
DE WAARDE 
VAN GROEN

CO2

GEZONDHEID
Groen zorgt 
voor minder 
ziekteverzuim en 
gezondere en 
productievere 
inwoners.

VERKOELING
Groen gaat het 
hitte-eilandeffect 
tegen en zorgt 
voor een 
aangenamer 
leefklimaat.

SOCIALE COHESIE
Groen brengt 
mensen samen en 
zorgt voor een 
participerende en 
sociale wijk.

HUIZENWAARDE
Uitzicht op en 
aanwezigheid van 
groen en blauw 
zorgen voor een 
hogere WOZ-
waarde.

LUCHTZUIVERING
Groen is één 
van de beste 
oplossingen voor 
vervuilde lucht.

BIODIVERSITEIT
Meer groen geeft 
een impuls aan 
de stedelijke 
biodiversiteit.

CO2 -AFVANG
Bomen vangen 
CO2 af uit de 
lucht waardoor de 
opwarming van 
de aarde wordt 
tegengegaan.

CO2

WATERREGULATIE
Groen is 
een cruciale 
schakel in elke 
klimaatadaptatie-
strategie.

WATERBERGING
Groen zorgt 
voor de berging 
van water en 
voorkomt daarmee 
schade door 
wateroverlast.



De Natuurverdubbelaars

Gemiddeld hebben huizen omgeven door 
groene en blauwe elementen een 6-12 % 
hogere WOZ-waarde, oplopend tot maximaal 
30%.
Dit betekent dat een gemiddeld huis van 2,6 ton 
€15.600 - €31.200 aan groene meerwaarde 
heeft, met een maximum van €78.000.

Jaarlijks overlijden 12.000 mensen vroegtijdig 
door ongezonde lucht. Een boom met een 
diameter van 50 cm vangt jaarlijks 500 
gram fijnstof af, wat gelijk staat aan 7500 
autokilometers.
Een bomenrij van 10 bomen vangt hiermee 
jaarlijks 5 kilogram fijnstof af. Dit levert 
€1885 aan fijnstofafvang op doordat 
gezondheidskosten worden bespaard.

Groen en blauw in de wijk vergroten de 
waterbergingscapaciteit en dragen bij aan een 
klimaat-adaptieve gemeente. Een groen dak 
kan tot 80% van de neerslag vasthouden en 
een boom kan tot wel 2877 liter water per jaar 
vasthouden.
Door het vergroten van de 
waterbergingscapaciteit kan er per jaar 
€2.983.209 bespaard worden door vermeden 
schade van wateroverlast.

OVER DE CIJFERS
De hier weergegeven getallen zijn een 
versimpeling van de werkelijkheid en zijn tot 
stand gekomen door diverse wetenschappelijke 
studies te combineren. Voor concrete projecten 
zoals een nieuwe woonwijk, een natuurgebied 
of een gehele gemeente kunnen wij een 
Urban Green Quickscan uitvoeren, om tot een 
accuratere inschatting te komen.

VAN GETALLEN NAAR INZICHT
Waarschijnlijk kent u de TEEB Stad tool als 
instrument om de economische waarde van 
groen en blauw in de stad te berekenen. 
Wij helpen u deze tool te gebruiken, vullen 
hem aan waar nodig en begeleiden u bij het 
interpreteren van de resultaten.
Naast het rekenwerk denken we ook graag 
mee over wat de consequenties zijn van de 
uitkomsten, wat praktische vervolgstappen 
kunnen zijn voor zowel de gemeente als 
overige stakeholders en wat u kunt leren van 
‘best practices’ op andere plekken. 

OVER DE NATUURVERDUBBELAARS
Naast de bekende kosten en het ruimtebeslag 
van groen en natuur, zorgt een groene 
omgeving ook voor belangrijke fysieke en 
economische baten. Hiermee is groen een 
cruciaal puzzelstukje in de stedelijke opgaven 
van de toekomst: de klimaatadaptieve stad, 
de gezonde stad, de leefbare stad en de 
biodiverse stad. 

De Natuurverdubbelaars helpt als innovatief 
projectbureau op het gebied van natuurlijk 
kapitaal de (economische) waarde van groen 
en natuur in kaart te brengen en denkt mee 
over hoe de natuurwaarden te verhogen 
op een manier die ecologie en economie 
met elkaar verbindt. Zo hebben we vele 
opdrachtgevers meegenomen in het denken 
vanuit het belang en de kansen die een 
groenere (leef)omgeving biedt. 

Een groene leefomgeving leidt tot 25% minder 
depressies, 15% minder migraineaanvallen, 
23% minder astmapatiënten en 15% minder 
mensen die lijden aan obesitas.
10% meer groen kan een gemiddelde 
gemeente €717.547 aan zorgkosten en kosten 
gerelateerd aan ziekteverzuim besparen.

Bomen zorgen voor verkoeling. Eén boom heeft 
op een zonnige dag een koelvermogen van 20-
30 kW. Eén boom staat hiermee dan ook gelijk 
aan 10 airco’s. 
10% meer bomen in de wijk kan €40 - €75 aan 
jaarlijkse energiekosten besparen per woning.

Een groen dak, aangevuld met kruiden en 
bloemen, of een tuin zorgen ervoor dat er 
meer voedsel beschikbaar is voor vlinders, 
bijen en bedreigde stedelijke soorten zoals de 
gierzwaluw en de dwergvleermuis. Zwaluwen 
en vleermuizen kunnen wel tienduizenden 
insecten (waaronder muggen) per dag vangen 
en hebben dus ook een functionele bijdrage 
voor inwoners van stedelijk gebied.
Werkbijen leven ongeveer zestig dagen. In die 
periode produceren ze ongeveer een lepel 
honing. Als wij hetzelfde werk zouden doen 
tegen het minimumloon, zou een pot honing 
€162.000 kosten.

Een park van één hectare, bestaande uit 
loofbos, gras en riet, vangt 2,2 ton koolstof per 
jaar af.
Een park van 45 hectare levert daarmee al 
€4.892,58 aan CO2-baten per jaar op.

Wanneer 10% van het tuinoppervlak in een 
gemeente wordt omgezet van versteend naar 
een levende (groene) tuin, stroomt er jaarlijks 
85.000.000 liter minder regenwater in het riool.
Dit houdt per jaar een besparing van €39.100 
aan riolerings- en zuiveringskosten in.

Gezamenlijke activiteiten brengen burgers 
dichter bij elkaar in een wijk. Een moestuin 
die door de wijk beheerd wordt kan al een 
positieve impuls aan de sociale cohesie in een 
buurt geven. Bij een toename van 1% groen in 
een buurt, stijgt de sociale cohesie met 0,6%.
Bij een toename van 10% meer groen in een 
gemeente, kan er jaarlijks €308.310 bespaard 
worden door vermeden verhuiskosten.
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