WAARDE VAN GROEN IN STEDEN EN DORPEN
Inleiding
Het vergroenen van de bebouwde omgeving en het realiseren van nature based solutions is van belang voor
het oplossen van verschillende maatschappelijke opgaven. Van klimaatadaptatie, biodiversiteit, een gezonde
stad tot aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Toch blijft vergroening van de stedelijke omgeving nog
achter bij de noodzaak, laat staan dat overige partijen zoals projectontwikkelaars, organisaties uit de
gezondheidzorg of waterpartijen meefinancieren. De Natuurverdubbelaars helpt al ruim 7 jaar overheden en
het bedrijfsleven bij het vergroenen van onder andere de landbouw en de stedelijke omgeving. Dit doen we
door het economisch waarderen van groen en het identificeren van stakeholders die kunnen afrekenen om
vervolgens toe te werken naar een multi-stakeholder verdienmodel.

Diensten
De Natuurverdubbelaars biedt maatwerk aan voor organisaties op het gebied van het inzichtelijk maken van
de (economische) waarde van groen. We komen graag met u in contact over welke opgaven er binnen uw
organisatie spelen. Daarnaast hebben we een aantal vaste diensten die we aanbieden.

1. Inspiratie

2. Economische Quick Scan

De Natuurverdubbelaars inspireren, zowel in
ambtelijke als bestuurlijke sessies over hoe ecologie
en economie elkaar kunnen versterken. We kijken
hierbij naar op welke manier meer groen bijdraagt aan
andere opgaven (“meekoppelkansen) zoals
klimaatadaptatie en de gezonde stad. We plaatsen
hierbij het accent op de economische kansen die dit
biedt. Daarnaast geven we sessies over hoe stedelijk
groen gefinancierd kan worden met behulp van
multi-stakeholder arrangementen. Denk hierbij aan
paying for ecosystem services en public-private
partnerships (bijvoorbeeld bij natuurinclusief bouwen).

De Natuurverdubbelaars berekenen de
economische waarde van het stedelijk groen. Wat is
de economische waarde van een stadspark of van een
groene wijk? En wanneer verdienen groene daken
zich terug? Dit doen we door de baten zowel
in fysieke eenheden (m3 afgevangen
regenwater, opgeslagen C02 etc.) als in euro’s uit te
drukken. We bepalen daarnaast welke van deze
groene baten het gemakkelijkst af te rekenen vallen
binnen uw regio.
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Figuur 1: Voorbeeld van een “waarde - kans tot afrekenen” matrix.
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3. Serious Game: Financieren
van Nature Based Solutions
De Natuurverdubbelaars stimuleren door middel
van een serious game het bouwen aan groene
verdienmodellen in de stad. Deelnemers
verplaatsen zich in de verschillende stakeholders
(o.a. de gemeente, projectontwikkelaar en het
waterschap) en proberen met elkaar nature based
solutions te realiseren. Waar vindt men elkaar,
welke barrières moeten worden overwonnen en wat
betekent dit voor het realiseren van financiële
arrangementen in de praktijk

4. Navigatie & Strategie
De Natuurverdubbelaars navigeren uw organisatie
op strategisch niveau naar groene stedelijke
verdienmodellen. Dit doen we door lange termijn
trajecten op te starten waarbij we naast het
economisch waarderen van groene projecten ook
aan stakeholder management doen om tot
financiële arrangementen te komen. Binnen de
(natuurinclusieve) landbouw hebben we diverse
verdienmodellen opgezet waarbij inmiddels wordt
afgerekend voor meer natuur. We helpen uw
organisatie graag navigeren naar dezelfde resultaten.
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Over De Natuurverdubbelaars
De Natuurverdubbelaars is een innovatief projectbureau op het snijvlak van ecologie en economie. Onze
missie is het vergroenen van de aarde en en het ombuigen van de biodiversiteitscrisis door nieuwe kansen te
identificeren zowel op het platteland als in de stad. We bereiken dit door de economische waarde van
vergroenen te identificeren en verdienmodellen te ontwikkelen rondom natuurlijk kapitaal en biodiversiteit.
Vanuit Amsterdam werken we zo aan wereldwijde oplossingen samen met het bedrijfsleven, overheden en
(internationale) stichtingen.

020 – 26 19 419
info@natuurverdubbelaars.nl

