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Maarten en Joeri, jullie hebben veel 
gemeenten gesproken die sinds 2021 mee-
doen aan de Groene Stad Challenge. Wat is 
het algemene gevoel dat jullie hieraan heb-
ben overgehouden?
‘Wat ons opvalt, is dat veel gemeenten serieus 
werk van vergroening maken en dat in veel 
gemeenten hierop een focus ligt. Dan gaat het 
niet alleen om het verhogen van het aandeel 
groen in de leefomgeving, maar ook om kwali-
tatieve verbetering van het groen. Bijvoorbeeld 
door meer natuurwaarde op gazons te creëren 
door anders te gaan beheren. Tegelijkertijd 
zien we dat er vaak onvoldoende of zelfs geen 
budget is om die noodzakelijke vergroening 
te realiseren, vooral om al dat extra groen te 
onderhouden. Onze hoop is dat er na de verkie-
zingen van dit voorjaar, met de nieuwe coalities 
in de gemeenteraden, structureel meer budget 
naar groen gaat.’

Waarom doen gemeenten mee met de 
Groene Stad Challenge?
‘Gemeenten hebben verschillende redenen om 
mee te doen aan de Groene Stad Challenge. 
Deelname levert gemeenten een leuke aanlei-
ding voor positieve publiciteit rond het thema 
vergroening. Maar belangrijker is dat de resul-
taten van de challenge gebruikt worden voor 
onderbouwing van groen en vergroening in 

beleidsstukken en in visiedocumenten. Denk 
bijvoorbeeld aan een groenbeleidsplan of een 
boombeheerplan. Daarnaast hebben gemeen-
ten via onze zeven vergroeningspotenties 
inzicht in de locaties waar zonder al te veel 
kosten en ingrepen vergroend kan worden. 
Dat is voor veel gemeenten ook een reden om 
mee te doen. Ten slotte worden de inzichten 
gebruikt om de raad te overtuigen van het 
nut en de noodzaak van vergroening, zodat er 
meer budget vrijgemaakt wordt. Wat daarbij 
enorm helpt, is dat ze via de resultaten van de 
challenge zien waar ze zelf staan als gemeente 
ten opzichte van hun buurgemeente of andere 
gemeenten. Via de website huis.green/groene-
stadchallenge kunnen ze zich vergelijken met 
551 andere Nederlandse steden en dorpen. Via 
HUGSI is het mogelijk om een stad in internati-
onaal perspectief met andere steden te vergelij-
ken. Dat wordt erg gewaardeerd.’

Hoe zijn de reacties op de inzichten die de 
gemeenten krijgen?
‘De inzichten worden bijzonder gewaardeerd 
en als zeer bruikbaar ervaren. Veel gemeente-
medewerkers zijn blij dat ze nu een goed beeld 
hebben van het type vegetatie en de verde-
ling van die vegetatie in de kernen. Doordat 
we dit nu op buurtniveau inzichtelijk hebben 
gemaakt, is het ook mogelijk om buurten met 

elkaar te vergelijken. We gaan daarin verder 
dan alleen het openbaar groen, want dat weet 
een gemeente zelf wel. We brengen ook het 
groen in de tuinen in beeld, zodat een gemeen-
te een dekkend beeld heeft van al het groen. 
Ook kijken we naar de kroonomvang van de 
bomen. Dat is ook belangrijk, omdat de vele 
diensten die bomen leveren gerelateerd zijn 
aan de grootte van de kroon. Deze inzichten 
zijn vaak een aanvulling op de eigen, al beken-
de gegevens, maar het komt ook voor dat er 
geen gegevens bekend zijn over het groen.’

Hoe maak je groen meetbaar?
‘Het ene groen is het andere niet. Om goed 
in beeld te krijgen hoe groen een buurt is en 
wat de waarde van dit groen is, gebruiken wij 
vijf KPI’s. Hierbij kijken we naar het groen in 
een buurt en maken we onderscheid tussen 
lage, middelhoge en hoge vegetatie. Dit doen 
we omdat een boom veel meer baten geeft 
dan bijvoorbeeld wat gras. Zo kan een boom 
zorgen voor meer wateropslag en meer verkoe-
ling op warme zomerdagen. Daarnaast kijken 
we naar de hoeveelheid groen per inwoner en 
de hoeveelheid openbaar groen per inwoner. 
Sommige wijken lijken heel groen, maar als 
dat alleen grote tuinen zijn, is dit groen niet 
toegankelijk voor andere inwoners. In sommige 
steden is een deel van een buurt erg groen 
(bijvoorbeeld een park), terwijl er ook delen 
heel versteend zijn. Met een distributiescore 
geven we inzicht in de verdeling van het groen. 
Tot slot kijken we naar de gezondheid van het 
groen (NDVI), want alleen gezond groen kan 
veel diensten leveren.’

Wat voegt dit toe aan wat veel gemeenten 
al weten?
‘De meeste gemeenten weten veel over hun 
eigen groen, het groen dat ze zelf beheren. Ze 
weten waar het openbare groen is, maar niet 
wat er aan groen aanwezig is in tuinen en op 
privégrond. Ook dit groen heeft veel waarde 
voor de biodiversiteit, gezondheid en klimaat-
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adaptatie. Een ander belangrijk verschil is dat 
wij de boomkroonoppervlaktes inzichtelijk 
maken in plaats van naar het aantal bomen te 
kijken. Eén grote volwassen boom heeft meer 
waarde dan 20 kleine boompjes. Het opper-
vlak van de boomkroon is daarom een goede 
weergave van de waarde van een boom. Onze 
inzichten zijn daarmee een aanvulling op die 
van gemeenten. Een objectieve vergelijking 
tussen buurten onderling en met andere ste-
den en dorpen is ook nieuw voor gemeenten. 
Een gemeente kan zich aan de hand van de 
KPI’s en de positie op de ranglijst vergelijken 
met andere dorpen en steden.’

Waarvoor worden de inzichten gebruikt?
‘Bij het gebruik van de inzichten zie je een dui-
delijke tweedeling. De inzichten worden ener-
zijds gebruikt in de beleidsstukken (vaak de 
nulmeting van de buurten), en anderzijds direct 
in de projecten (de vergroeningspotenties). 
Bij het maken van beleid wordt gekeken naar 
de achterliggende buurtscores die gegeven 
zijn (A t/m F), om prioriteit te kunnen geven 
aan gebieden waar weinig groen is. Daarnaast 
wordt er gekeken wat een wenselijke hoeveel-
heid groen is. Als gemeenten al weten dat ze 
willen vergroenen, zijn ze vaak op zoek naar 
locaties waar meer groen toegevoegd kan wor-
den. Hiervoor kijken ze veelal naar de vergroe-
ningspotenties. Op buurtniveau weten ze welke 
potenties er zijn en kunnen ze daardoor bewus-
ter acties inzetten, bijvoorbeeld promotie van 
een groenedakensubsidie in buurten met veel 
platte daken. Daarnaast kijken we met verschil-
lende gemeenten waar zinloze verharding ligt. 
Verder werken we bij sommige gemeenten één 
van de andere vergroeningspotenties uit om 
concreet te kunnen vergroenen.’

Wat zijn de uitdagingen voor gemeenten?
‘Wij zien twee uitdagingen voor gemeenten. 
De ene is om iedereen in de interne organisatie 
te overtuigen van het nut en de noodzaak van 
vergroening en een groene leefomgeving. De 
andere is om bewoners in versteende buurten 
mee te krijgen in de vergroening. Gemeenten 
worstelen met de vraag hoe ze bewoners geïn-
spireerd en gemotiveerd krijgen om hun tuinen 
te vergroenen. Een aantal gemeenten heeft al 
succesvolle acties opgezet. Het is de bedoe-
ling dat onder meer deze ervaringen gedeeld 
kunnen worden via onze community of practice. 
Ook is Operatie Steenbreek een partner van de 
Groene Stad Challenge. Deze stichting heeft 
veel ervaring in het meekrijgen van bewoners.’

Waar is nog meer behoefte aan?
‘Wij merken dat er behoefte is aan een lande-
lijke norm voor de hoeveelheid groen in een 
buurt. Met de Groene Stad Challenge meten 
we hoe groen plaatsen en buurten zijn aan de 
hand van vijf KPI’s. Zo hebben wij gemeten dat 
er gemiddeld 50 vierkante meter openbaar 
groen per inwoner is. Gemeenten die meedoen 
aan de challenge kunnen hun eigen buurten 
vergelijken met dit gemiddelde, maar er is ook 
behoefte aan een norm. Deze norm moet door 
gemeenten onderling afgesproken worden of 
mogelijk toch vanuit het rijk komen.’
Myrte Mijnders is beleidsadviseur natuur, land-
schap en ecologie bij de gemeente Hilversum. 
Ze vertelt waarom Hilversum meedoet aan de 
Groene Stad Challenge en hoe de inzichten die 
de challenge oplevert gebruikt worden.

Waarom doet de gemeente Hilversum mee 
aan de Groene Stad Challenge?
‘Dat doen we omdat we als gemeente meer 
inzicht willen hebben in de natuur en het groen 
in de stad We willen weten waar en hoe we een 
kwaliteitsimpuls kunnen geven om de biodiver-
siteit te stimuleren, een klimaatbestendige stad 
te ontwikkelen en te zorgen dat groen beter 
bijdraagt aan onze vitaliteit.’

Hoe beoordelen jullie de inzichten die de 
challenge oplevert?
‘De inzichten van de groenlabels kwamen over-
een met onze verwachtingen. De inzichten in 
de potenties waren interessant, zoals het ver-
groenen van parkeerplaatsen en daken.’

Waarvoor gebruiken jullie de inzichten?
‘Die gebruiken we bij de actualisatie van het 
groenbeleidsplan en om invulling te geven aan 
het uitvoeringsprogramma.’

Waar ligt voor de gemeente Hilversum de 
uitdaging als het gaat om vergroening?
‘Een aantal wijken in Hilversum heeft een laag 
groenlabel. Het is lastig om in deze wijken een 
impuls te geven aan groen, omdat de openbare 
ruimte onder druk staat. Daar moeten we op 
een creatieve manier vergroenen, bijvoorbeeld 
door parkeerplaatsen met halfverharding, en 
inwoners stimuleren om hun tuin en/of dak te 
vergroenen.’
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