembollen hebben door hun kleur en nectar vooral in het
vroege voorjaar een positieve uitwerking op respectievelijk
10

mensen en bijen. Mensen worden er vrolijk van, voor bijen,
hommels en andere bestuivers zijn in het nog kale voorjaar
de bolbloemen een belangrijke voedselbron. Het is echter
zeer de vraag of de huidige productiewijze met gebruik van
insecticiden zo goed is voor mens en natuur. Bloembollen
zonder chemische middelen zouden ideaal zijn. Ik begrijp
dat dat nu nog lastig is, maar verwacht dat de noodzaak om
op biodiversiteitswaarde te selecteren straks net zo groot is
als nu op virusgevoeligheid of vaasleven bijvoorbeeld. Een
vergelijkbaar verhaal gaat op voor klimaatbestendigheid,
omdat de vraag is of bloembollen de steeds frequentere
weersextremen aankunnen. Bloembollenonderzoekers zouden middels een stresstest kunnen achterhalen hoe klimaatbestendig de bollenteelt eigenlijk is.
De bollensector en de grootafnemers als gemeenten moeten dus bedenken wat in de komende jaren nodig is. Teel
je alleen voor een leuk decor, of kijk je naar het grotere
geheel? De bloembollensector kan door in te zetten op verduurzaming een nog belangrijke rol gaan spelen om steden
leefbaar, gezond en biodivers te houden.”
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