


DISCLAIMER

De inhoud van dit document is zorgvuldig en naar besten weten 
samengesteld. De getoonde ontwerpen zijn illustratief en dienen ter 
inspiratie voor meer groenplannen in de binnenstad van Eindhoven. Aan 
deze beelden kunnen geen rechten worden ontleend. De auteurs van 
dit boek stellen zich dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade 
die voortkomt uit beslissingen of handelingen die zijn gebaseerd op 
informatie uit dit boekwerk. Niets uit deze uitgave mag in welke vorm 
dan ook worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van 
de auteurs van dit boek. 
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VOORWOORD
Zoals in veel andere grote steden ziet ook Eindhoven graag meer groen in de 
binnenstad. Echter, in onze stad is dat niet altijd even makkelijk in te passen. 
Maar Eindhoven zou Eindhoven niet zijn als daar geen innovatieve oplossingen 
voor bedacht worden. Dit boekje staat vol creatieve ideeën om meer groen op een 
slimme wijze in het straatbeeld te verwerken. 
 
Eindhoven kent al veel verrassende voorbeelden van natuurschoon in de binnenstad. 
Bijvoorbeeld langs de Dommelroute, in het Stadswandelpark of rond de TU/e-
campus kun je makkelijk vergeten dat je je in een bruisende grote stad bevindt. 
Idyllische omgevingen als deze zijn exemplarisch voor het belang van groen in de 
binnenstad. Zo is inmiddels al bewezen dat groen stress reduceert, met minder 
agressie, betere concentratie en sneller herstel na ziekte als resultaat. We weten 
ook dat groenvoorzieningen belangrijk zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit 
in een stad. En last but not least wil het oog ook wat.
 
Meer groen in de Eindhovense binnenstad is belangrijk. De vraag is alleen hoe? 
De ruimte is beperkt, dus we moeten ruimdenkend zijn. In dit boekje staan elf 
inspirerende voorbeelden; beknopt, maar met aansprekend beeld en een grove 
kosten/baten-analyse. Van het Terrein Fens, via een groene Heuvelgalerie en 
een groen Catharinaplein naar een groen Van der Meulen Ansems-terrein. In vijf 
boeiende hoofdstukken komen ‘de psychologie van het groen’, ‘functionele analyses’, 
‘ruimtelijke analyses’, ‘inspiratieprojecten’ en ‘praktische realisatie’ aan bod. 
 
Graag wijs ik expliciet op laatstgenoemde. Want creativiteit is hartstikke mooi en 
Eindhoven-eigen, maar het moet wel realistisch zijn. Oftewel: ideeën transformeren 
van willen naar doen! De financiële kant van de zaak daarbij is erg belangrijk. 
En ook op dat gebied toont Eindhoven (weer) zijn innovatieve karakter. Omdat 
concrete voorbeelden het meest tot de verbeelding spreken, noem ik er twee: de 
WIFI-stiltetuin aan de Dommel en de groene abri’s. Hierbij is sprake van succesvolle 
samenwerking tussen gemeente en ondernemers om de kosten voor dergelijke 
projecten beheersbaar te houden. 
 
Waar een wil is, is zeker een weg. Meer groen in de binnenstad willen we tenslotte 
allemaal. Het boekje Greenspots reloaded toont de wegen én bereikbaarheid daarvan. 
Zo wordt Eindhoven toegankelijker voor zijn inwoners. En mooier bovendien. 
 
Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven
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INLEIDING
Uit een enquête (Monitor Openbare Ruimte) die is gehouden onder de 
inwoners van Eindhoven is gebleken dat een groot gedeelte van de mensen 
niet het gevoel heeft in een groene stad te wonen. Dat is opmerkelijk, 
Eindhoven behoort namelijk tot de groenste steden van Nederland. Een 
groene stad is goed voor mens en milieu en draagt bij aan een positief 
imago van de stad. De groenbeleving moet dus worden verbeterd. 

Om groen onder de aandacht 
te brengen is 2009 uitgeroepen 
tot groenjaar. Onder het 
motto ‘Eindhoven verrassend 
groen’, zijn er talloze 
activiteiten georganiseerd. 
Een ontwerpwedstrijd, een 
fotowedstrijd en veel aandacht tijdens de Dutch Designweek hebben 
groen in de stad onder de aandacht gebracht en beter zichtbaar 
gemaakt. Daarnaast is een aantal kleine groenprojecten in de binnenstad 
gerealiseerd. Hierdoor is de groenbeleving het afgelopen jaar gestegen, 
maar nog niet voldoende. 

De ruimte in de binnenstad is schaars. Greenspots reloaded laat zien op 
welke manier de binnenstad groener gemaakt kan worden. Een psychische, 
functionele en ruimtelijke analyse van de stad is gemaakt, op basis waarvan 
een aantal voorbeeldprojecten is uitgewerkt. Op een overzichtelijke 
manier zijn de kosten en baten inzichtelijk gemaakt. Er is gezocht naar 
innovatieve oplossingen op het gebied van groen in de binnenstad, die een 
inspiratiebron vormen voor toekomstige ontwikkelingen in de stad.

‘eerste verkenning 
van de financiële 
baten van groen’
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WIE ZIJN WIJ?
ORANGE OLIVE

Orange Olive staat voor creativiteit, innovatie, prikkeling, fris en durf 
(Orange), maar ook voor inspiratie, leven, vasthoudendheid, genezing en 
(veer)kracht (Olive). Orange Olive combineert en integreert de “harde” kant 
(de processen) en de “zachte” kant (de mens).

Orange Olive richt zich op het aantoonbaar en blijvend verbeteren van 
(openbare) ruimte door het zoveel mogelijk toepassen van groene 
en duurzame oplossingen. De projectleiders, interim-managers en 
consultants van Orange Olive functioneren daarbij als procesarchitecten/
procesmanagers. Zij zijn, zoals de producer van een theaterproductie, 
verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam en de bewaking 
op tijd, geld en kwaliteit. 

De werkwijze van Orange Olive kenmerkt zich door een frisse, doelgerichte 
en bovenal pragmatische aanpak. De integrale projectaanpak leidt tot een 
aanzienlijke reductie van doorlooptijd en kosten. In de praktijk betekent 
dit dat (groene) projecten sneller en goedkoper gerealiseerd kunnen 
worden met een hoger kwaliteitsniveau en met meer draagkracht vanuit 
de opdrachtgevende organisatie en belanghebbenden van de (openbare) 
ruimte. 

Van welk project droomt u? Wanneer gaan we aan de slag?

TRIPLE E

Triple E is een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen natuur en 
economie. Om deze relatie aan het licht te brengen wordt gekeken naar 
de functies van de groene ruimte. Door de functies te (her)kennen is het 
mogelijk om vervolgens de belanghebbenden van het groen te achterhalen 
om aan de hand daarvan de behoefte aan en het gebruik van het openbaar 
groen en natuur te achterhalen. 
Hoewel Triple E zich in eerste instantie specialiseerde in de analyse van 
de economische baten van natuurgebieden, bleek de methode ook zeer 
toepasbaar in het stedelijk gebied. Juist daar waar het groen schaars is, 
is immers de behoefte het grootst. Tal van stedelijke problemen zijn te 
herleiden op de afwezigheid van groen, zoals wateroverlast, een slechte 
luchtkwaliteit of juist hitte. In de publicaties “De kroon op het werk” en 
“Groen boven alles” uit 2007 werd duidelijk dat zeker een deel van de 
oplossing voor deze problemen zit in het slim toepassen van groen. 
Het geeft de ambitierichting van Triple E aan om niet alleen als kenniscentrum 
te vertellen dat de functies van groen ons veel baten leveren, maar waar 
mogelijk de kennis én het groen ook in de praktijk te brengen. 
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YANNICK JOYE
 
Yannick Joye (1978) promoveerde in 2007 als filosoof aan de Universiteit 
Gent. In zijn doctoraat onderzocht hij hoe omgevingspsychologische 
inzichten geïmplementeerd kunnen worden in architectuur en planning, om 
zodoende bij te dragen tot meer algemeen welbevinden. 

Yannick is vandaag als postdoctoraal onderzoeker werkzaam aan de 
Katholieke Universiteit Leuven. Hij verricht onderzoek naar de evolutionaire 
origines van architectuur en bouwgedrag, en probeert verder inzicht te 
krijgen in de psychologische mechanismen die aan de basis liggen van de 
welzijnseffecten die natuur op de mens heeft. Yannick heeft gepubliceerd in 
verschillende internationale vaktijdschriften, zoals ondermeer Environment 
and Planning B, Environmental Values en Review of General Psychology.  

BYTR BOUWT BETER

Ontwerpbureau BYTR is opgericht BY Tjerk en Richèl en is gespecialiseerd 
in groene transformaties van ruimte. Onder het motto ‘BYTR bouw beter’ 
realiseren we projecten van concept tot detail. Beter bouwen is een manier 
van werken en denken gebaseerd op drie thema’s:

Fris
Iedere nieuwe ontwerpopgave wordt met een scherpe blik geanalyseerd. 
Van het begin tot aan het einde van het project wordt er gekeken naar de 
essentie van de opgave. We onderzoeken de mogelijkheid om innovaties 
toe te passen en maken daarbij gebruik van kennis opgedaan in eerdere 
projecten.

Flexibel
Flexibiliteit is een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam project. Door 
nu rekening te houden met een mogelijke transformatie in de toekomst, 
wordt de levensduur van de gebouwde omgeving vergroot. BYTR heeft 
oog voor deze toekomst, waarbij flexibiliteit zowel in de constructie als in 
toekomstig programma een belangrijke rol speelt.

Fair
Het toepassen van eerlijke materialen en duurzame technieken is voor BYTR 
een vanzelfsprekende keuze. Samen met een uitgebalanceerd ontwerp is dit 
de basis voor een langere levensduur van het project.

Teamwork
De ontwerpen van BYTR kenmerken zich door het samengaan van meerdere 
ontwerpdisciplines. Voor ieder project zoeken we de samenwerking met 
professionele adviseurs die onze visie op ‘fris, flexibel en fair’ delen. Immers, 
een vooruitziende blik vergt een flexibele instelling van alle partijen binnen 
het projectteam.
BYTR ontwerpt, realiseert en werkt aan opgaven met eigenzinnigheid en 
karakter!
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Voorafgaand aan het onderzoek Greenspots reloaded, heeft ontwerpbureau 
BYTR in opdracht van gemeente Eindhoven het onderzoek Greenspots 
verricht. In dit onderzoek is in het kader van het groenjaar, met als thema 
‘Eindhoven verrassend groen’ (2009 ),  onderzocht welke mogelijkheden er 
zijn om de groenbeleving in de binnenstad te vergroten. Greenspots heeft 
inzichtelijk gemaakt op welke manier de stad kan vergroenen en welke 
plekken daarvoor in aanmerking komen. 

Het onderzoek was ingezet 
om private partijen 
te informeren welke 
mogelijkheden er zijn om 
de binnenstad groener 
te maken. Greenspots 
informeerde gebruikers 
van de openbare ruimte 
over de voordelen van een 
groene investering in de 
stad. Uitgangspunt van dit 
onderzoek was dat er naast 

privaat geld ook overheidsgeld geïnvesteerd wordt in de projecten. Op deze 
manier kunnen er grotere en interessantere plannen gerealiseerd worden. 
In het Greenspots onderzoek is gekozen voor een ‘bottom-up’ aanpak. Er 
zijn zoveel mogelijk belanghebbenden betrokken bij het proces. Een breed 
gedragen plan heeft namelijk een grotere kans van slagen. 
Het aanvankelijke enthousiasme was groot, totdat de economische crisis 
uitbrak. Gebouweigenaren en beleggers willen sindsdien minder middelen 
vrijmaken om te investeren in een groenere binnenstad.  

Ondanks deze tegenvaller is de groenbeleving het afgelopen jaar gestegen. 
Uit onderzoek is gebleken dat de actie ‘Eindhoven, verrassend groen’ ervoor 
heeft gezorgd dat het aantal Eindhovenaren die vindt in een groene stad 
te wonen, is gestegen van 50% naar 71%. De realisatie van een aantal 
kleinschalige groene projecten, geïnitieerd door de gemeente Eindhoven, 
heeft daar zeker aan bijgedragen. Dit is een stap in de goede richting, maar 
de stad verdient meer. Zeker omdat er nog steeds geen groot aansprekend 
project is gerealiseerd. 

In het onderzoek Greenspots is duidelijk geworden dat veel partijen 
geïnteresseerd zijn in de voorgelegde groene plannen. Iedereen begrijpt dat 
een groene omgeving prettiger is om in te verblijven.  Om de groenbeleving 
in de binnenstad verder te verbeteren is het noodzakelijk om meer 
groenprojecten in de stad te realiseren. In dit vervolgonderzoek Greenspots 
reloaded wordt onderzocht op welke manier dit mogelijk is. 

VOORGESCHIEDENIS

‘Greenspots heeft 
inzichtelijk gemaakt op 
welke manier de stad 
kan vergroenen en 
welke plekken daarvoor 
in aanmerking komen’
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Greenspotlight Foto: Ernie Buts Groene abri Foto: WVTTK architecten
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Het vorige onderzoek, Greenspots, was gericht op de esthetische 
vergroening van de binnenstad. Het primaire doel was het verbeteren van 
de groenbeleving. Deze esthetische aanpak heeft zijn effect gehad, maar 
gebleken is dat dit een te eenzijdige benadering was. Greenspots reloaded 
laat zien dat een groene binnenstad niet alleen kosten met zich mee brengt, 
maar ook toegevoegde waarde heeft. 

Om beter inzicht te krijgen in de groene mogelijkheden en ambities van de stad 
zijn er diverse gesprekken gevoerd met specialisten. Landschapsarchitecten, 
stedenbouwkundigen, ecologen en biodiversiteitspecialisten hebben vanuit 
hun vakdiscipline de groene plannen en ambities voor de stad toegelicht. 
Deze gesprekken hebben een grote hoeveelheid informatie opgeleverd voor 
een groenere binnenstad. Verder hebben we beter inzicht gekregen in de 
functies van groen voor de stad en zijn er veel nieuwe potentiële greenspots 
besproken. 

Greenspots reloaded zal de groenbeleving in de stad vergroten. In dit 
onderzoek is er voor gekozen niet ieder groen specialisme uitvoerig aan bod 
te laten komen. Dat zou een te divers en uitgebreid document opleveren 
en voorbij gaan aan de essentie van het onderzoek. De partijen die hebben 
meegewerkt aan dit onderzoek hebben zowel kennis van de functies van 

het groen, als kennis van de financiële 
consequenties van het groen. We kunnen op 
deze manier een adequaat antwoord geven 
op de financieel-economische kant van de 
opgave, waarbij de functies van het groen 
als leidraad dienen voor deze analyse. 

Het versterken van de groene ambities in de 
stad kent een groot aantal voordelen. Greenspots reloaded zet de voordelen 
van een groene binnenstad op een rij, zodat in één oogopslag duidelijk wordt 
waarom er geïnvesteerd moet worden in een groen stadscentrum en of een 
investering lonend is. 

Het onderzoek is verdeeld in vijf onderdelen:

1. Functionele analyse
 Triple E, een adviesbureau op het gebied van natuur en economie, maakt 

aan de hand van een kosten baten analyse de diverse geldstromen 
inzichtelijk en verklaart vanuit deze invalshoek de voordelen van een 
groene stad.

2. Ruimtelijke analyse.
 Ontwerpbureau BYTR heeft een ruimtelijk analyse van de stad gemaakt 

waarbij de onderlinge samenhang van de greenspots in kaart is gebracht 
en waar de potentiële greenspots zich bevinden.

3. 10+1 Greenspots.
 Voor 10 projecten is een schetsontwerp gemaakt. Een verkenning waarin 

de kosten en baten overzichtelijk naast elkaar zijn gezet. Deze ambitieuze 
projecten dienen als inspiratiebron. Een startpunt voor daadkrachtige 
realisaties van groenplannen in de binnenstad. 

4. Psychologische effecten van een groene omgeving.
 De Belgische onderzoeker Yannick Joye van de universiteit Leuven laat 

aan de hand van een aantal onderzoeken zien wat de invloed van een 
groene omgeving is op het gedrag van mensen.

5. Van dromen naar doen.
 Orange Olive geeft aan hoe projecten versneld uitgevoerd kunnen worden 

binnen budget, zonder consessies te doen aan de kwaliteit.  
 

GREENSPOTS RELOADED

‘Inspireren, 
onderbouwen, 
realiseren’
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FUNCTIONELE ANALYSE 
(TRIPLE E)
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Groene ruimte in de stad wordt vaak voornamelijk als kostenpost gezien. 
Het kost immers geld voor aanleg, beheer en onderhoud, zonder dat de 
baten van het groen direct zichtbaar zijn. Groen kan een stad aankleden, 
de stenen omgeving breken en daardoor de stad een aantrekkelijker 
aanzicht geven. Groene ruimte heeft echter vele functies, juist daar waar 
het het schaarst is: in de steden. De functies die dak- en gevelgroen, 
bomen en parken vervullen, hebben daarmee directe baten. Deze baten 
hebben in veel gevallen een directe invloed op de lokale economie of op de 
begroting van de gemeente Eindhoven. Greenspots Reloaded maakt deze 
baten zoveel mogelijk concreet en inzichtelijk. Per functie van groen zal 
daarom worden aangegeven wat de baten zijn. De functies en de baat die 
ze leveren zijn hieronder puntsgewijs weergegeven. 

• Bomen zuiveren de lucht door fijn stof, NO2 en stikstof af te vangen. In 
de stad is de luchtkwaliteit door de hoge dichtheid aan luchtvervuilers 
(auto’s, gebouwen, industrie) vaak slechter. Daardoor leveren bomen 
en groen een bijdrage aan de inspanningen van de gemeente om de 
luchtkwaliteit te verbeteren.

• Groen biedt schaduw en het isoleert. Hierdoor zal het binnenstedelijk 
klimaat verbeteren op het moment dat zich hier meer groen bevindt. 
Bedrijven en bewoners profiteren, doordat zij minder kosten hoeven te 
maken voor verwarming of verkoeling van hun ruimten.

• De isolerende werking is niet alleen prettig voor de ruimte eronder, 
maar ook voor het dak zelf. Een groendak gaat veel langer mee dan 
een normaal dak, doordat het groen hitte, regen en kou isoleert. Het 
dak wordt minder warm en wordt niet aangetast door weer of wind. 
Hierdoor zullen de totale kosten over de periode van de levensduur van 
het groendak lager zijn, afhankelijk van de nog resterende levensduur 
van het te vervangen dak.  

• Een groene woon- of werkomgeving in de binnenstad is schaars, maar 
er bestaat wel vraag naar. Zeker in het geval dat het ook nog eens 
toegankelijk of recreatief groen betreft. Daarom wordt meer betaald 
voor woningen in een groene omgeving of met uitzicht op groen en 
verhuren kantoren in een dergelijke omgeving gemakkelijker en met 
een hogere prijs. 

• Een groene omgeving biedt rust en is daarom aantrekkelijk voor 
recreatie. Mensen sporten, luieren, wandelen graag in een groene 

omgeving. Omdat veel mensen afkomen op het groen worden ook 
mogelijkheden gecreëerd voor economische benutting van het groen. 
Dit kan vanuit horeca maar ook bijvoorbeeld vanuit het aanbieden van 
kunst. Op die manier wordt de groene ruimte optimaal benut.

• Dezelfde rust vanuit groen wordt beleefd door winkelend publiek. 
Mensen vinden het vaak prettiger om te winkelen in een groene 
omgeving. Daardoor geeft dit publiek ook nog eens meer geld uit, 
voornamelijk doordat ze meer bereid zijn te betalen. Hierdoor zal een 
groene omgeving de omzet van winkeliers in die omgeving aanzienlijk 
doen toenemen. 

• Groene gadgets zullen voornamelijk kortstondig aandacht trekken. 
In de stad bevinden zich adverteerders die gebaat zijn bij die extra 
aandacht. De aandacht die groen weet te trekken kan daardoor ook 
profijtelijk zijn voor de adverteerders in de directe nabijheid van het 
groen. 

• Productiviteit van medewerkers in een groene omgeving is doorgaans 
hoger, doordat het groen een bijdrage levert aan het klimaat op de 
werkvloer. 

Voor elk van deze baten is de effectiviteit aan te geven voor verschillende 
structuren en omgevingsfactoren. Op die manier zijn de baten van groen 
in de binnenstad op waarde te schatten. In de tabel afgebeeld op de 
volgende pagina staat puntsgewijs samengevat wat de functie is van 
groen, op welke termijn de baat te verwachten is en waar de financiële 
baat door wordt gevormd. Het dient als handvat voor de kosten-
batenanalyse zoals die voor de verschillende projecten staat weergegeven. 
Aan het eind van het boek zal meer specifiek aandacht worden gegeven 
aan hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen. 

FUNCTIONELE ANALYSE
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BATEN VAN GROENE STRUCTUREN

Term

Luchtkwaliteit

Isolatie

Bespaarde kosten 
conventioneel dak
Hemelwater-
verwerking
Omgevings-
kwaliteit woningen
Omgevings-
kwaliteit woningen
 
Omgevings-
kwaliteit winkels 
Omgevings-
kwaliteit kantoren 

Exploitatie horeca 

Verhuur ruimten
Luciferfabriek 
Meerwaarde voor 
marketing

Verbetering 
productiviteit 
medewerkers

Termijn

Jaarlijks

Jaarlijks

Eenmalig

Eenmalig 

Eenmalig

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks
 
Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Functie van het groen

Verbetering luchtkwaliteit dankzij aanwezigheid 
groen (afvang fijnstof/stikstof)

Een groen dak of groene gevel zal de woning, 
de winkel of het kantoor beter isoleren

Groendak heeft langere levensduur dan con-
ventioneel dak en bespaart daardoor kosten
De waterbergende functie van het groen zal de 
hemelwaterverwerking in de stad verbeteren
Mensen wonen graag in een groene omgeving 
en zijn bereid daarvoor te betalen
De meerwaarde die door groen aan woningen 
wordt gegeven wordt absoluut gezien jaarlijks 
hoger door de stijging van woningwaarden
Groen heeft rustgevende invloed op mensen, 
dit leidt tot een ander koopgedrag 
Een groene omgeving zal de verhuurbaarheid 
van kantoren verbeteren

Groene ruimte maakt het mogelijk om op meer 
plekken aantrekkelijke terrassen te exploiteren 
Groene ruimte trekt publiek naar ondernemers 
die zich vestigen nabij de beeldentuin
Groen genereert aandacht, en kan daarom 
gebruikt worden als marketingtool(Groen en 
poen, groene bushaltes versterken het imago)
Een goed binnenklimaat in kantoren leidt tot 
een hogere productiviteit van werknemers

Financiële baat van de functie

Minder investeringen in andere tech-
nische mogelijkheden ter verbetering 
van de luchtkwaliteit
Minder energiekosten voor panden 
met groendak of gevelgroen

Kosten worden bespaard dankzij de 
aanleg van het groene dak
Minder investeringen in andere 
verbeteringen van de afwatering
Hogere waarde van onroerend goed 
in omgeving van groen 
Hogere huuropbrengst + OZB door 
jaarlijkse waardestijging onroerende 
goed
Meer omzet voor winkeliers in of in 
de nabijheid van groen
Hogere verhuurwaarde en hogere 
bezettingsgraad van kantoorruimte in 
de nabijheid van groen
Stijging van de omzet door de 
aanwezigheid van groen nabij terras
Inkomsten dankzij de verhuur van 
winkelruimte nabij de beeldentuin
Meer omzet voor bedrijven die baat 
hebben bij de aandachttrekkende rol 
van het groen
Minder ziekteverzuim en een hogere 
productie in dezelfde tijd leidt tot 
kostenbesparingen

Indicatie financiele baten

De fijnstofafvang van een gemid. 
boom op een'hotspot' heeft een 
baat van €40/jaar
Lagere energierekening door 
daken en gevelgroen
van €0,71-€19/m2

De langere levensduur levert een 
besparing op van €18-€43/m2

Dakgroen bespaart €10-€19 /m2/
jaar. Parken besparen  €19/m2

Huizen met uitzicht op groen zijn 
1-15% meer waard
Huizen met uitzicht op 
(toegankelijk) groen zijn 1-15% 
meer waard
Groen in een straat kan 12% meer 
omzet genereren in die straten
Groen in de buurt van een kantoor 
of uitzicht op groen leidt tot een 
hogere verhuurwaarde tot 10%
De omzet stijging bedraagt €18,50/
week per m2 terras
De verhuur van de winkelruimte 
kan plaatsvinden voor €67/m2/jaar
Het onderscheidend vermogen van 
groen kan tot 10% meer inkomsten 
per jaar genereren
De productiviteit per medewerker 
kan stijgen met 38,98 effectieve 
uren per jaar, wat een baat van 
€837,- per medewerker betekent
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RUIMTELIJKE ANALYSE
(BYTR)
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HOE GROEN IS EINDHOVEN?
Eindhoven is één van de groenste steden in Nederland. De 
kenmerkende wig-vormige groenstructuur van de stad draagt 
hier voor een belangrijk deel aan bij. De stad is ontstaan door 
het samengaan van het dorp Eindhoven met 5 omliggende 
dorpen in 1920. De oorspronkelijke groene gebieden tussen 
deze dorpen zijn nog steeds leesbaar. Drie groene stroken 
reiken vanaf de rand van de stad tot ver in de stad. In deze 
groene wiggen liggen de stadsparken. Doordat deze groene 
zones niet zijn bebouwd spelen ze een belangrijke rol voor 
recreatie en ontspanning en is Eindhoven kwantitatief gezien 
een erg groene stad. 
In het centrum van de stad is deze kenmerkende groenstructuur 
nauwelijks merkbaar. De groene wiggen stoppen buiten de 
stadsring, ook wel ‘de Pinda’ genoemd. Het groen eindigt dáár, 
waar het stadscentrum begint. Alleen het Dommeldal kronkelt 
door het centrum. Het winkelcentrum, het visitekaartje van de 
stad, heeft weinig groene plekken en is grotendeels verhard. 
Een belangrijke oorzaak van de lage groenbeleving in de stad 
heeft te maken met deze versteende uitstraling.  

Groen tot aan de ‘Pinda’
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 DE GROENE CORRIDOR

Hoewel de stad Eindhoven verhoudingsgewijs groen is, is het 
stadscentrum erg stenig. Veel bezoekers komen alleen in het 
winkelcentrum. Dit centrum is daarom in veel gevallen de 
enige referentie als het gaat om het beoordelen van de stad. 
Dit is een voorname oorzaak voor de lage groenwaardering 
van Eindhoven. Het verbeteren van de groene kwaliteit kent in 
het centrum daarom ook de hoogste prioriteit. Hier liggen de 
kansen om het groene karakter van de stad te versterken.
Door de realisatie van Greenspots in het stadscentrum, is het 
mogelijk de groene vingers van de stad verder door te trekken 
dan nu het geval is. Nu is de binnenring een harde grens 
tussen groen en stad. In de nabije toekomst fungeren de 
Greenspots als steppingstones. Het groen stapt de binnenring 
over en vormt een groene corridor door het centrum. Er wordt 
een noord-zuidverbinding gemaakt tussen de TD-toren en de 
TU-campus. Een verbinding van terrein Fens met ter Meulen 
Ansems zorgt voor een oost-westelijke corridor.   Steppingstones door het centrum
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Tijdens het vorige Greenspots onderzoek is duidelijk geworden dat 
de realisatie van ambitieuze plannen in de openbare ruimte niet altijd 
eenvoudig is. Er zijn meestal veel partijen betrokken bij de voorbereiding én 
uitvoering van plannen. Dit komt het (ontwerp) proces niet altijd ten goede. 
Tijdens gesprekken die we hebben gevoerd met specialisten ten aanzien 
van projecten in de openbare ruimte van Eindhoven, is duidelijk geworden 
dat er behoefte is aan een overzicht van de mogelijkheden ten aanzien van 
groenontwikkelingen in de stad. Een analyse van deze gesprekken heeft 
laten zien dat er vier mogelijkheden zijn om de binnenstad te vergroenen. 

• Groen op gebouwen  
• Opwaarderen bestaand groen
• Benutten van de marges van de stad
• Realiseren van spraakmakende gadgets
 
Groen op gebouwen
De ruimte in de binnenstad is schaars. Bij het vergroenen van het centrum 
zal daarom niet alleen gezocht moeten naar ‘traditionele’ groenoplossingen. 
Zowel bij het ontwikkelen van nieuwe projecten als bij het renoveren van 
bestaande gebouwen is het zinvol om een groenimpuls als uitgangspunt in 
het programma van eisen op te nemen. Groene gevels en vegetatiedaken 
hebben niet alleen een esthetische functie, maar dragen ook bij aan een 
meer duurzame leefomgeving.

Bestaand groen
Eindhoven is, zoals eerder aangegeven, een stad met veel groen. Eén van 
de redenen waarom de groenbeleving niet groot is, heeft te maken met het 
onderhoud van dit bestaande groen. Een aantal plekken in de stad verdient 
meer aandacht. Het intensiveren van het onderhoud en het verbeteren 
van de aanwezige groen kwaliteit is een relatief eenvoudige manier om de 
groenbeleving in de stad positief te beïnvloeden. 

Marges
Een zoektocht naar lege plekken in de stad laat zien dat het mogelijk is 
tijdelijke groene gebieden in te richten. Bouwkavels die nog jaren moeten 
wachten op ontwikkeling, herverkaveling van een inefficiënt ingedeeld 

parkeerterrein en marges (plekken waar groen geen pijn doet en het zonder 
problemen aangelegd kan worden) zijn slechts voorbeelden van plekken die 
ingericht zouden kunnen worden als tijdelijk park.

Gadgets
Kleine (tijdelijke) groenprojecten worden op strategische plekken in de stad 
geplaatst. Deze impulsieve greenspots zijn relatief eenvoudig te realiseren, 
binnen een kort tijdsbestek. Groen en design worden zo op een bijzondere 
manier onder de aandacht gebracht. Gadgets hebben vooral de functie om 
de groenbeleving te vergroten en hebben een aanjaagfunctie.

Ter inspiratie, zijn er binnen deze vier hoofdthema’s in totaal 11 ontwerpen 
gemaakt. 

POTENTIËLE GREENSPOTS
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Potentiële greenspots

Gebouwen

Bestaand groen

Marges

Gadgets
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10X GREENSPOTS RELOADED + 1x bonus
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SEEPAERD STAD
Seepaerdstad is een robuust gebouw uit de 60’er 
jaren, tegenover het centraal station. De bewoners 
van dit appartementenblok hebben onlangs via de 
VVE te kennen gegeven dat ze de grijze betonnen 
gevel graag zouden willen transformeren tot een 
verticaal groen park. Op deze manier kan er een 
duurzame en eigentijdse uitstraling aan het gebouw 
worden gegeven.

Bij de uitwerking van deze casus is gekozen voor 
een groen gevelsysteem waarbij de belasting wordt 
afgedragen naar het dak middels een zogenaamde 
hangconstructie. Op het dak zijn meer mogelijkheden 
om de belasting op een efficiënte manier te verdelen 
en af te voeren. De bestaande gevel wordt minimaal 
belast. Aan deze hangconstructie worden per 
verdieping bloembakken gemonteerd waaraan weer 
lamellen zijn bevestigd. De bloembakken zijn de 
basis van waaruit de planten kunnen groeien en 
de lamellen verdelen de planten over de gevel. De 
plantenbakken worden voorzien van een eenvoudig 
watergeefsysteem. Onderhoud kan door de bewoners 
zelf uitgevoerd worden doordat de plantenbakken 
direct vanuit de woning te bereiken zijn. 

Dagelijks lopen er 50.000 mensen het station in en 
uit. Voor een groot deel van hen  is Seepaerdstad het 
eerste gebouw dat ze zien als ze de stad in lopen. 
Het vergroenen van de gevel van Seepaerdstad kan 
tegen relatief lage kosten een einde maken aan deze 
minder fraaie ontvangst. Niet alleen de bewoners 
hebben baat bij een groene gevel, maar de hele 
binnenstad profiteert hier van. Per jaar zullen zeker 
4 miljoen bezoekers met het verlaten van het station 
als eerste de groene ambities van de stad Eindhoven 
zien. Een kans die niet mag worden gemist. 

Jaarlijkse baten 
Luchtkwaliteit
Omgevingskwaliteit woningen
Isolatie                                            
Subtotaal

Jaarlijkse kosten 

Onderhoud groene gevel,
gemiddelde prijs voor
de twee systemen                  
Onderhoud extensief groendak                                    
Subtotaal
Totaal                   

€ 360,- 
€ 6.228,- 
€ 2.550,-
€ 9.138,- 

€ -16.700,-
€ -6.000,- 
€ -22.700,- 
€ -13.562,-

Eenmalige baten 
Omgevingskwaliteit woningen
Hemelwaterwerking
Bespaarde kostenconventioneel dak       
Subtotaal

Eenmalige kosten 
Aanleg groene gevel 
tpv penanten   
Aanleg plantenbakken 
en lamellen
Aanleg extensief groendak               
Subtotaal
Totaal                   

€      311.400,- 
€      18.360,- 
€            60.714,- 
€ 390.474,- 

 

€         -100.800,- 

€      -500.000,-
€       -60.000,- 
€          -660.800,- 
€   -270.406,-
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‘HET VISITEKAARTJE VAN DE STAD’
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GROENE LOPER
De rode loper op het Begijnenhof functioneert als 
de verbindende schakel tussen de Catharinakerk 
en het van Abbemuseum. De bomenrij geeft 
het straatbeeld een statig aanzicht. Desondanks 
is er een aantal zaken die het oorspronkelijke 
ontwerp ontsieren. De bomen hebben een slechte 
gezondheid en de wortels hebben de bestrating 
weggedrukt. Daarnaast staan er veel vuilcontainers 
en glasbakken voor de Catherinakerk. 
De groene loper is een herwaardering van het 
huidige ontwerp. Het begin- en eindpunt van 
deze verbindende lijn worden opgewaardeerd. 
Onlangs is er een prachtig park bij het designhuis 
aangelegd. Door een pergola te plaatsen en een 
gratis toegankelijk WIFI-netwerk aan te leggen 
kan er overdekt worden geïnternet. 
Aan de andere kant van de groene loper, wordt 
een stiltekas aangelegd. Dit is het schakelpunt 
tussen het bestuurlijke hart van de stad en het 
uitgaangsgebied. Een beperkte horecafunctie 
zorgt ervoor dat de kas overdag geopend is en 
gebruikt kan worden als studieruimte. Met de 
groenten en fruit uit de kas wordt gekookt, een 
schoolvoorbeeld van Urban Farming. ’s Avonds 
wordt de kas afgesloten.
De Groene Loper vormt niet alleen de verbinding 
tussen de Catherinakerk en de Dommel, maar is 
vooral een etalage voor de groene ambities van 
Eindhoven. De loper doorsnijdt het bestuurlijk 
centrum van Eindhoven en geldt daarom als 
visitekaartje voor de gemeente. Dat daarmee de 
luchtkwaliteit en het klimaat in de kantoren wordt 
verbeterd is een welkome bijkomstigheid. Tot slot 
bieden de twee uiteinden van de loper, met het 
park bij de Dommel en de stiltekas, ieder hun 
eigen exploitatiemogelijkheden. 

Jaarlijkse baten 
Isolatie
Omgevingskwaliteit kantoren
Exploitatie horeca
Luchtkwaliteit                                       
Subtotaal

Jaarlijkse kosten 
Onderhoud groene loper
Beheer + onderhoud kas                  
WIFI-aansluiting                                    
Subtotaal
Totaal                   

€ 2.128,- 
€ 15.750,- 
€ 21.140,-
€ 960,-
€ 39.978,- 

€ -8.000,-
€ -20.000,-
€ -300,- 
€ -28.300,- 
€ 11.678,-

Eenmalige baten 

Hemelwaterverwerking                       
Subtotaal 

Eenmalige kosten 
Aanleg groene loper
Bouw kas
Planten 6 bomen                  
Subtotaal
Totaal                   

€      20.900,- 
€ 20.900,- 

 

€         -100.000,- 
€      -60.000,-
€       -60.000,- 
€          -220.000,- 
€   -199.100,-



23

´WERKEN IN HET GROEN’
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De Heuvel galerie is één van de grootste 
gebouwen in de binnenstad van Eindhoven. Het 
dak is niet toegankelijk voor bezoekers en bestaat 
voornamelijk uit kijkgroen. 
Op het dak van de Heuvel Galerie wordt een 
intensieve daktuin ingericht. Een stadspark, een 
oase van rust, boven op het drukste gebouw van 
de stad. Het muziekcentrum krijgt een terras 
aan dit dakpark zodat de bezoekers van de Frits 
Philipszaal tijdens de pauze kunnen genieten van 
het groen. Het groendak is ook toegankelijk voor 
de bewoners van het appartementencomplex en 
het kantoorpersoneel. Aan het Heuvelplein wordt 
op dakniveau een terras aangelegd, de toegang tot 
het stadspark.
Het intensieve groendak is toegankelijk en wordt 
geplaatst op het dak van het winkelgedeelte van de 
Heuvel Galerie. Dit dak leent zich uitstekend voor 
een groen park op niveau. Zowel qua schaal als 
constructie. 
Het extensieve groendak is niet toegankelijk en 
bevindt zich op de dakvlakken die niet eenvoudig te 
bereiken zijn of constructief gezien niet  voldoende 
stevig zijn. Op deze daken wordt een licht, 
extensief groendak aangelegd  van mos-sedum 
met daarboven PV-cellen. De groene dakbedekking 
onder de PV-cellen levert een aanzienlijke 
temperatuurreductie van het dakvlak op, wat de 
efficiëntie van de PV-cellen ten goede komt. 
De dakconstructie maakt het mogelijk om tegen 
relatief lage kosten een groendak te realiseren. De 
baten zijn groot, voor omwonenden, winkeliers en 
andere bedrijvigheid in en rondom de Heuvelgalerie. 
Daarmee verdient de investering in het groendak 
zich, zij het bij verschillende partijen, binnen 
afzienbare tijd terug. 

Jaarlijkse baten 
Isolatie
Omgevingskwaliteit Woningen
Exploitatie horeca
Meerwaarde voor marketing                                   
Subtotaal

Jaarlijkse kosten 

Onderhoud intensieve daktuin                  
Onderhoud extensieve daktuin                                    
Subtotaal
Totaal                   

€ 233.925,- 
€ 3.080,-
€ 75.676,- 
€ 340.959,- 
€ 653.640,- 

€ -120.000,-
€ -22.250,- 
€ -142.250,- 
€ 511.390,-

Eenmalige baten 

Omgevingskwaliteit Woningen
Hemelwaterverwerking
Bespaarde kosten conventioneel dak       
Subtotaal

Eenmalige kosten 
Aanleg intensieve daktuin
Aanleg extensieve daktuin
Aanleg terras                 
Subtotaal
Totaal                   

€ 154.000,- 
€ 276.060,-
€ 587.500,-
€ 1.017.560,- 

 

€ -1.800.000,- 
€ -222.500,-
€ -112.500,- 
€  -2.135.000,- 
€ -1.117.440,-

HEUVEL GALERIE
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‘STADSPARK OP NIVEAU’
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GROENE ABRI’S

In  2009 is de prijsvraag ‘verrassend 
groen in de binnenstad’ uitgeschreven. 
Het winnende ontwerp, een groene 
abri van WVTTK architecten, is onlangs 
uitgevoerd. Bestaande abri’s worden 
omgetoverd tot een groene oase.

Het groene bushokje dat is geplaatst 
in Eindhoven is nu al een succes. Het 
trekt veel bekijks en wordt over het 
algemeen positief gewaardeerd. Toch 
wordt het groen nog onvoldoende 
benut, doordat het nog maar één 
abri betreft. Op het moment dat alle 
bushaltehokjes rondom de centrumring 
worden vergroend, wordt het mogelijk 
om ook echt de baten te plukken. De 
gemeente kan de haltes gebruiken om 
de groene ambities zichtbaar te maken. 
De groene advertentieruimte wordt 
middels een veiling verkocht.  Bedrijven 
kunnen zich op deze manier profileren 
als groen bedrijf en de adverteerders in 
de hokjes zullen hierdoor extra onder de 
aandacht komen. Een goede basis om 
de vergroening van de bushaltehokjes 
nu een impuls te geven. 

De groene abri’s leveren op deze manier 
een belangrijke bijdrage aan het groene 
imago van de stad Eindhoven. 

Jaarlijkse baten 
Luchtkwaliteit
Meerwaarde voor marketing                                
Subtotaal

Jaarlijkse kosten              
Onderhoud                                 
Subtotaal
Totaal                   

€ 90,- 
€ 10.400,-
€ 10.490,- 

€ -10.000,- 
€ -10.000,- 
€ 490,-

Eenmalige baten 

Hemelwaterverwerking                        
Subtotaal

Eenmalige kosten 
ABRI +++                 
Subtotaal
Totaal                   

€            1.900,-
€          1.900,- 

 

€       -150.000,- 
€          -150.000,- 
€   -148.100,-
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‘TE KOOP: GROENE ADVERTENTIERUIMTE!’
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De stationszone in Eindhoven heeft zich ontwikkeld 
tot een belangrijk knooppunt in de regio op het 
gebied van infrastructuur. Het is van belang om 
deze centrale rol in de regio te versterken door 
een kwaliteitsslag te maken. De stationslocatie 
kan op deze manier het potentieel van Brainport 
Eindhoven versterken. 
Het centraal station wordt de verbindende schakel 
van de stad. Over de huidige monumentale  
stationsoverkapping wordt een park aangelegd. Het 
dakpark strekt zich uit van het 18 Septemberplein 
tot aan het TU-terrein. Hiermee wordt de Noord-
Zuid verbinding in de stad versterkt. Aan de randen 
van het dakpark is plaats voor wonen en werken. 
In totaal wordt er 77.000m² gebouwd waarvan  
30.000m² kantoorruimte  en 550 woningen. Het 
opgetilde maaiveld wordt een gebied waar de 
reizigers de stad binnenkomen. Een parkachtige 
omgeving met verblijfskwaliteit. Een sterke mix 
van wonen, werken, horeca, winkels en cultuur. 

Het dak van het station is de ideale locatie om 
een groot stadspark te ontwikkelen waarbij alle 
functies van het groen worden benut. Voor een 
groot oppervlak wordt het hemelwater afgevoerd, 
voor veel huizen en kantoren wordt een 
aantrekkelijke omgeving gecreëerd en er wordt 
een plek voor recreatie, midden in het centrum. 
Naast de economische baten die hierdoor worden 
gecreëerd biedt het park bewegingsvrijheid voor 
de bewoners in de binnenstad. Dit verbetert de 
gezondheid van bewoners  en zal obesitas bij 
voornamelijk kinderen tegengaan. Daarnaast 
zal er  een verkoelend effect van het groendak 
uitgaan. Met het vergroenen van het dak van het 
station ontstaat hét visitekaartje van de gemeente 
Eindhoven.

Jaarlijkse baten 
Omgevingskwaliteit Woningen
Omgevingskwaliteit Kantoren
Meerwaarde voor marketing
Exploitatie horeca                                         
Subtotaal

Jaarlijkse kosten 
P.M.                  

                   

€ 539.740,- 
€ 857.143,-
€ 266.374,-
€ 228.000,-
€ 1.891.257,- 

Eenmalige baten 

Hemelwaterverwerking
Omgevingskwaliteit Woningen
Bespaarde kosten conventioneel dak         
Subtotaal

Eenmalige kosten 
Aanleg dakpark
Bouw Centraal Station
Renovatie Radiogebouw                 
Subtotaal
Totaal                   

€ 1.140.000,- 
€ 26.987.000,-
€ 2.571.429,-
€ 30.698.429,- 

€ -60.000.000,- 
€ -300.000.000,-
€ -600.000,- 
€  -360.600.000,-
€ -329.901.571,-

CENTRAAL STATION
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‘DE GROENSTE SCHAKEL VAN BRABANT’ 
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TERREIN FENS
Aan de rand van het winkelcentrum wordt een 
prachtig park aangelegd. Geen bebouwing met hoge 
dichtheid, maar een groen park. Park Fens wordt de 
verbindende schakel tussen de binnenstad en ‘de 
Bergen’. Het oude koetshuis waarin op dit moment 
een restaurant is gehuisvest, komt volledig vrij te 
liggen in het groen. Het statige karakter van de 
gebouwen komt hierdoor nog beter tot zijn recht. 
De bomenlaan naar het koetshuis wordt versterkt door 
extra bomen te planten. Parallel aan de Keizersgracht 
worden nieuwe bomen geplant wat zorgt voor een 
efficiënte afvang van fijnstof. Door in het park een 
wereldboom te plaatsen, een natuurlijk monument 
midden in de stad, wordt het monumentale karakter  
van het park versterkt. 
De rafelige bebouwingsrand aan de noordzijde van 
het park wordt voorzien van een groene gevel. Achter 
deze wand is ruimte gereserveerd zodat de panden 
bereikbaar blijven voor laad- en losverkeer. 
Terrein Fens wordt momenteel gebruikt voor kort-
parkeren. Aan de overzijde van de Keizersgracht, 
onder de Hooghuistoren, is een grote parkeergarage 
gesitueerd. Deze parkeergarage wordt momenteel 
niet intensief gebruikt. De introductie van Valet-
parking zorgt ervoor dat deze auto-onvriendelijke 
garage intensiever gebruikt gaat worden. Hiermee 
wordt de parkeerbehoefte van Terrein Fens in de 
directe nabijheid gecompenseerd.  
De omwonenden en kantoren in de omgeving hebben 
baat bij een groen park. Ze krijgen een beter uitzicht 
en ze kunnen recreëren in de directe omgeving. 
Dergelijke hofjes worden in hoge mate gewaardeerd, 
zeker in de binnenstad. Doordat de mogelijkheid 
bestaat om de terrassen te vergroten in het park 
zullen de inkomsten voor zowel de gemeente (middels 
een vergunning) als de uitbater toenemen. Hierdoor 
zullen de investeringen zich terugverdienen. 

Jaarlijkse baten 
Luchtkwaliteit
Omgevingskwaliteit Woningen
Omgevingskwaliteit Kantoren
Exploitatie horeca                                          
Subtotaal

Jaarlijkse kosten
 
Onderhoud Park
Onderhoud Groene Gevel                  
Onderhoud Groene Tuinmuur                                     
Subtotaal
Totaal                   

€ 680,- 
€ 14.324,-
€ 10.286,- 
€ 90.811,-
€ 116.101,- 

€ -47.000,-
€ -4.250,-
€ -900,- 
€ -52.150,- 
€ 63.951,-

Eenmalige baten 

Hemelwaterverwerking
Omgevingskwaliteit Woningen  
Subtotaal

Eenmalige kosten 
Aanleg Park
Bouw Groene Gevel
Bouw Groene Tuinmuur
Plaatsen Wereldboom                
Subtotaal
Totaal                   

 

€      85.500,-
€            716.200,-
€          801.700,- 

 

€         -1.057.500,- 
€      -102.000,-
€      -18.000,-
€       -50.000,- 
€          -1.227.500,- 
€          -425.800,-
 



31

‘VAN PARKEERHOF NAAR PARKHOF’
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Op de kruising tussen de Demer-Rechtestraat 
en de Vrijstraat is het markante gebouw van de 
Vroom en Dreesmann gesitueerd. Het gebouw 
uit de wederopbouwperiode is sterk aanwezig in 
het straatbeeld door een lichte kromming in deze 
belangrijke winkelstraat. De V&D bevindt zich in 
de buitenbocht van deze kromming, waardoor 
de glazen hoek van de V&D prominent aanwezig 
is. Hierdoor valt de enigszins verwaarloosde 
uitstraling van de bovenste etages extra op. 
Een gedeelte van het magazijn en de pashokjes 
bevinden zich in deze hoek van het gebouw, 
waardoor de oorspronkelijk transparante 
vliesgevel volledig is afgeplakt. 

Op het dak van het gebouw wordt een extensief 
groendak aangelegd. De gevel krijgt een groene 
bekleding waarmee de V&D weer de eyecatcher 
van het winkelcentrum wordt. Het logo van de 
V&D wordt door middel van LED-verlichting 
tussen de planten afgebeeld en speelt daarmee 
een rol in de marketing van de winkelketen. Een 
etalage voor de duurzame ambities van de V&D 
en de stad Eindhoven.
 
De groene gevel is gesitueerd in de zichtlijn van 
één van de duurste winkelstraten van Nederland. 
De winkeliers aan de Demer betalen per vierkante 
meter winkeloppervlak ruim 1000 euro huur per 
jaar. Het vergroenen van de gevel zal de beleving 
voor winkelend publiek positief beïnvloeden, 
waardoor dit publiek geneigd is meer geld uit te 
geven. De relatief geringe investering is daarmee, 
ook dankzij de baten voor de V&D zelf, zeer te 
rechtvaardigen. 

Jaarlijkse baten 
Omgevingskwaliteit Winkels
Meerwaarde voor marketing
Isolatie                                          
Subtotaal

Jaarlijkse kosten 

Onderhoud Groene Gevel                  
Onderhoud Extensief Groendak                                     
Subtotaal
Totaal                   

€ 88.791,-
€ 1.071.000,- 
€ 8.380,-
€ 1.168.171,- 

€ -5.500,-
€ -7.500,- 
€ -13.000,- 
€ 1.155.171,-

Eenmalige baten 
GEEN

Eenmalige kosten 
Bouw Groene Gevel
Aanleg Extensief Groendak
LED Verlichting                 
Subtotaal
Totaal                   

 
 

 

€         -132.000,- 
€      -75.000,-
€       -100.000,- 
€          -307.000,- 
€          -307.000,-
 

VROOM & DREESMANN
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‘GROENE EYECATCHER 
IN DE DRUKSTE 
WINKELSTRAAT VAN 
NEDERLAND’
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De TD-toren zal transformeren tot het meest duurzame 
kantoorgebouw van Nederland. De statige, gesloten 
toren verandert in een levendige verticale stad. 

De TD-toren staat leeg sinds de gemeentelijke 
diensten zijn verhuisd naar de Kennedy torens bij 
het Centraal Station. De torens, eigendom van de 
gemeente Eindhoven, wachten sinds die tijd op een 
opknapbeurt. Onlangs is besloten dat de TD-torens in 
2014 weer in gebruik genomen gaan worden door de 
diensten van de gemeente Eindhoven. Hoog tijd voor 
een groene, duurzame renovatie. 
Er staat momenteel 7.000.000m2 kantooroppervlakte 
leeg in Nederland. Het is dus belangrijk om de TD-toren 
niet alleen cosmetisch op te knappen, maar voor te 
bereiden op een lange en duurzame gebruiksperiode. 

Het unieke aan dit ontwerp zijn de uitsneden die worden 
gemaakt in het nu nog gesloten gebouw. Deze serre’s 
zijn de openbare straat van het kantorencomplex. 
Een kantoortuin in de meest letterlijke zin van het 
woord, inclusief bomen en planten van waar uit de 
kantoren direct worden ontsloten. Daarnaast spelen 
de ‘groen longen’ een belangrijke rol in het nieuwe 
installatieconcept van het gebouw. 
De TD-toren wordt een sprekend voorbeeld van 
duurzame renovatie. Nu nog een betonnen kolos in 
een groene omgeving, later een gebouw dat wordt 
opgenomen in het groen. Het Anne Frankplantsoen 
loopt door tot in de kantoortuinen. Door het groen 
functioneel in te zetten is het mogelijk om de baten 
optimaal te benutten. Zo wordt meerwaarde gevonden 
in de isolerende werking van het groen, een betere 
luchtkwaliteit binnen, het waterafvangende vermogen, 
een betere akoestiek, een lager ziekteverzuim, 
hogere productiviteit van alle werknemers en van 
haar rustgevende werking. 

Jaarlijkse baten 
Omgevingskwaliteit kantoren
Verbeterde productiviteit   
Isolatie                                          
Subtotaal

Jaarlijkse kosten 

Onderhoud Groene Gevel                  
Onderhoud Groendak                                     
Subtotaal
Totaal                   

€ 131.250,- 
€ 469.361,-
€ 110.800,-
€ 711.411,- 

€ -52.400,-
€ -2.250,- 
€ -54.650,- 
€ 656.761,-

Eenmalige baten 

Hemelwaterverwerking
Bespaarde kosten conventioneel dak         
Subtotaal

Eenmalige kosten 
Renovatie TD-toren
Bouw Groene Gevel
Bouw Groendak                 
Subtotaal
Totaal                   

 

€ 12.935,-
€ 19.286,-
€ 32.221,- 

 

€ -6.075.000,-
€ -648.000,-
€ -22.500,- 
€ -6.745.500,- 
€  -6.713.279,-
 

TD-TOREN
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‘HET BEST PRESTERENDE  
KANTOORGEBOUW VAN NEDERLAND’



36

De voormalig luciferfabriek, sigarenfabriek én 
autogarage aan de binnenring van Eindhoven ligt 
verscholen achter de zusterflat. Recente plannen 
voor de ontwikkeling van deze locatie zijn als gevolg 
van het huidige financiële klimaat stop gezet. 
De ligging van dit monument is uniek. Aan de 
rand van het winkelcentrum, tussen de Vestdijk 
en het relatief onbekende parkeerterrein aan de 
Raiffeisenstraat. Deze ligging biedt een kans om met 
een tijdelijke programmering een maatschappelijk 
zinvolle invulling te geven aan deze historische 
plek. 
Naar het verscholen parkeerterrein wordt een 
doorbraak gemaakt. De niet-monumentale hal  
wordt gedemonteerd en getransformeerd tot park. 
De oorspronkelijke gevel van de monumentale 
luciferfabriek komt hierdoor weer vrij en kan ruimte 
bieden aan tal van (culturele) bestemmingen zoals 
een conferentieruimte, horeca, winkels, satelliet van 
een museum of een. 
Aan de overzijde van de Vestdijk bevindt zich één 
van de hoofdentree’s van de Heuvelgalerie. Het 
complex kan hierdoor een nieuw startpunt worden 
voor het winkelende publiek van de stad. 

Momenteel is de voormalige zusterflat in gebruik als 
studentenhuisvesting. Dit gebouw uit de jaren 50 
is, geheel naar de architectuur van die tijd, opgetild 
ten opzichte van het maaiveld. Hierdoor krijgt het 
achterliggende gebied een meer besloten karakter. 
De culturele bestemming in de luciferfabriek kan 
samen met het park c.q. beeldentuin een positieve 
stimulans geven aan het woongebied. De investering 
die hier wordt gedaan is zodoende een investering 
in de sociale, economische en fysieke infrastructuur 
van Eindhoven.

Jaarlijkse baten 
Verhuur winkelruimte
Exploitatie horeca
Omgevingskwaliteit Woningen               
Subtotaal

Jaarlijkse kosten

 
Onderhoud Park                             
Subtotaal
Totaal         

€ 160.800,-
€ 64.210,- 
€ 8.280,-
€ 233.290,- 

€ -30.000,- 
€ -30.000,- 
€ 203.290,-

Eenmalige baten 

Hemelwaterverwerking  
Subtotaal

Eenmalige kosten 
Renovatie Luciferfabriek
Sloop Loods
Aanleg park                 
Subtotaal
Totaal                   

 

€            46.550,-
€          46.550,- 

 
 
€      -1.920.000,-
€      -20.700,-
€       -675.000,- 
€          -2.615.700,- 
€          -2.569.150,-
 

VAN DER MEULEN ANSEMS
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‘GROENE TRANSFORMATIE 
VAN EEN MONUMENT’ 
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De Hermanus Boexstraat en de Nieuwstraat 
zijn twee belangrijke winkelstraten die op de 
route van het station naar de markt liggen. Het 
bijzondere aan deze twee straten is het brede 
profiel met de statige bomenrij in het midden. 
In het winkelcentrum van Eindhoven zijn het de 
enige straten waar bomen groeien. 

De ruimte in de binnenstad is schaars. Hierdoor 
krijgen de bomen niet de ruimte die ze eigenlijk 
nodig hebben. De bestrating loopt bijna tot aan de 
stam van de boom. De wortels drukken hierdoor 
de bestrating omhoog, wat gevaarlijke situaties 
kan opleveren voor voetgangers.

Er worden bankjes om de bomen geplaatst, 
zodat de bomen meer ruimte krijgen. Onder deze 
bankjes krijgen de wortels voldoende ruimte om 
te groeien, zonder dat voorbijgangers daar last 
van hebben. Door de transparante constructie 
van de banken wordt het straatbeeld niet te veel 
gedomineerd en is het mogelijk om met LED-
verlichting de bomen 's avonds aan te lichten.

Op ’s zomerse dagen zorgen de boombanken 
ervoor dat er in de binnenstad ruimte ontstaat om 
rustig te genieten van de het winkelende publiek 
en eventueel een broodje te eten op straat. 

Jaarlijkse baten 
Omgevingskwaliteit winkels groen
Omgevingskwaliteit winkels banken
Exploitatie horeca                                                                 
Subtotaal

Jaarlijkse kosten 
Onderhoud bomen                              
Subtotaal
Totaal                   

Eenmalige baten 

Hemelwaterverwerking                  
Subtotaal

Eenmalige kosten
Aanleg boombanken                       
Subtotaal
Totaal                   

€ 53.275,-
€ 213.099,- 
€ 6.388,-
€ 272.762,- 

€ -14.000,- 
€ -14.000,-
€  258.762,-

 

€            1.881,-
€          1.881,- 

 

€          -140.000,- 
€          -140.000,- 
€    -138.119,-

NIEUWSTRAAT/ HERMANUS BOEXSTRAAT
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‘BEKROONDE BOMEN’
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Het Catherinaplein is sinds de 
herinrichting voortdurend onderwerp 
van gesprek. Het is onduidelijk waar 
gefietst en gewandeld mag worden, het 
is ‘niet gezellig’ en de winkeliers hebben 
moeite om bezoekers in hun winkels te 
krijgen. 

Als antwoord op deze discussie wordt 
het plein opnieuw ingericht. Er worden 
21 dubbele sierkersen geplaatst (Prunus 
Avium Plena) op het Catharinaplein. 
Om een viertal bomen worden houten 
bankjes geplaatst. Onder de bomen 
wordt een verharding aangebracht met 
een zachte uitstraling.Het plein krijgt op 
deze manier een prettig verblijfskarakter 
en het langzaam verkeer krijgt een 
nieuwe heldere indeling.

Met het vergroenen van het 
Catherinaplein wordt een aantal functies 
toegevoegd die nu nog niet door het 
plein worden vervuld. Het groen biedt 
namelijk een aantrekkelijke omgeving 
voor het winkelend publiek om even uit 
te rusten, waar gebruik van kan worden 
gemaakt door een terrasfunctie aan 
het plein te koppelen. Bovendien zal 
het groen de hemelwaterverwerkende 
mogelijkheden van het plein vergroten 
en zal het de omgevingskwaliteit voor 
woningen en winkels vergroten. Het 
groen zal zowel de welvaart als het 
welzijn op en rond het plein vergroten. 

Jaarlijkse baten 
Omgevingskwaliteit winkels
Omgevingskwaliteit woningen
Exploitatie horeca                                                                                              
Subtotaal

Jaarlijkse kosten 
Onderhoud plein                              
Subtotaal
Totaal                   

€ 4.322,- 
€ 945,- 
€ 42.998,-
€ 48.265,- 

€ -15.000,- 
€ -15.000,- 
€ 33.265,-

Eenmalige baten 

Hemelwaterwerking
Omgevingskwaliteit woningen                        
Subtotaal

Eenmalige kosten 
Aanleg plein                                      
Subtotaal
Totaal                   

€      17.100,- 
€            47.250,-
€          64.350,- 

 

€         -800.000,- 
€          -800.000,- 
€   -735.650,-

CATHARINAPLEIN
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‘LOMMERIJK KERKPLEIN IN EEN HECTISCHE STAD’
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PSYCHOLOGIE VAN HET GROEN
(YANNICK JOYE)
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Groen, wat doet het met ons?

In een recent grootschalig Zweeds onderzoek vroegen onderzoekers 
respondenten wat ze een vriend zouden aanraden mocht hij of zij 
zich gespannen voelen. Het meest voorkomende antwoord bleek “een 
wandeling in het bos maken” te zijn (Grahn & Stigsdotter, 2003). Het 
onderzoek toont daarmee aan wat velen ook intuïtief lijken aan te voelen, 
namelijk dat contact met (onbedreigende) natuur op één of andere manier 
“goed” is voor ons. Maar waarom is dat nu precies zo? Schuilt het in de 
luchtzuiverende kwaliteiten van groen? Is het omdat groene omgevingen 
ons gewoonweg meer mogelijkheden kunnen bieden om te bewegen of tot 
sociale interactie? 

Restoratieve waarde van natuur

Alhoewel de vorige factoren zo goed als zeker een rol spelen, toont onderzoek 
ook aan dat groene omgevingen een directe invloed hebben op het gemoed en 
psychologisch functioneren. In het bijzonder wijst omgevingspsychologisch 
onderzoek erop dat natuur een herstellende of zogenaamde “restoratieve” 
waarde kan hebben voor ons. Maar in welk opzicht is natuur of groen 
dan precies restoratief? Twee belangrijke effecten worden doorgaans 
beschreven in de relevante omgevingspsychologische literatuur, waarvan 
veelal wordt beweerd dat ze een overblijfsel zijn van de menselijke evolutie 
in groene/natuurlijke omgevingen. In de eerste plaats blijkt dat mensen die 
zich in een groene, natuurlijke omgeving bevinden minder stress hebben 
dan mensen die zich dagelijks 
in een stedelijke omgeving 
zonder natuur bevinden. Deze 
invulling van de restoratieve 
component van natuur maakt 
deel uit van de “Stress Recovery 
Theory” (SRT), die Roger Ulrich 
vanaf de jaren 1980 heeft 
uitgewerkt (Ulrich, 1983). 
Sindsdien hebben verscheidene 
experimenten aangetoond dat 

blootstelling aan natuur snel tot een verbeterde gemoedstoestand kan 
lijden en tot een afname van stress (bv. Ulrich et al., 1991; Parsons et al., 
1998). 

Een tweede belangrijk restoratief effect is dat natuurcontact 
“aandachtsvermoeidheid” kan tegengaan en opheffen. Het spreekt voor zich 
dat bepaalde taken of activiteiten aandacht en concentratie vereisen – denk 
bijvoorbeeld aan de concentratie die vereist is voor intense studieperiode 
of voor een lange vergadering op het werk. 
Echter, de aandacht die we nodig hebben 
om “bij de les” te blijven is ook onderhevig 
aan vermoeidheid en kan dus soms 
gecompromitteerd worden. Psychologisch 
onderzoek toont nu aan dat wanneer die 
gerichte aandacht vermoeid is dat groene, 
natuurlijke omgevingen beter in staat zijn om die te helpen herstellen 
dan de meeste stedelijke omgevingen (Hartig et al., 2003). Deze tweede 
interpretatie van de restoratieve waarde van natuur werd door Rachel en 
Stephen Kaplan ontwikkeld in dezelfde periode dat SRT ontstond (Kaplan & 
Kaplan, 1989). Ze wordt veelal aangeduid als “Attention Restoration Theory” 
(ART). 

Groen en gezondheid

Naast deze twee restoratieve effecten zijn er ook een aantal directe verbanden 
gelegd tussen groen en gezondheid. Zo toont epidemiologisch onderzoek 
aan dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de aanwezigheid van 
en toegang tot groen in de woon- en leefomgeving en gezondheid (Vries et 
al., 2003). Er is ook onderzoek verricht naar de blootstelling aan groen in 
ziekenhuisomgevingen. Eén van de bekendste onderzoeken in dat opzicht 
werd uitgevoerd door Roger Ulrich, en werd in 1984 gepubliceerd in het 
vakblad Science (Ulrich, 1984). Ulrich rapporteerde daarin de uitslag van 
onderzoek naar ziekenhuispatiënten die een galblaasoperatie hadden 
ondergaan. Het bleek dat patiënten die uitkeken op een boomgroepje vanuit 
hun kamer minder klachten hadden, minder pijnstillers hoefden, en sneller 
het ziekenhuis mochten verlaten dan patiënten die uitzicht hadden op een 

‘In een groene 
omgeving heb je 
minder last van 
stress dan in een 
stedelijke omgeving’

PSYCHOLOGIE VAN HET GROEN

‘natuur houdt 
je scherp’
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bruine bakstenen muur vanuit hun kamer (zie ook: Diette et al., 2003). 
Deze resultaten illustreren nogmaals de welzijns- en gezondheidsbaten van 
natuur, en van groen in het bijzonder.  

Toepassingen van de welzijnsbaten van groen

Vandaag woont het grootste deel van de wereldbevolking in stedelijke gebieden 
en in de toekomst zal het aantal stadsbewoners op wereldschaal enkel nog 
toenemen. Deze demografische ontwikkeling brengt ongetwijfeld belangrijke 
mogelijkheden met zich mee. Mensen hebben in stedelijke omgevingen 
bijvoorbeeld makkelijk toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, en 
in en rond steden zijn ook vaak industriële activiteiten en zakencentra 
geconcentreerd.  Echter, zoals blijkt uit onderzoek naar de restoratieve 
waarde van natuur bieden moderne steden vaak geen, of toch minder plaats 
om de gezondheidsbaten van natuur te beleven. Integendeel, dit onderzoek 
toont juist aan dat niet-groene stedelijke omgevingen een bron van stress 
en aandachtsvermoeidheid 
kunnen vormen. 
Eén van de oplossingen die 
recent vanuit de architectuur is 
voorgesteld is om natuur een 
meer prominente plaats in de 
stad te geven. Dat pleidooi wordt 
vandaag vooral gehouden door 
aanhangers van zogenaamde “biophilic architecture” (Kellert, Heerwagen & 
Mador, 2008), dat binnen stedelijke omgevingen ruimte wil creëren voor het 
beleven van onze (aangeboren) liefde voor natuur, of “biophilia” (Wilson, 
1984). Een belangrijke vraag die zich echter voor biophilic architecture 
stelt is hoe die natuur de stad ingebracht kan worden. Onderzoek naar 
de restoratieve waarde van natuur toont aan dat blootstelling aan niet-
spectaculaire dagdagelijkse groene omgevingen (bv. bomen, parken, bossen, 
stadsgroen) reeds effect heeft. Alhoewel “gewone” groeninterventies dus 
onomstotelijk effectief zullen zijn, bestaan er ook aanwijzingen dat imitaties 
van natuur ook werkzaam kunnen zijn. Vele restoratieve experimenten 
worden immers op basis van foto’s of video’s van natuur uitgevoerd. Recent 
onderzoek toont zelfs aan dat natuurschilderijen gelijkaardige effecten 

kunnen veroorzaken 
(Kweon et al., 2008). 
Kortom, waar er in steden 
geen of weinig plaats is 
voor “echt” groen kunnen 
(stijlvolle) afbeeldingen 
van groene omgevingen 
een goed alternatief zijn. 
Andere “restoratieve” 
ontwerpmogeli jkheden 
kunnen misschien wel 

gebaseerd worden op het zogenaamde “fractale” karakter van natuurlijke 
omgevingen en elementen. Natuur en natuurlijke elementen zijn “fractaal” 
omdat ze vaak een rijke structuur hebben en omdat ze op verschillende 
schaalniveaus  steeds een detail bevatten dat min of meer gelijkwaardig 
is aan de globale structuur. Neem het voorbeeld van een boom: een grote 
zijtak, een klein twijgje en zelfs de nerfstructuur van een blad lijken allemaal 
bijna een boom in het miniatuur. Preliminair omgevingspsychologisch 
onderzoek wijst erop dat de restoratieve waarde van natuur wel eens 
(voor een gedeelte) zijn oorsprong zou kunnen vinden in dit fractale of 
“zelf-gelijkwaardige” karakter van natuur (Hagerhall et al., 2008). Vanuit 
het perspectief van ontwerp en architectuur opent deze bevinding nieuwe 
mogelijkheiden. Architectuur die door fractale vormprincipes gekenmerkt 
wordt (bv. aanwezigheid van structuur op alle schaalniveaus) kan 
vermoedelijk bijdragen tot een esthetisch aantrekkelijke en misschien 
wel (deels) restoratieve leefomgeving (Joye, 2007; Salingaros & Masden, 
2008). 

Het probleem van toepassen en de “bottom line”

Uit het vorige overzicht blijkt dat er psychologische argumenten zijn om 
natuur intensief in de stad te integreren. Toch is het waarschijnlijk dat dit door 
stakeholders, die betrokken zijn bij planning en ontwerp van het stedelijke 
weefsel, niet als een voldoende argument gezien zal worden om de stap 
tot “vergroening” te nemen. Neem het voorbeeld van de retail-sector, die 
zowel economisch als geografisch een belangrijke plaats inneemt in de stad. 

‘patiënten herstellen 
sneller in een groene 
omgeving’

‘biophilic architecture, 
creëren van ruimte 
in de stad voor 
(aangeboren) liefde 
voor natuur’
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Een groene winkelstraat oogt wellicht mooier en kan misschien restoratief 
zijn, maar daarmee is nog niet aangetoond dat mensen er frequenter zullen 
komen kopen en meer spenderen. Meer zelfs, groen in het straatbeeld kan 
bijvoorbeeld het zicht op cruciale consumenteninformatie (bv. reclame-
displays) verhinderen. Hoeveel moet het onderhoud van groen bovendien 
niet kosten, en overstijgt dat wel de mogelijke baten ervan? Gezien de 
niet geringe politieke invloed van deze en andere stakeholders, is het goed 
mogelijk dat het psychologische argument voor vergroening zal worden 
afgeblokt. Kortom, het is relevant om de vraag te stellen of de restoratieve 
waarde van groen zich ook in een commerciële waarde vertaalt.

Hoewel de bezorgdheid omtrent groeninterventies begrijpelijk is, is ze 
tot op zekere hoogte onterecht, en getuigt ze zelf van kortzichtigheid. 
Daarvoor kunnen zowel directe als indirecte redenen geformuleerd 
worden. Aan de ene kant moet er op 
gewezen worden dat retailomgevingen 
naast plezier ook een belangrijke bron 
van ergernis en aandachtsvermoeidheid 
kunnen vormen. Denk bijvoorbeeld 
aan de frustratie en spanning 
veroorzaakt door een overbevolkte 
winkel tijdens de koopjesperiode of 
door lange wachttijden aan de kassa. 
Daarnaast worden consumenten vaak 
ook gebombardeerd met allerhande 
mogelijke consumenteninformatie en 
producten, en gebeurt het winkelen 
regelmatig na een lange, vermoeiende dag op het werk. Deze voorbeelden 
illustreren dat mogelijkheden tot aandachtsherstel en stressreductie zeker 
een plaats kunnen hebben in winkelomgevingen, en zodoende mogelijk 
ook tot optimalere consumentenbeslissingen zullen leiden. Aangezien 
de restoratieve waarde van natuur in zoveel omgevingen bewezen heeft 
effectief te zijn, zou het uitzonderlijk zijn mocht het in winkeldistricten geen 
effect hebben. 

Aan de andere kant bestaat er ook onderzoek dat direct aantoont dat groen 
in winkeldistricten inderdaad “good for business” is. In dat opzicht is er 

onderzoek uitgevoerd door Kathleen 
Wolf (Universiteit van Washington). 
Wolf heeft in het bijzonder een multi-
studie programma uitgevoerd naar 
attitudes van respondenten ten 
opzichte van groene versus niet-groene 
winkelomgevingen (Wolf, 2005; Joye et 
al., 2010). Samengevat zijn dit haar 
bevindingen:

1. Het blijkt dat hoe groener het 
winkeldistrict, hoe mooier het door 
respondenten wordt bevonden. 

2. groene omgevingen roepen meer positieve associaties op dan niet-
groene winkelomgevingen. Respondenten schatten er bijvoorbeeld 
de productkwaliteit hoger in of duiden aan dat de winkeliers daar 
vriendelijker zijn. 

3. Bij groene winkelomgevingen is er een grotere bereidheid om langer en 
verder onderweg te zijn, om er langer te blijven, om ze frequenter te 
bezoeken en om meer voor de parkeergelegenheid te betalen. 

4. In groene omgevingen is er een grotere ‘willingness-to-pay’ voor 
producten dan in niet-groene omgevingen. In het bijzonder is dat 50% 
voor ‘convenience’ producten, 40% voor ‘shopping’ producten en 35% 
voor ‘specialty' producten. 

Conclusie 

Kortom, het lijkt erop dat groeninterventies in stedelijke omgevingen 
– en in het bijzonder in winkeldistricten – positief de bottom line kunnen 
beïnvloeden. Groeninterventies en de bottom-line lijken hand in hand te 
kunnen gaan.     

PSYCHOLOGIE VAN HET GROEN

‘een groene 
omgeving 
kent een hoge 
willingness-
to-pay in een 
winkelcentrum’

‘een groene 
omgeving 
leidt tot 
optimistische 
consumenten- 
beslissingen ’
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(Groene) projecten in de openbare ruimte

Het is een hele kunst om projecten in de openbare ruimte van de 
stad binnen ‘no-time’ te realiseren. Dat heeft niet zozeer met de 
uitvoeringstijd te maken, maar vooral met de benodigde coördinatietijd. 
Deskundigen schatten in dat maar liefst 80% van de tijd van een project 
wordt gespendeerd aan ‘coördinatie’ en slechts 20% aan ‘uitvoering’. Bij 
groene projecten is deze verhouding wellicht nog extremer, aangezien 
groen in de stedelijke omgeving nog niet altijd goed op de agenda staat 
en flinke concurrentie moet dulden van andere stedelijke functies die hun 
’toegevoegde waarde’ reeds lang en breed bewezen hebben. Groen lijkt 
vaak de sluitpost in de vele mogelijkheden om (openbare) ruimte in te 
richten. Het (er)kennen van de (financiële) waarde van groen staat wat 
dat betreft nog in de kinderschoenen. Dat komt de ‘coördinatietijd’ niet 
ten goede, er is veel lobbywerk voor nodig en veel creativiteit van groene 
ontwerpers die in staat zijn om te denken in groene mogelijkheden. Het 
realiseren van groen is daarentegen vaak betrekkelijk eenvoudig, dus de 
‘uitvoeringstijd’ kan beperkt blijven.

Veelal zijn er grote ambities in een stad en is de wens aanwezig om tegen 
aanvaardbare kosten en doorlooptijden (groene) projecten te realiseren met 
een hoogwaardige uitstraling en goed kwaliteitsniveau. Helaas komen veel 
(groene) projecten niet goed van de grond. En van die projecten die wel 
uitgevoerd worden moet men achteraf vaak constateren dat projecten met 
veel vertraging zijn opgeleverd en duurder zijn geworden dan gepland.

Waarom gaat realisatie moeizaam?

Er zijn diverse oorzaken die een snelle daadkrachtige uitvoering 
van projecten in de weg staan:
• Projecten in de openbare ruimte zijn complex en daarom zijn er 

veel interne en externe specialisten bij betrokken, die niet altijd 
even nadrukkelijk betrokken zijn in een aantal fases. Soms worden 
specialisten of belanghebbenden te laat bij het project betrokken.

• De betreffende ruimte in de stad is beperkt en daarom zijn er veel 
belanghebbenden. Iedereen wil graag meedenken en meebeslissen 

 
 over de best denkbare ruimtelijke oplossingen. Daarbij wordt er te 

weinig integraal naar het project gekeken.
• Er wordt veelal gewerkt met publiek geld dat goed verantwoord moet 

worden en dit vereist zorgvuldige procedures.
• Het betrekken van burgers, ondernemers en bezoekers bij 

ontwikkelingen in de stad is wenselijk maar maakt het proces er niet 
eenvoudiger en sneller op.

• In theorie verlopen projecten volgens vaste schema’s, in de praktijk 
echter blijkt het vaak een iteratief proces te zijn, waarbij activiteiten 
vaak door elkaar heen lopen.

• Voor de kostenbeheersing wordt vooral gekeken naar wat er voor het 
project aan uitvoeringskosten nodig is. Maar ook de coördinatiekosten 
zijn substantieel en als er meer coördinatietijd nodig is dan worden 
deze kosten navenant hoger.

• Bij aanvang van projecten is er geen goede probleemanalyse, MKBA 
analyse en/of haalbaarheidsstudie waardoor opdrachtgevers niet 
goed weten wat er speelt.

• De kwaliteit van de tekentafel wordt in de praktijk vaak niet 
gerealiseerd.

De ultieme wens: Greendream

Iedereen die intensief betrokken is bij projecten in de openbare ruimte
heeft de wens:
• Projecten binnen budget uit te voeren.
• Projecten in een korte doorlooptijd volgens planning uit te voeren.
• Projecten met een goed kwaliteitsniveau op te leveren en dit ook in 

stand te houden.
• Projecten zo groen en duurzaam mogelijk in te richten.

Het is interessant om te kijken naar de werkwijze in andere
sectoren, zodat er inzichten ontstaan voor de best denkbare 
aanvliegroute voor het realiseren van groene projecten. 

GROENE KUNSTEN: VAN DROMEN NAAR DOEN
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Theaterproducties als metafoor 

Het is mogelijk om parallellen te trekken met de theaterwereld. Niet 
voor de hand liggend, maar dat geeft nieuwe inzichten en 
mogelijkheden die van pas kunnen komen bij projecten in de openbare
ruimte:
• In de theater wereld wordt er gewerkt met beperkte budgetten en 

zijn er geen reserves om grove overschrijdingen in budget te kunnen 
opvangen. 

• Er is een première gepland voor het publiek. Het is ondenkbaar dat 
de theaterproductie op het moment van de première niet gereed is.

Wat zijn nu de belangrijkste succesfactoren voor het slagen van de 
theaterproductie? 

1. Team & Teamleden
• Het productieteam is beperkt in omvang en goed op elkaar 

ingespeeld.
• Teamleden kennen de expertises van andere teamleden en 

vertrouwen hier ook op.
• Belangrijke expertise is binnen het productieteam aanwezig en er is 

een back up voor.
• Het kwaliteitsniveau van de productie is gekoppeld aan persoonlijke 

naam en faam.

2. Communicatie
• Het team is van begin tot eind nadrukkelijk betrokken.
• Snelle besluitvorming door korte lijnen.
• Korte lijnen naar aanvullende expertises buiten het team die snel 

beschikbaar is.
• Soepele interne communicatie doordat teamleden dicht bij elkaar 

staan

3. Aansturing & draaiboek
• Het productieteam heeft volledige support van de opdrachtgever.
• Draaiboek is heilig en vormt de backbone van de productie.

• Hecht team dat met veel toewijding zorgt dat alle deadlines 
 gehaald worden. 
• Activiteiten worden zoveel mogelijk parallel opgestart, zodat de 

doorlooptijd beperkt blijft.
Deze succesfacturen zijn te vertalen naar productieteams die projecten 
uitvoeren in de openbare ruimte. 

Green Guerilla Team

Door de snelheid waarmee projecten gerealiseerd kunnen worden en de 
groene insteek is er sprake van green guerilla teams. Green guerilla teams 
bestaan uit een kleine kern van goede inhoudelijk specialisten die elkaar 
door en door kennen. In het kernteam zijn opgenomen:
• Procesarchitect: Verantwoordelijk voor de aansturing van het 

projectteam en bewaking op tijd, geld en kwaliteit. De producer van 
de theaterproductie.

• Projectarchitect: Verantwoordelijk voor het ontwerp, de look & feel 
van het project op hoofdlijnen en in detail. De regisseur van de 
theaterproductie.

• Verbindingsmarinier:  Verantwoordelijk voor de marketing, 
communicatie en afstemming met betrokkenen & belanghebbenden 
en het uitvoeren van marktonderzoek. Het impressariaat van de 
theaterproductie.

Het kernteam wordt aangevuld met een beperkt aantal specialisten van 
opdrachtgeverszijde. Specialisten die de interne organisatie van de 
opdrachtgever goed kennen, de ruimte en de context kennen als hun 
broekzak en veel connecties hebben met locale gebruikers van het gebied. 

Het green guerilla team wordt onvoorwaardelijk gesteund door de 
opdrachtgever in het realiseren van de doelstelling en de daarbij gehanteerde 
manier van werken. Daarnaast beschikt het green guerilla team over 
korte lijnen naar verkeerskundigen, groenspecialisten, beheerspecialisten, 
kostendeskundigen, MKBA specialisten, aanbestedingsspecialisten e.d.
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Communicatie 2.0

Het is van groot belang dat de communicatie binnen een team optimaal 
verloopt. En dat andere belanghebbenden betrokken en geïnformeerd 
blijven. Door optimaal gebruik te maken van mogelijkheden van nieuwe 
social networks verloopt communicatie eenvoudiger en sneller:
• Alle projectinformatie voor het kernteam  is er te vinden, zoals 

projectplan, tekeningen, visuals, actie- en besluitenlijsten, 
begrotingen, e.d.

• Er kan toegang worden verleend aan interne betrokkenen van de 
opdrachtgever, die via het netwerk hun input kunnen leveren aan 
het team zodat dit verwerkt kan worden en die het team zo kunnen 
volgen.

• Er kan (beperkte) toegang worden verleend aan externe betrokkenen, 
ook zij kunnen input leveren en de productie op afstand volgen.

De technische mogelijkheden zijn er, ze moeten alleen in stelling worden 
gebracht zodat de benodigde coördinatietijd daadwerkelijk korter wordt. Door 
nieuwe technische en innovatieve tools in te zetten kan de effectiviteit van 
teams optimaal tot bloei komen en wordt het proces perfect gefaciliteerd.

Voordelen integrale projectaanpak 

Indien de succesfactoren van productieteams in de theaterwereld worden 
toegepast bij projecten in de openbare ruimte dan kan dit tot een aanzienlijke 
reductie van doorlooptijd en kosten leiden. In de praktijk betekent dit dat 
groene projecten sneller en goedkoper gerealiseerd kunnen worden met een 
hoger kwaliteitsniveau en met meer draagkracht vanuit de opdrachtgevende 
organisatie en belanghebbenden van de openbare ruimte.

Van dromen naar doen

Deze innovatieve projectaanpak is erg geschikt voor:
• Groen ambities die al jaren op het verlanglijstje staan, maar het 

komt er niet van om tot uitvoering over te gaan.
• Groene projecten die uitgevoerd worden om een gebied tijdelijk (voor 

een periode van 5-10 jaar) aantrekkelijk te maken in afwachting van 
definitieve invulling.

• Nieuwe planontwikkeling voor projecten die door de crisis niet 
uitgevoerd kunnen worden en nu op korte termijn een nieuwe impuls 
nodig hebben. 

GROENE KUNSTEN: VAN DROMEN NAAR DOEN
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Het is een bekend gezegde: 'Het geheel is meer dan de som der delen.' In 
ruimtelijke termen wordt het soms vertaald met 'je moet een schaalsprong 
in de uitvoering maken om de kwaliteit te bereiken.' Waar het om gaat 
is dat wij hier alle afzonderlijke projecten hebben beoordeeld op hun 
economische effecten (lees: baten). Dit alles uiteraard netjes in verhouding 
tot de gemaakte kosten. Wat echter zeer waarschijnlijk is, maar (nog) niet 
wetenschappelijk te verantwoorden, is dat alle projecten samen een grotere 
economische betekenis hebben, dan op basis van de afzonderlijke projecten 
zou worden verwacht. Het geheel is meer dan de som der delen.

We kunnen deze schaalsprong in economische baten niet met zekerheid 
voorspellen, maar we kunnen wel aannemelijk maken dat deze zal ontstaan, 
en wel vanuit de analogie met cultureel erfgoed. Heel lang was het 
gebruikelijk dat binnen het cultureel erfgoed werd gekeken naar afzonderlijke 
gebouwen, die het dan waard zouden zijn om te worden behouden. Het idee 
was daarbij niet dat men dacht aan economisch gewin. Nee, dit oude pand 
moest worden bewaard, zelfs al was het maar het enige oude pand in een 
verder lelijke winkelstraat. In de studie 'Eigen haard is goud waard', in 2008 
door Triple E uitgevoerd in opdracht van Belvedère, is echter naar voren 
gekomen dat als we op het niveau van het afzonderlijke pand de kosten-
batenanalyse maken het misschien in veel situaties niet kosteneffectief is 
(vaak ook trouwens wel gezien de grote betalingsbereidheid om een oud 
pand te kopen), maar dat als we kijken naar een binnenstad die geheel 
bestaat uit oude panden, grachten, leuke geveltjes, kerkjes en een enkele 
burcht, de baten enorm zijn. Dan hebben we de schaalsprong gemaakt. 
Dan is sprake van een historische infrastructuur. Dan kan de gemeente een 
duidelijk pr-beleid voeren waarin zij haar historisch profiel benadrukt. Het 
geheel is meer dan de som der delen.

In ‘Eigen haard is goud waard’ wordt bijvoorbeeld de vergelijking gemaakt 
tussen Rijswijk en Delft. Dit omdat het College van B&W van Delft bang was 
c.q. signalen had gekregen dat veel mensen naar Rijswijk zouden gaan om 
daar te winkelen, want daar was het parkeren goedkoper. De studie toonde 
aan dat Delft niet alleen meer bezoekers kreeg, maar dat deze bezoekers 
ook meer besteedden. Daarmee was de gemiddelde omzet groter dan van 
vergelijkbare bedrijven in Rijswijk. Daarbij kwam dat waar in Rijswijk 

mensen alleen maar de noodzakelijke boodschappen gingen doen, Delft 
meer een profiel had van een stad met leuke winkeltjes, maar vooral ook de 
horeca. Niet vreemd, want weinig mensen door heel Nederland zullen ooit 
het plan hebben gemaakt om voor hun plezier naar Rijswijk te gaan, terwijl 
dat voor Delft wel het geval is. Kortom, waar Rijswijk hooguit een regionale 
functie vervult, komen mensen uit heel Nederland naar Delft. En de enige 
verklaring van deze twee verder ongeveer gelijkwaardige steden, is dat 
Delft een historistische binnenstad heeft (een historische infrastructuur) en 
Rijswijk niet. In totaal is de omzet per inwoner in Delft bijna drie maal hoger 
dan in Rijswijk.

Laten we deze resultaten eens oppakken. Dat zou betekenen dat als 
Eindhoven zich spectaculair vergroent, de stad een eigenstandige groene 
infrastructuur krijgt die meer is dan de som der delen wat betreft de 
economische baten van de afzonderlijke projecten. Het spreekt voor 
zich dat het dan wel spectaculair groen moet zijn, dat zich ook duidelijk 
onderscheidt van allerlei gebruiksgroen. Het zal duidelijk zijn dat de 
onderhavige projecten hieraan voldoen. Eigenwijs doorzetten zou een 
unieke infrastructuur bieden die Eindhoven doet ontstijgen van het niveau 
van Rijswijk en in de klasse brengt van steden als Delft, Amsterdam, Leiden 
en ook Rotterdam. Rotterdam heeft namelijk geheel eigenwijs ingezet op 
moderne architectuur en hoogbouw en daarmee een geheel eigen profiel 
opgebouwd, waarbij het geheel ook meer is dan de som der delen. Een 
bezoeker aan de stad struikelt over de vele architectuur wandelingen die 
hier worden gehouden.

De niche wordt hiermee inzichtelijk 
gemaakt. Geen van deze steden is een 
echte groene stad en heeft daartoe geen 
mogelijkheden. Oude binnensteden zijn 
daarvoor zeer ongeschikt. Eindhoven zou 
met haar investeringen in groen deze 
groene niche kunnen pakken. Stel nu dat 
we daar het 'Delft- effect' op los laten, 
waarbij Eindhoven nu nog Rijswijk is. Dan kan de omzet in de binnenstad 
van Eindhoven stijgen tot een veelvoud van wat het nu is. 

DE SOM DER DELEN

‘investeren in 
groen levert 
een niche op ’
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Terecht zullen velen dan opmerken dat het geld dat hiermee verdiend wordt 
niet terecht komt bij de eigenaren c.q. beheerders van al dit mooie groen. Dat 
is terecht, freeridership (dat wil zeggen ergens gebruik van maken en niet 
meebetalen aan de kosten van aanleg en beheer) zal mogelijk een probleem 
worden. Is dat echter een probleem? Nee, dat is het niet. Mogelijk zullen 
we op termijn toe moeten naar een situatie waarbij de winkeliersvereniging 
besluit het groen over te nemen omdat het net zo’n belangrijk onderdeel is 
van de aankleding van de binnenstad als de kerstverlichting in de winter. 
Omgekeerd zou ook de overheid deze taak op zich kunnen nemen, maar 
waar het vooral om zal gaan is dat direct wordt gewerkt aan een situatie 
waarbij de baten worden gekoppeld aan de kosten c.q. de organisaties 
die kosten dragen. Een dergelijke solidaire manier van werken is de enige 
manier om het geheel meer te maken dan de som der delen.
    





BIJLAGE: DE BATEN VAN GROEN
(TRIPLE E)



FINANCIËLE ONDERBOUWING VAN DE BATEN VAN GROEN
Inleiding
 
De groene projecten in de binnenstad van Eindhoven lonen. Voor elk van 
de projecten is duidelijk geworden welke functies worden vervuld en wat 
deze functie oplevert. Wat echter nog niet geheel duidelijk is, is hoe de 
economische baat tot stand is gekomen. Vandaar dat hier aan het eind van 
het boek, aandacht aan wordt besteed. 

Luchtkwaliteit

De kwaliteit van de lucht in de stad is doorgaans slecht. De dichtheid van 
auto’s, scooters en andere bronnen is hier groot en de uitstoot van fijn 
stof en andere vervuilers naar de lucht daarmee ook. Vooral fijn stof speelt 
tegenwoordig een prominente rol op de politieke agenda. Het stof is erg 
slecht voor de gezondheid. Vandaar dat de Europese Unie eisen heeft gesteld 
aan haar lidstaten om de concentraties van fijn stof terug te dringen. 
Om de luchtkwaliteit te verbeteren stelde de Europese Unie een aantal 
richtlijnen op. Daarbij zijn voornamelijk de piekconcentraties van belang. 

De piekconcentraties 
zijn waarden die niet 
vaker dan een aantal 
maal per jaar mogen 
worden overschreden. 
Voor fijn stof geldt dat 
het jaargemiddelde 
maximaal 40 μg/m3 
mag zijn, terwijl het 
daggemiddelde maximaal 35 dagen groter mag zijn dan 50 μgr/m3. Grootste 
vervuiler van de lucht in de binnenstad is het gemotoriseerde verkeer. Voor 
de binnenstad van Eindhoven geldt dan ook dat de binnenring, rondom 
het centrum, de grootste bron van zorg is. Figuur 1.1 geeft aan waar in 
Eindhoven de overschrijdingen plaatsvinden van de piekconcentratie-norm. 
Het betreft de situatie in 2004. De prognose voor 2015 laat een vrijwel 
geheel rood plaatje zien.  
 
Reductie van de piekconcentraties is een heel locatiespecifiek gebeuren. 
Hierbij is het niet mogelijk om zonder meer te kiezen voor de meest 
kosteneffectieve manier van reductie, maar er moeten specifieke maatregelen 
worden getroffen voor specifieke plekken. Voor de binnenstad van Eindhoven 
zal voornamelijk gelden dat het verkeer moet worden aangepakt, zoals ook 
het RIVM dat heeft voorzien. Zo worden alleen nog schone vrachtauto’s in 
het centrum toegelaten, worden roetfilters geplaatst op auto’s en wordt het 
gebruik van auto’s ontmoedigd. Het RIVM heeft een inschatting gemaakt 
van deze kosten en heeft tevens aangegeven hoeveel fijn stof afgevangen 
moet worden om de piekconcentraties op een lager niveau te brengen. Om 
de piekconcentraties in heel Nederland te verlagen tot de grenswaarden 
van de Europese Unie is 1,05 miljard euro per jaar nodig. Hiermee wordt 
uiteindelijk 2,6 kiloton fijn stof minder uitgestoten.  
Nu is het mogelijk om te achterhalen wat de baten zijn van groene 
structuren. Hierbij hangt veel af van het soort groen (soort stadsboom, heg 
of park), van het areaal en van de fijn stofconcentraties op die plek. Een 
gemiddelde stadsboom verwijdert per jaar ongeveer 100 gram fijn stof.  
Op het moment dat de boom op een plek staat waar de piekconcentraties 
moeten worden aangepakt, betekent dit dat de boom een functie vervult 
die, op basis van wat men bereid is eraan uit te geven (want men geeft Figuur 1.1

‘de zuiverende werking 
van een stadsboom levert 
40 euro per boom per 
jaar op’



het er ook daadwerkelijk aan uit), een financiële baat heeft van 40,40 euro 
op jaarbasis. Voor alle groenstructuren kan een baat van 404 euro per kilo 
afvangst per jaar worden vastgesteld. Zo is het mogelijk om de zuiverende 
werking van stadsbomen economisch te waarderen. 

Isolatie

Airconditioning komt in verzorgingshuizen, verpleeghuizen maar ook in het 
bedrijfsleven sterk opzetten in Nederland. Dit leidt tot aanzienlijk hogere 
energielasten. Door groen gericht in te zetten voor verkoeling, waar zeker 
mogelijkheden voor zijn, is het mogelijk om de energielast en investeringslast 
van het verkoelen van panden aanzienlijk terug te brengen.  
Ook hier geldt dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen verschillende 
typen groen. Voor warmte-isolatie geldt dat vooral dak- en gevelgroen 
aanzienlijke baten op kunnen leveren. De planten zelf, maar ook het 
groeisubstraat, vormen een goede isolerende laag waardoor de warmte ’s 
zomers buiten blijft en ’s winters binnen. Voor bedrijven kan dit aanzienlijke 
besparingen opleveren. Onderzoek uit Ottawa en Toronto, twee steden met 
een vergelijkbaar klimaat als in Nederland (vooral in de zomer), toont aan 

dat de kosten van energie 
voor verkoeling in de 
zomer voor de bovenste 
verdieping met 75% 
afnemen. De kosten voor 
verwarming op diezelfde 
verdieping nemen af met 
23%. Nu is het nut van 
het groene dak natuurlijk 
afhankelijk van de 

hoeveelheid energie die wordt verbruikt. Uit de energiebesparingsmonitor 
van Senternovem blijkt dat bedrijven jaarlijks 39 procent van hun totale 
energielast besteden aan het verwarmen van de kantoren en 4 procent 
voor de verkoeling ervan. Dit betekent dat ruim 500 MegaJoule aan energie 
aan verwarming en verkoeling wordt verbruikt per jaar per vierkante meter 
kantooroppervlak.  De totale baat van het groendak is, als alleen naar de 
bovenste verdieping wordt gekeken, daarmee ongeveer €3,65 per jaar per 

vierkante meter.  
Op eenzelfde manier werkt ook gevelgroen isolerend voor een kantoor of 
huis. Maar zelfs als het groen vóór de gevel staat kan het invloed hebben op 
het klimaat in het pand. Bomen die de kans krijgen hun schaduw te werpen 
op een pand werken verkoelend en hebben zo invloed op de energierekening 
van het pand. Dit effect kan zelfs leiden tot een daling van de kosten voor 
verkoeling tot 30%. 

Bespaarde kosten conventioneel dak

De aanleg van een groendak brengt meer kosten met zich mee dan de 
aanleg van een conventioneel dak. Daar staat echter tegenover dat een 
groendak aanzienlijk langer meegaat dan een conventioneel dak. Normaal 
gesproken gaat een dak ongeveer 35 
jaar mee. Dan moet het vervangen 
worden. Een groendak daarentegen, 
of het intensief of extensief is, gaat 
veel langer mee, vaak wel 60 jaar. 
Op het moment dat een groendak 
wordt aangelegd op een huis dat een 
dak heeft dat al 25 jaar oud is dan 
had het dak binnen 5 jaar vervangen 
moeten worden, terwijl ook de vervanging van dat nieuwe dak (over 40 
jaar) deels bespaard zal worden. Dit wordt bedoeld met de bespaarde 
kosten conventioneel dak. 
De kosten voor het aanleggen van een conventioneel dak bedragen ongeveer 
25 euro per vierkante meter. Op basis hiervan en de levensduur van het 
dak dat op het gebouw ligt, is de baat van de aanleg van een groendak te 
berekenen. 

Hemelwaterverwerking

Groene ruimte zorgt er voor dat het regenwater niet naar het riool, maar 
naar het grondwater wordt afgevoerd. Hierdoor wordt het riool minder 
belast. Bovendien zal het groen een gedeelte van het water via de wortels 

‘kosten voor koeling van 
de bovenste verdieping 
van een gebouw kunnen 
met 75% afnemen’

‘levensduur van 
een vegetatiedak 
is 2x zo lang’
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opnemen en vervolgens via de bladeren verdampen. Groen op daken zal 
in het bijzonder heilzaam zijn. Waar conventionele daken vooral een groot 
oppervlak vormen waarbij de neerslag via een smalle regenpijp moet worden 
afgevoerd, wordt het water op een groendak nog even vastgehouden door 
het substraat en door de planten. Hierdoor zal bij overvloedige regenval 
het water niet in één keer worden afgevoerd, maar veel geleidelijker. 
Zodoende is een uitbreiding van het riool niet de enige oplossing, maar ook 
het terugbrengen van het groen en daarmee het beperken van de druk op 
het riool.
Ook in Eindhoven is in 2004 een aantal knelpunten rondom verwerking van 
de neerslag gesignaleerd.  Deze knelpunten worden gevormd door: 
• Wateroverlast in tunnels onder het spoor. Belangrijke infrastructuur dus 

urgent probleem.
• (Grond)wateroverlast Vonderkwartier. Gebied bestond oorspronkelijk uit 

nat grasland.
• In de binnenstad bestaan veel overstorten op de Dommel. Een grote 

overstort bestaat in de van der Heuvellaan. Dit heeft een negatieve 
invloed op belevingswaarde en ecologie van de Dommel.

• Vissterfte in Engelsbergenvijver door overstortingen.

Op basis van de 
knelpunten is een 
goede inschatting te 
maken van de directe 
baten van groene 
ruimte bij de beperking 
van wateroverlast. 
Immers, het groen 
voorkomt schade, 

voorkomt overlast en draagt bij aan de belevingswaarde van de stad. Door 
te achterhalen wat het effect is van groene ruimte op het aanbod van water 
en door te bepalen wat de gemiddelde schade is van wateroverlast worden 
de baten van groen duidelijk. 
Echter, dit zou een overschatting kunnen geven van de werkelijke 
economische baten, want zoals ook gold voor de luchtkwaliteit, zijn er 
alternatieven voorhanden om de waterafvoer efficiënter te organiseren en de 
overlast tegen te gaan. Zo kan de capaciteit van het riool worden vergroot, 

is het mogelijk om op andere manieren het water richting grondwater af te 
voeren of kan het elders opgevangen worden om geleidelijke afvoer te laten 
plaatsvinden. Om een inschatting te maken van de baten van het groen 
wordt dan ook gekeken naar een mix van mogelijke maatregelen.
Mogelijkheden zijn dan het creëren van een opvangplas, het installeren 
van infiltratiekratten, het aanleggen van infiltratieputten en het leggen van 
open bestrating. De gemiddelde prijs, gecorrigeerd voor de effectiviteit van 
de maatregelen, voor het realiseren van een vierkante meter afkoppeling, 
bedraagt 20 euro. 
De verwerking van de neerslag in de stad zal voornamelijk gebaat zijn bij 
groendaken. Conventionele daken vormen nu een groot areaal waar veel 
water via een smalle regenpijp vanaf komt. De verwerking van het water 
op het dak kan veel van de overlast voorkomen. Voor groendaken zijn twee 
typen te onderscheiden. Een extensief groendak, met weinig substraat en 
planten van Sedum , kan 54 procent van het hemelwater binnen de huidige 
waterinfrastructuur verwerken. Per vierkante meter extensief groendak 
betekent dit dus een economische baat van €10,80 (54% van 20 euro). 
Voor een intensief groendak, met een veel dikkere substraatlaag en diverse 
vegetaties, geldt dat zelfs 95% van het water efficiënt wordt verwerkt.  De 
totale baat van intensief dakgroen is dus 19 euro per vierkante meter. Voor 
andere groene structuren is op eenzelfde manier een inschatting te maken 
van de effectiviteit en van de economische baat.

Omgevingskwaliteit woningen

Groene ruimte, groene structuren, parken en tuinen worden gewaardeerd 
door bewoners. Deze waardering komt tot uiting in de prijs van woningen. 
Voor woningen met veel groen in de omgeving wordt meer betaald dan voor 
woningen met weinig groen. Hierbij 
geldt zelfs dat hoe meer groen zich 
in de omgeving bevindt, hoe hoger 
de prijs. Zo hebben stadsbomen een 
klein effect op de waarde van een 
huis, terwijl een park in de buurt een 
relatief groot effect heeft. Afhankelijk 
van het soort groen is de meerwaarde 

‘Het kost gemiddeld €20 
per m2 om regenwater 
af te koppelen van het 
rioleringssysteem’

‘woningen in een 
groene omgeving 
zijn tot 15% 
duurder’



van het huis 1 tot 15 procent.  Dit betreft nog maar het uitzicht op groen, 
terwijl een tuin in de binnenstad een schaars goed is dat ook op zich in hoge 
mate wordt gewaardeerd. Volgens het Ruimtelijk Planbureau betekende een 
toegankelijke tuin in de binnenstad in 2006 een meerwaarde van 169 euro 
per vierkante meter. Een toegankelijke daktuin bij een appartement zal hier 
geen uitzondering op zijn. 
Naast dit eenmalig effect vindt er ook een jaarlijks effect plaats. De afgelopen 
jaren zijn de huizenprijzen gemiddeld per jaar gestegen. Huizen worden 
dan ook vaak ook als investering gezien, waar een bepaald rendement op 
wordt gehaald. De afgelopen zeven jaar (de gemiddelde tijd dat mensen in 
een woning wonen) zijn de huizenprijzen gemiddeld 2 procent gestegen. 
Dit betekent ook dat het effect van groen, dat meerwaarde geeft aan de 
woningen, met 2 procent jaarlijks toeneemt. Hiermee is ook een jaarlijkse 
geldstroom te identificeren.
Hier moet nog worden opgemerkt dat niet alleen de huiseigenaren gebaat zijn 
bij een waardestijging, ook de gemeente en het Rijk zullen meeprofiteren. 
De gemeente zal immers een hogere OZB kunnen berekenen op het 
moment dat de waarde van woningen stijgen, waardoor de inkomsten voor 
de gemeente stijgen. Het Rijk profiteert omdat het inkomsten ontvangt 
vanuit de overdrachtsbelasting. Hoe duurder een huis verkocht wordt, hoe 
meer inkomsten de overheid heeft. 

Omgevingskwaliteit winkels

Goed groen in een winkelstraat heeft zeer waarschijnlijk een positief 
effect op het koopgedrag van de consument. Amerikaans onderzoek heeft 
aangetoond dat consumenten bereid zijn meer te betalen voor producten 
in een winkelstraat met bomen dan in een zonder bomen. In een groene 
winkelstraat werd een hogere prijs van 12 procent door winkelend publiek 
geaccepteerd ten opzichte van een zeer versteende straat. Hieruit blijkt dat 
winkelend publiek niet enkel en alleen producten koopt om te voorzien in 
een behoefte. Velen zijn al winkelend op zoek naar positieve ervaringen. 
Een mooi groen landschap in de winkelstraat is een goede basis daarvoor. 
Dit betekent dat projecten in Eindhoven, waarbij vanuit de winkelstraat 
een aanzicht op groen wordt gecreëerd, een positief effect kunnen hebben 
op de omzet van de winkeliers in die straat. Hoe groot dit effect precies 

is, is op basis van bovenstaand 
onderzoek niet geheel te zeggen. 
Vandaar dat in de doorrekening van 
de baten alleen die projecten zijn 
meegenomen waarbij substantieel 
groen wordt aangebracht in het 
zicht van winkelend publiek én 
dat conservatieve percentages 
zijn gebruikt voor de meerwaarde 
van het groen op de omzet van de 
ondernemers. De genoemde baten 

van het groen op winkelend publiek zijn daarmee indicatief.
Voor de banken van de Nieuwstraat en de Hermanus Boexstraat is een 
andere redenering gevolgd. De banken rondom de bomen bieden immers 
vooral een rustplaats buiten de winkel, niet in de winkels. Nu geldt echter dat 
het creëren van faciliteiten voor een niet-winkelend deel van de bezoekers 
van de binnenstad gevolgen heeft voor de uitgaven van het winkelend deel. 
Vaak geldt dat van een gezelschap niet iedereen mee de winkel ingaat, 
maar dat een gedeelte buiten blijft wachten. Door voor dit gedeelte goede 
faciliteiten te creëren (aantrekkelijke bankjes) blijven de winkelende 
mensen gemakkelijker langer in de winkel, wat weer tot een hogere omzet 
leidt. Daarmee leveren de bankjes een wezenlijke bijdrage aan de omzet in 
de straten. Ook hier geldt dat de baten indicatief zijn: de exacte relatie is 
niet precies bekend. 

Omgevingskwaliteit kantoren

De kantorenmarkt in Nederland staat zwaar onder druk. Vele vierkante 
meters kantoorruimte staan leeg, terwijl de vraag op korte termijn niet zal 
toenemen. Voor de kantoren die er zijn, is het dus zaak om een kwalitatief 
goed product te leveren, om daarmee niet alleen de verhuurbaarheid te 
vergroten, maar ook om nog een redelijke prijs te kunnen ontvangen voor 
de aangeboden vierkante meters. De omgeving van een kantoor is een 
belangrijk onderdeel van het kantoor als geheel. Op het moment dat zich 
rondom een kantoor een aantrekkelijke omgeving vormt zal de waardering 
van een kantoor toenemen. De kantoren zullen vaker worden verhuurd en 

‘in een groene 
omgeving zijn 
c o n s u m e n t e n 
bereid meer te 
betalen’



tegen een hogere prijs.
In Eindhoven worden kantoren 
gemiddeld verhuurd voor een 
prijs van 286 euro per vierkante 
meter. Op het moment dat de een 
aantrekkelijke groene omgeving hier 
een meerwaarde aan kan geven van 
10 procent, door uitzichtverbetering 
of door de aanleg van toegankelijk 
groen waar in de pauze in kan 
worden gerecreëerd, betekent dit een meerwaarde van het groen van bijna 
29 euro per vierkante meter kantoor. 

Exploitatie horeca

Op het moment dat in een aantrekkelijke omgeving in de binnenstad van 
Eindhoven een terras wordt geopend kan dit op de nodige toeloop rekenen. 
Zeker als dit op een belangrijke verbinding ligt, zoals terrein FENS, of op 
een unieke plek als het dak van de Heuvelgalerie. Daarbij is het van belang 
te realiseren dat alleen het creëren van een terras niet voldoende is voor 

de aanwezigheid van mensen: juist 
het groen functioneert als blikvanger 
en aankleder van het terras. De 
gemiddelde omzet op een terras 
bedraagt 117 euro per vierkante 
meter per week. Daarbij is berekend 
wat de jaarlijkse baten zijn. Hierbij is 
uitgegaan van een openstelling van 
het terras voor 35 weken.
Voor de Groene Loper wordt de 

horeca-exploitatie gevormd door de inrichting van een lunchcafé. Deze 
baat is berekend door de te verwachten omzet van 126.000 euro te 
vermenigvuldigen met het te verwachten rendement van 14% (gemiddelde 
van lunchrooms in Nederland). Daarnaast is in deze post de stijging van het 
aantal bezoeken met 500 voor het Designhuis meegenomen. De 7 euro per 
kaartje leveren daarmee 3500 euro aan inkomsten op.

Verhuur ruimten Luciferfabriek 

In Van der Meulen Ansems wordt naast de beeldentuin ook winkelruimte 
gecreëerd, wat voor diverse doeleinden ingezet kan worden. Het succes 
van de bedrijven hierin is erg afhankelijk van het portaal dat door deze 
tuin wordt gecreëerd. Doordat de ruimtes als onderdeel van de beeldentuin 
worden gecreëerd zijn de baten die hieruit voortvloeien volledig ten gunste 
van het project.
Daarbij is gerekend met de verhuur van de oppervlakte voor een zeer 
redelijk tarief. Hierbij is uitgegaan van een prijs van 67 euro per vierkante 
meter en een bezettingsgraad van 80%. Op basis hiervan is de baat van de 
te creëren winkelruimte achterhaald.

Meerwaarde voor marketing

Groen kan gericht worden ingezet als onderscheidende factor voor de 
binnenstad van Eindhoven. Door de binnenstad te vergroenen met unieke, 
innovatieve groenprojecten differentieert Eindhoven zich van andere steden 
op een positieve manier, waardoor het meer bezoekers naar de binnenstad 
kan lokken. Op het moment dat alle projecten doorgang vinden en groen 
straatbepalend wordt, kan aan de hele binnenstad een impuls gegeven 
worden. Hier worden de baten echter per project behandeld, waardoor voor 
een paar projecten de invloed van het groen op de marketingwaarde is 
aangegeven. 
De bushaltehokjes in de binnenstad van Eindhoven die zijn vergroend hebben 
al de nodige aandacht gekregen de afgelopen tijd. Veel is erover gezegd en 
geschreven. Ze zijn immers anders, ze vallen op en ze worden over het 
algemeen gewaardeerd. Nu hangen er in de bushaltehokjes adverteerders 
die juist afhankelijk zijn van de aandacht die hen wordt gegeven. De extra 
aandacht die de groene hokjes trekken zal ook door de adverteerders extra 
worden gewaardeerd, zeker op het moment dat zij een duurzame of groene 
boodschap te verkopen hebben.Om de meerwaarde in te schatten is in eerste 
instantie gekeken naar de huidige prijzen voor adverteren in bushaltes in 
Eindhoven. De prijs per vlak is 5.200 euro per jaar. Een groen bushaltehokje 
heeft ruimte voor twee reclamevlakken. Op basis van een 10% meerwaarde 
blijkt dat de groene bushaltehokjes vanuit de aandacht die ze trekken 1040 
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‘een terras in een 
groene omgeving 
heeft ruim 15% 
meer omzet’

‘kantoren in een 
groene omgeving 
hebben 10% meer 
huuropbrengst’



euro per jaar opleveren.
De V&D heeft met de creatie van de 
groenwand een enorme aandachtstrekker 
met een enorme zichtlijn. Dankzij de twee 
drukke winkelstraten die op de groenwand 
uitkijken zullen dagelijks veel mensen een 
opvallende gevel treffen. Deze aandacht zal 
positief doorwerken op de omzet van de V&D. 
Om het effect te bepalen is een inschatting 
gemaakt van de huidige omzet van de V&D. 
Vervolgens is gekeken naar het effect van 

deze extra aandacht. Een omzetstijging van 3% wordt daarbij verwacht. 
Omdat deze extra omzet wordt behaald zonder de inzet van extra personeel 
of andere investeringen zal 51 procent van de omzetstijging terug te vinden 
zijn in het resultaat.
De Heuvelgalerie en het station zullen op eenzelfde manier de aandacht 
weten te trekken. De vergroening hier zal respectievelijk een effect hebben 
van 3 en 6 procent. 

Verbetering productiviteit medewerkers

De TD-toren zal dankzij de verregaande renovatie een compleet nieuwe 
inrichting krijgen. Het ontwerp zoals dat hier naar voren wordt gebracht 
is zodanig dat de groene omgeving zo ver mogelijk het gebouw in wordt 
gebracht. Dit heeft belangrijke baten voor het werkklimaat in het gebouw. 
Op het moment dat de groene omgeving tot in de kantoren wordt doorgezet 
dan leidt dit tot een hoger werkgenot, waardoor minder ziekteverzuim en 
een hogere productiviteit plaatsvindt.
De invloed van het binnenklimaat op de productiviteit van werknemers is 
uitgebreid onderzocht. Daarnaast is veel onderzoek gedaan naar de invloed 
van groen op die omgeving. Uit die onderzoeken blijkt dat uitzicht op groen 
en het hebben van groen binnen de muren van het gebouw leidt tot een 
betere luchtkwaliteit binnen, tot een gunstige luchtvochtigheid, tot een 
aangename temperatuur en tot een betere akoestiek. Overige factoren 
waarmee rekening moet worden gehouden bij de inrichting van het pand, 
met het oog op binnenklimaat, zijn ventilatie, verlichting en ergonomie. 

Op het moment dat met dit alles rekening wordt gehouden zal dit leiden 
tot een lager ziekteverzuim onder kwetsbare groepen (mensen met 
astma, stressgevoeligheid, allergieën en/of depressies) en tot een hogere 
productiviteit van alle werknemers. Met dit laatste is gerekend.
Recent kwantitatief onderzoek toont immers aan dat een optimaal 
binnenklimaat zorgt voor een hogere productiviteit van 38,98 uren 
per jaar. Zo wordt dus een hele werkweek per jaar gewonnen. Om de 
economische baat daarvan te achterhalen is het gemiddeld jaarloon van een 
gemeenteambtenaar aangehouden, 43.776 euro. Per uur betekent dit een 
loon van 20,97 euro. Daarnaast zijn echter ook veel externen in dienst van 
de gemeente. Gemiddeld per gemeente 
is dit 18,5% van het personeelsbestand. 
Deze externen kosten in Eindhoven 
jaarlijks 45 miljoen euro . Dit komt neer 
op een hoger uurloon ten opzichte van 
een ambtenaar van ruim 80%. Omdat in 
de TD-toren ongeveer 500 medewerkers 
aan de slag gaan kan met de nieuwe 
inrichting een totale kostenbesparing 
van bijna 470.000 euro per jaar worden 
gerealiseerd. 

Conclusie

Er bestaat ruime behoefte aan groen in de binnenstad van Eindhoven gelet 
op de positieve functies daarvan. Voor een aantal van deze functies geldt 
dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling 
van Eindhoven. Andere functies van groen leveren een bijdrage aan de 
leefbaarheid in de stad, hetgeen kosten bespaart en woongenot vergroot. 

‘een groen 
imago kan 
10% meer 
i nkoms ten 
genereren’

‘ v e r b e t e r d 
binnenklimaat 
TD-toren levert 
€470.000 per 
jaar op’



  
Eenmalige kosten  660.800  
Jaarlijkse kosten  22.700  
Eenmalige baten  372.114  
Jaarlijkse baten  9.138  

Luchtkwaliteit Seepaerdstaate  
   
A  Oppervlakte gevelgroen in m2     600  
B  Gemiddelde afvang per m2 per jaar in gram   1,5  
C  Schaduwprijs afvang fijnstof in euro per gram   0,40  
   
   (A*B*C)       360  
   
Omgevingskwaliteit woningen  
   
A  Aantal woningen      45  
B  Gemiddelde WOZ-waarde woningen    173.000  
C  Meerwaarde als gevolg van gevelgroen   4% 
   
    (A*B*C)       311.400  
   
D  Gemiddelde WOZ stijging per jaar    2% 
   
    Jaarlijkse stijging a.g.v. verbetering uitzicht   6.228  
   
Isolatie  
   
A  Energieverbruik verwarming huizen per huishouden in MJ 26.364  
B  Kosten aardgas in euro per MJ     0,014  
C  Aantal appartementen met gevelgroen    45  
D  Energiebesparing a.g.v. gevelgroen   11% 
E  Energiebesparing a.g.v. dakgroen   23% 
F  Aantal appartementen met dakgroen    8  
   
    (A*B*C*D)       2.550  
   

   

Bespaarde kosten aanleg conventioneel dak  
   
A  Omvang groendak in m2    1700 
B  Levensduur groendak in jaren    60 
C  Kosten conventioneel dak per m2   25 
D  Resterende levensduur huidige dak in jaren  10 
E  Levensduur conventioneel dak in jaren   35 
   
    ((A*C)/E) * (B-D)      60.714  
   
Hemelwaterverwerking  
   
A  Omvang extensief dak in m2    1700 
B  Effectiviteit extensief dak    54% 
C  Schaduwprijs bij effectiviteit van 100% in euro  20 
   
    (A*B*C)      18.360 
   
   

  
  

KOSTEN BATEN SEEPAERDSTAATE



Jaarlijkse kosten  28.000  
Eenmalige kosten  169.000  
Jaarlijkse baten  39.978  
Eenmalige baten  20.900  
  
 

Hemelwaterverwerking 

A  Oppervlakte nieuw park in m2     1.100 
B  Effectiviteit park     95%
C  Schaduwprijs bij effectiviteit van 100% in euro   20 
  
    (A*B*C)       20.900 
  
Isolatie 

A  Energieverbruik kantoren voor verkoeling per m2 in MJ 65 
B  Lengte gevel onder invloed van schaduw bomen in meter  150 
C  Diepte van de kantoren in meter     10 
D  Aantal verdiepingen      2 
E  Kosten electriciteit in euro per MJ    0,073 
F  Besparing als gevolg van de bomen   15%
  
    (A*B*C*D*E*F)      2.128 
 
Omgevingskwaliteit kantoren 

A  Oppervlakte kantoor in omgeving van groene loper in m2 3.000 
B  Gemiddelde verhuurwaarde per m2 in euro per jaar 175 
C  Meerwaarde dankzij impuls omgevingskwaliteit  3%
  
    (A*B*C)       15.750 

Exploitatie horeca 

A  Verwachte omzet per jaar van lunchcafé    126.000 
B  Gemiddeld rendement horecasector   14%
C  Extra bezoekers per jaar voor Designhuis    500 
D  Kosten entreekaartje      7 
  
    (A*B) + (C*D)       21.140 
  
Luchtkwaliteit 

A  Aantal bomen      24
B  Gemiddelde afvang per boom per jaar in gram  100
C  Schaduwprijs afvang fijnstof in euro per gram   0,40 
  
    (A*B*C)       960 
  
  
 

KOSTEN BATEN GROENE LOPER



Jaarlijkse kosten  142.250  
Eenmalige kosten  2.735.000  
Jaarlijkse baten  312.680  
Eenmalige baten  1.017.560  
  
Isolatie  

A  Energieverbruik verkoeling winkels per m2 in MJ   209  
B  Energieverbruik verwarming winkels per m2 in MJ   2.436  
C  Energieverbruik verwarming huizen per huishouden in MJ 26.364  
D  Kosten aardgas in euro per MJ    0,014  
E  Kosten electriciteit in euro per MJ    0,073  
F   Aantal m2 winkeloppervlak    12.000  
G  Aantal appartementen met extensief groen  10  
H Besparing energie verkoeling winkels 10   75% 
I  Besparing energie verwarming winkels   23% 
J   Besparing energie verwarming huizen   23% 
   
   (A*F*G*I)+(B*E*G*J)+(C*E*H*K)+(D*F)    233.925  

Omgevingskwaliteit woningen  

A  Aantal appartementen     44  
B  Gemiddelde WOZ-waarde in EUR     175.000  
C  Waardestijging als gevolg van nieuw uitzicht  2% 
    
    Eenmalige stijging a.g.v. verbetering uitzicht (A*B*C) 154.000  

D  Gemiddelde WOZ stijging per jaar    2% 
 
    Jaarlijkse stijging a.g.v. verbetering uitzicht (A*B*C D) 3.080  

Exploitatie horeca  

A  Omvang van het terras in m2 per week   132  
B  Omzet van het terras per m2 per week   117  

C  Gemiddeld rendement horecasector   14% 
D  Aantal weken geopend terras    35  
E  Effect nieuwe inrichting op rentabiliteit terras  100% 
   
    (A*B*C*D)      75.676  

Hemelwaterverwerking  

A  Omvang intensief dak in m2    12000 
B  Omvang extensief dak in m2    4450 
C  Effectiviteit intensief dak    95% 
D  Effectiviteit extensief dak    54% 
E  Schaduwprijs bij effectiviteit van 100% in euro  20 
   
    (A*C*E)+(B*D*E)     276.060 
    
Bespaarde kosten aanleg conventioneel dak 

A  Omvang groendak in m2     16450
B  Levensduur groendak in jaren    60
C  Kosten conventioneel dak per m2    25
D  Resterende levensduur huidige dak in jaren   10
E  Levensduur conventioneel dak in jaren   35
  
    ((A*C)/E) * (B-D)     587.500 

Meerwaarde voor marketing  

A  Aantal winkels in de Heuvelgalerie     96       
B  Gemiddelde omzet per winkel     412.983  
C  Omzetstijging vanwege groene allure   2% 
D  Invloed omzetstijging op resultaat winkels   43% 
   
    (A*B*C*D)      340.959   

 

KOSTEN BATEN HEUVELGALERIE



  

Jaarlijkse kosten  10.000  
Eenmalige kosten  150.000  
Jaarlijkse baten  10.490  
Eenmalige baten  1.900  
  
  
Luchtkwaliteit Bushalte 
  
A  Oppervlakte in m2      150 
B  Gemiddelde afvang per m2 per jaar in gram   1,5 
C  Schaduwprijs afvang fijnstof in euro per gram   0,40 
  
    (A*B*C)       90 
  
Hemelwaterverwerking 
  
A  Oppervlakte groen in m2     100 
B  Effectiviteit park     95%
C  Schaduwprijs bij effectiviteit van 100% in euro   20 
  
    (A*B*C)       1.900 
  
Meerwaarde voor marketing 
  
A  Aantal reclameuitingen in bushaltehokjes    2 
    Aantal bushaltehokjes      10 
B  Prijs per vlak per jaar      5.200 
C  Meerwaarde groene bushaltes    10%
  
    (A*B*C)       10.400 
  

KOSTEN BATEN BUSHALTES



  
Eenmalige kosten  60.000.000  
Eenmalige baten  30.698.429  
Jaarlijkse baten  1.624.883  
  
 
  
Hemelwaterverwerking Centraal Station 
  
A  Oppervlakte plein in m2      60.000 
B  Effectiviteit in waterverwerking    95%
C  Schaduwprijs bij effectiviteit van 100% in euro   20 
  
    (A*B*C)       1.140.000 
  
Omgevingskwaliteit woningen 
  
A  Aantal nieuwe appartementen     350 
B  Gemiddelde WOZ-waarde in EUR     400.000 
C  Waardestijging als gevolg van nieuw uitzicht  10%
D  Aantal bestaande woningen in directe omgeving   2.405 
E  Gemiddelde WOZ-waarde woningen    135.000 
F  Waardestijging als gevolg van park in de buurt  4%
  
G  (A*B*C) + (D*E*F)      26.987.000 
  
H  Gemiddelde WOZ stijging per jaar    2%
  
    Jaarlijkse stijging a.g.v. verbetering uitzicht (G*H)   539.740 
  
Omgevingskwaliteit kantoren 
  
A  Oppervlakte kantoorruimte met uitzicht op het park in m2 30.000 
B  Gemiddelde verhuurwaarde per m2 in euro per jaar 286 
C  Meerwaarde dankzij impuls omgevingskwaliteit  10%
  
    (A*B*C)      857.143 

  

Exploitatie horeca 
  
A  Omzet restaurant met terras bovenop station in park 2.228.000 
B  Rendement in de sector     10%
  
    (A*B*C)       228.000 
  
  
Vermeden kosten onderhoud conventioneel dak 
  
A  Omvang groendak in m2    60000
B  Levensduur groendak in jaren    60
C  Kosten conventioneel dak per m2   25
D  Resterende levensduur huidige dak in jaren  0
E  Levensduur conventioneel dak in jaren   35
  
    ((A*C)/E) * (B-D)      2.571.429 
  
Meerwaarde voor marketing 
  
A  Aantal vierkante meter winkel in het nieuwe station  25 
B  Gemiddelde omzet per vierkante meter    412.983 
C  Omzetstijging vanwege groene allure   6%
D  Invloed omzetstijging op resultaat winkels  43%
  
    (A*B*C*D)      266.374 
  

KOSTEN BATEN CENTRAAL STATION



Jaarlijkse kosten  52.150  
Eenmalige kosten  1.110.000  
Jaarlijkse baten  116.101  
Eenmalige baten  801.700  
  

Luchtkwaliteit  
  
A  Aantal bomen       17 
B  Gemiddelde afvang per boom per jaar in gram   100 
C  Schaduwprijs afvang fijnstof in euro per gram   0,40 
  
    (A*B*C)      680 
  
Hemelwaterverwerking 
  
A  Oppervlakte nieuw park in m2     4.500 
B  Effectiviteit park     95%
C  Schaduwprijs bij effectiviteit van 100% in euro   20 
  
    (A*B*C)       85.500 
  
Omgevingskwaliteit woningen 
  
A  Aantal woningen in de omgeving     140 
B  Aantal woningen direct aan het park   10 
C  Gemiddelde WOZ-waarde woningen in de omgeving  107.000 
D  Gemiddelde WOZ-waarde woningen aan het park   117.000 
E  WOZ-waardestijging voor woningen in de omgeving 4%
F  WOZ-waardestijging voor woningen aan het park  10%
  
G  (A*C*E)+(B*D*F)     716.200 
  
H  Gemiddelde WOZ stijging per jaar    2%

    Jaarlijkse stijging a.g.v. verbetering uitzicht (G*H)  14.324 

  

Omgevingskwaliteit kantoren 
  
A  Oppervlakte kantoorruimte met uitzicht op het park in m2 1.200 
B  Gemiddelde verhuurwaarde per m2 in euro per jaar 286 
C  Meerwaarde dankzij impuls omgevingskwaliteit  3%
 
    (A*B*C)       10.286 
  

Exploitatie horeca 
  
A  Omvang van het terras in m2     264 
B  Omzet van het terras per m2 per week    117 
C  Gemiddeld rendement horecasector   14%
D  Aantal weken geopend terras     35 
E  Effect nieuwe inrichting op rentabiliteit terras  60%
  
    (A*B*C*D*E)      90.811 
  

KOSTEN BATEN TERREIN FENS



  
Eenmalige kosten  232.000  
Jaarlijkse kosten  22.000  
Eenmalige baten  -    
Jaarlijkse baten  1.168.172  
  
  
Omgevingskwaliteit winkels 
  
A  Aantal winkels in omgeving groenwand   25 
B  Gemiddelde omzet per winkel     412.983 
C  Omzetstijging als gevolg van groenwand   2,0%
    Invloed omzetstijging op resultaat winkels  43%
  
    (A*B*C)       88.791 
  
Meerwaarde voor marketing V&D 
  
A  Geschatte omzet filiaal V&D     70.000.000 
B  Omzetstijging als gevolg van groenwand   3%
    Invloed omzetstijging op resultaat V&D   51%
  
    (A*B)        1.071.000 
  
Isolatie 
  
A  Energieverbruik verwarming winkels per m2 in MJ   2.436 
C  Aantal m2 onder invloed van de groenwand   1.050 
D  Besparing energie verwarming winkel   23%
E  Kosten aardgas in euro per MJ     0,014 
  
    (A*B*C*D)       8.380 
  

KOSTEN BATEN VROOM EN DREESMANN



  
Eenmalige kosten  6.713.279  
Jaarlijkse kosten  54.650  
Eenmalige baten  32.221  
Jaarlijkse baten  830.500  
  
  
Omgevingskwaliteit kantoren  
   
A  Totaal oppervlakte kantoorruimte in m2    12.500  
B  Gemiddelde verhuurwaarde per m2 in euro per jaar 175  
C  Meerwaarde dankzij impuls omgevingskwaliteit  6% 
   
    (A*B*C)       131.250  
   
Isolatie  
   
A  Energieverbruik kantoren voor verkoeling per m2 in MJ 65  
B  Oppervlakte kantoor onder invloed van groen in m2 12.500  
C  Kosten electriciteit in euro per MJ    0,073  
D  Besparing als gevolg van nieuwe groene structuur  75% 
E  Energieverbruik kantoren voor verwarming per m2 in MJ 1.619  
F  Kosten gas in euro per MJ     0,014  
G  Besparing als gevolg van nieuwe groene structuur  23% 
   
    (A*B*C*D)+(E*B*F*G)      110.800  

Hemelwaterverwerking  
   
A  Omvang extensief dak in m2    450 
B  Oppervlakte tuinen in m2    425 
C  Effectiviteit extensief dak    54% 
D  Effectiviteit tuinen     95% 
E  Schaduwprijs bij effectiviteit van 100% in euro  20 
   
    (A*C*E)+(B*D*E)      12.935  
   

Bespaarde kosten conventioneel dak 
  
A  Omvang groendak in m2     450 
B  Levensduur groendak in jaren    60 
C  Kosten conventioneel dak per m2    25 
D  Resterende levensduur huidige dak in jaren  0
E  Levensduur conventioneel dak in jaren    35 
  
    ((A*C)/E) * (B-D)      19.286 
  
Verbetering productiviteit medewerkers 
  
A  Impuls in productiviteit per medewerker in uren per jaar 38,98 
B  Aantal medewerkers in TD-toren     500 
C  Percentage ambtenaren intern    81,5%
D  Percentage externen      18,5% 
E  Gemiddeld uurloon van ambtenaar in TD-toren in euro 20,97 
F  Gemiddeld uurloon van exteren in TD-toren in euro  37,79 
  
    ((A*B*C*E)+(A*B*D*F))    469.361 

KOSTEN BATEN TD-TOREN



  
Jaarlijkse kosten  30.000  
Eenmalige kosten  2.690.700  
Jaarlijkse baten  233.290  
Eenmalige baten  46.550  
  

Verhuur winkelruimte
  
A  Redelijke prijs voor ateliers en voor 
    winkelruimte daaronder in m2     67 
B  Verhuurbaar oppervlak      3.000 
C  Bezettingsgraad     80%
  
    (A*B*C)       160.800 
  
Exploitatie horeca 
  
A  Omvang van het terras in m2 per week    112 
B  Omzet van het terras per m2 per week    117 
C  Gemiddeld rendement horecasector   14%
D  Aantal weken geopend terras     35 
E  Effect nieuwe inrichting op rentabiliteit terras  100%
  
    (A*B*C*D*E)       64.210 
  
Omgevingskwaliteit woningen 
  
A  Aantal studentenwoningen     100 
B  Meerwaarde studentenwoningen als gevolg van groen 3%
C  Geschatte jaarlijkse kale huur van de kamers   2.400 
D  Aantal appartementen      5 
    Meerwaarde appartementen als gevolg van groen  3%
    Geschatte jaarlijkse kale huur van de woningen    7.200 
  
    (A*B*C*D)      8.280 
  

Hemelwaterverwerking 

A Oppervlakte nieuw park in m2     2.450 
B Effectiviteit park     95%
C Schaduwprijs bij effectiviteit van 100% in euro  20 

   (A*B*C)      46.550 

KOSTEN BATEN VAN DER MEULEN ANSEMS



 
Eenmalige kosten  140.000 
Jaarlijkse kosten  14.000 
Eenmalige baten  1.881 
Jaarlijkse baten  266.374

Exploitatie horeca 
  
A  Aantal take-aways in de omgeving    5 
B  Gemiddelde omzet per take-away    175.000 
C  Omzetstijging als gevolg van bankjes buiten  1%
D  Invloed omzetstijging op resultaat winkels  73%
  
    (A*B*C*D)       6.388 
  
Hemelwaterverwerking 
  
A  Doorlatend oppervlak 1 boom in m2   7,071
B  Aantal bomen      14
C  Effectiviteit van de bomen    95%
D  Schaduwprijs bij effectiviteit van 100% in euro  20
  
    (A*B*C*D)       1.881 
  
Omgevingskwaliteit winkels banken 
  
A  Aantal winkels in omgeving van de bomen   60 
B  Gemiddelde omzet per winkel     412.983 
C  Omzetstijging als gevolg van betere faciliteiten buiten 2%
D  Invloed omzetstijging op resultaat winkels  43%
  
    (A*B*C*D)       213.099 
  

Omgevingskwaliteit winkels groen 
  
A  Aantal winkels in omgeving van de bomen   60 
B  Gemiddelde omzet per winkel     412.983 
C  Omzetstijging als gevolg van kwalitatief beter groen 0,5%
D  Invloed omzetstijging op resultaat winkels  43%
  
    (A*B*C*D)       53.275 
  
 
  

KOSTEN BATEN BOOMBANKJES



 
Eenmalige kosten  800.000 
Jaarlijkse kosten  15.000 
Eenmalige baten  64.350 
Jaarlijkse baten  42.998
 
 
Hemelwaterverwerking Catherinaplein  
   
A  Oppervlakte plein in m2      900  
B  Effectiviteit in waterverwerking    95% 
C  Schaduwprijs bij effectiviteit van 100% in euro   20  
   
    (A*B*C)       17.100  
   
Omgevingskwaliteit winkels  
   
A  Aantal winkels in omgeving catherinaplein   5  
B  Gemiddelde omzet per winkel     402.000  
C  Omzetstijging als gevolg van vergroening plein  0,5% 
D  Invloed omzetstijging op resultaat winkels  43% 
   
    (A*B*C)       4.322  
   
Omgevingskwaliteit woningen  
   
A  Aantal appartementen      9  
B  Gemiddelde WOZ-waarde in EUR     175.000  
C  Waardestijging als gevolg van nieuw uitzicht  3% 
   
    (A*B*C)       47.250  
   
D  Gemiddelde WOZ stijging per jaar    2% 
   
    Jaarlijkse stijging a.g.v. verbetering uitzicht   945  
   

   

Exploitatie horeca  
   
A  Omvang van het terras in m2 per week    150  
B  Omzet van het terras per m2 per week    117  
C  Gemiddeld rendement horecasector   14% 
D  Aantal weken geopend terras     35  
E  Effect van nieuwe inrichting op rentabiliteit terras  50% 
   
    (A*B*C*D*E)       42.998  
   
   
  
   

KOSTEN BATEN CATHERINAPLEIN
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