Investeren in groen is winstgevend
Bij het tuincentrum kost een boompje een paar tientjes. Dat valt alles
mee, toch? Zeker wanneer u weet dat
groen veel meer oplevert dan wat u
er bij de aankoop voor betaalt. Want
een boom is niet alleen mooi om naar
te kijken, maar verbetert bijvoorbeeld
ook de luchtkwaliteit. En schonere
lucht betekent weer dat er minder
kosten gemaakt hoeven worden
voor de zorg aan astmapatiënten en
mensen met COPD. Dergelijke baten
van bomen en ander groen zijn met
een rekeninstrument, de TEEB-stad

tool www.teebstad.nl, inzichtelijk te
maken. Over het algemeen blijkt dat
de kosten voor aanschaf en onderhoud van groen anderhalf keer meer
baten opleveren.
‘TEEB-Stad tool’ zelf toepassen
GroenLinks in Groningen wil de
TEEB-stad tool ook zelf toe gaan
passen. Zo wordt voor inwoners beter
duidelijk dat groen niet iets is dat alleen maar geld kost, maar een
investering is die oplevert. Dat is
winst.

Fietsen over groene lopers

Geen patatje, maar een peer
Eerst gezond sporten en daarna in de
kantine een bakje patat. Tja, daarmee
voorkom je geen overgewicht. In Amsterdam-Oost willen ze het anders. Op
het 40 ha grote sportpark MiddenmeerVoorland zijn vorig jaar 726 perenbomen,
appelbomen en frambozenstruiken
geplant. Het is de bedoeling dat de verenigingen en sporters het fruit oogsten
en opeten: dus geen patatje meer na
de wedstrijd, maar een peer. Bij succes
wordt deze proef met de toepasselijke
naam ‘Fruit4Sport’ landelijk uitgebreid.
Verenigingen, gemeenten en provincies
reageren nu al enthousiast. In Amstelveen dienden CDA en GroenLinks een
motie in om ook fruitbomen aan te planten rond sportvelden in hun gemeente.

Jaar van de
Groene
Kinderopvang
Elke dag buiten spelen, lekker klimmen en klauteren en vies worden. Dat
gunnen we elk kind van nul tot twaalf
jaar. Om dat mogelijk te maken hoeft
niet elke kinderopvang verbonden te
zijn aan een boerderij. Ook middenin
de stad kunnen kinderen dichtbij de
natuur zijn. Om hier meer aandacht aan
te geven is 2014 uitgeroepen tot Jaar
van de Groene Kinderopvang. Het wil
een podium bieden voor inspirerende
voorbeelden van groene kinderopvang
en brengt professionals uit de kinderopvang en uit de wereld van natuur en
milieu bij elkaar.

Een groene
stemming
Gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden
over groen, natuur en landschap. In de programma’s van veel
politieke partijen neemt groen daarom een prominente plek in.
Hier treft u een aantal inspirerende voorbeelden van gemeenten
en politieke partijen die het groen een warm hart toedragen.
Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat groen van levensbelang is
voor onze gezondheid, een prettige leefomgeving en een vitale
economie. Wilt u als burger bepalen hoe het groen in uw eigen
woon- en werkomgeving er uit komt te zien? Ga dan in uw
gemeente na welke partij zich hard maakt voor investeringen in parken, bomen en planten en stem bij de
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart op een
partij die het groen op waarde schat.

		

Uw stem is van belang.
Kies voor groen.

Betrokken bij groen en bij elkaar
Bijna alle politieke partijen
pleiten er in hun verkiezingsprogramma’s voor om bewoners
meer in te schakelen bij het onderhoud
van hun omgeving. Om eerlijk te zijn:
het belangrijkste argument daarbij is dat
bewonersparticipatie de onderhoudskosten verlaagt. Maar betrokkenheid bij
groen levert meer op, blijkt uit diverse
onderzoeken. Buurtonderhoud door
bewoners zorgt voor een kwalitatief
betere en gevarieerdere openbare ruimte.
Bovendien leren mensen elkaar kennen
en dat leidt tot een veiligere buurt en minder onrust op straat. Praktijkvoorbeelden
zijn er genoeg. Om er een te noemen: in
Rotterdam onderhouden Tuinmannen van
Creatief Beheer samen met bewoners al
meer dan tien jaar succesvol zes wijken.

Fietsen is gezond en schoon. Een aantal steden hebben plannen om speciale, groene
routes aan te leggen waarmee fietsers snel,
veilig en comfortabel vanuit de binnenstad
het ommeland kunnen bereiken. Zo werkt
Eindhoven aan een slowlane, een superfietsroute omgeven door groen en met zo
weinig mogelijk stoplichten, die een aantal
campussen en bedrijventerreinen in en om
de stad met elkaar verbindt. En Amsterdam
onderzoekt, op initiatief van GroenLinks, of
het mogelijk is om ‘groene lopers aan te leggen voor de fiets’. De aanleg van dergelijke
fietsnetwerken stimuleert het gebruik van
het schoonste, meest gebruikte en efficiëntste vervoersmiddel in de stad en zorgt
bovendien voor extra groen in de stad.

Karakter tonen
Wanneer gemeenten het over het karakter
van hun stad hebben, wijzen ze vaak naar
het groen. Amsterdam zet zich op de
kaart als iepenstad. Rotterdam profileert
zich met de ruimte die ze biedt aan stadslandbouw. Arnhem zet als parkenstad
haar buitenplaatsen voor het voetlicht.
En Zeist karakteriseert zich als lommerrijke gemeente. VVD Zeist beseft dat voor
het behoud van het groene karakter het
nodig is om zelf karakter te tonen. In haar
verkiezingsprogramma schrijft de VVD dat
de financiële reserve voor de aanplant van
volwassen groen moet worden aangevuld. “Groen mag geen sluitstuk van de
begroting zijn.”

Trendy
tuinieren
Stadstuinieren is een trend die zowel gemeenten als inwoners veel oplevert. Braakliggende terreinen krijgen (tijdelijk) een
nuttige invulling, wijken worden groener en
een stadstuin levert goedkoop en gezond
voedsel op. Ook politieke partijen zien de
vele voordelen van het stadstuinieren in. De
PvdA Eindhoven vindt dat de gemeente alle
medewerking moet verlenen aan inwoners
die stadtuinen willen inrichten. D66 Arnhem
pleit voor het maken van een stadslandbouwkaart die zicht biedt op alle beschikbare gronden binnen de gemeente. En de
gemeente Breda pakt het helemaal modern
aan: zij lanceerde de app ‘TereinIdee’ waarmee inwoners mogelijke invullingen voor
braakliggende terreinen kunnen posten.
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