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Wat is er aan de hand?
Minste groen

Meeste groen

Katwijk is één van de minst
groene gemeenten van
Nederland.
Groenindex 2017 De Universiteit Wageningen berekende hoe groen de
bebouwde kom van de Nederlandse gemeenten gemiddeld is. Doordat
alleen de bebouwde kom is onderzocht zijn de meeste natuurgebieden
en weilanden niet meegenomen.
De hoeveelheid groen werd bepaalt met de Groenindex.
De gemeenten krijgen hierbij een cijfer tussen de 0 en de 1 op basis van
satellietgegevens.
https://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/wonen/artikel/1536/dit-zijn-de-groenstegemeenten-van-nederland?domain=rtlnieuws_domain

https://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/wonen/artikel/1536/dit
-zijn-de-groenste-gemeenten-van-nederland

Waarom is groen zo belangrijk?
Positief voor ons
welbevinden,
mentale kracht en
gezondheid

Helpt tegen
geluidsoverlast zoals
verkeersherrie: bomen
hebben een
dempend effect

Helpt fijnstof tegen
te gaan

Verbetert het milieu,
zorgt voor
koolstofopname.

Stimuleert een
veilige leefomgeving,
sociale cohesie

Cruciaal voor
insecten, vogels,
vleermuizen en
allerlei andere
dieren.

Verbetert het
microklimaat:
demping wind,
schaduwwerking,
vermindering
temperatuur- en
luchtvochtigheid
schommelingen

Effect op fysieke
gezondheid: In
wijken met groen zijn
minder dikke
kinderen dan in
wijken zonder.

Coalitieakkoord 2018-2022
“Groener maken van Katwijk
met meer recreatief groen
en het maken van groene
verbindingen tussen
bestaande groenstructuren.”

“Onze eigen inwoners
moeten hier kunnen blijven
wonen in een prettige
groene toekomstbestendige
omgeving.”

“Zorgen voor groene en
leefbare wijken.”

“Veel openbaar groen en
een groene overgang vanaf
de N206 [Vliegkamp
Valkenburg]”

“Stenen eruit, Planten er in”

“Versterken, verduurzamen en aantrekkelijk
houden van het bestaande
stedelijk gebied, met behoud
van de groene kwaliteit.”

“Een groene leefomgeving is prettig
om in te wonen en noodzakelijk om
ons te beschermen tegen extreme
weersomstandigheden.”

Katwijk kleurt Groen

Inspiratie

Databank met publicaties over de effecten
van groen

Benchmark Gemeentelijk Groen
In de benchmark, gericht op
kennisuitwisseling en professionalisering
(ruim 50 gemeenten doen daar aan mee) is
het gemiddelde 55-60 m2 gemeentelijk groen
per inwoner. Dat is dus excl. groen van
particulieren, bedrijven, woningcorporaties,
ziekenhuizen e.d.
Het gemiddeld aantal gemeentelijke
straatbomen is ca. 0,6 per inwoner.
http://www.databankgroenbeheer.nl/

Groen Kennisnet
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/
portalen/leefomgeving/groen-en-welbevinden.htm

Rotterdam start groenfonds
Middels dit fonds zullen allerlei projecten
worden gefinancierd.
https://www.openrotterdam.nl/rotterdamsegemeenteraad-stemt-in-metgroenfonds/headlines/nieuws/item?836764

10 tips voor een groene gemeente
De Groenmonitor
Databank met publicaties over de effecten
van groen. Onderdeel hiervan is de
Groenindex.

Verplicht groene daken op publiek
gefinancierde gebouwen.
http://www.nieuwestedelijkenatuur.nl/wpcontent/uploads/Tien-tips-voor-een-groenegemeente.pdf

http://www.groenmonitor.nl/

Visie op gebiedsontwikkeling
Beleidsmakers en bewoners willen meer groen, maar
handelen paradoxaal. Beleidsmakers richten zich sterk
op de verdichte stad, waardoor het verschil tussen
groen en rood groter wordt.
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/hoe-groot-hetgroentekort/

Topdebat Verenging Ontwikkelaars en
bouwondernemers 12 sep 2018
Stop met het behandelen van groen als restruimte en
neem het altijd integraal mee in je
gebiedsontwikkelingen.
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/neem-groen-serieusen-er-veel-meer-mogelijk/

De groene agenda
8 speerpunten voor meer ambitie en kwaliteit in het Katwijkse Groen Beleid
1.
Vergroening
koppelen aan
klimaatstrestest
en

2.
Groen koppelen
aan
natuurdoelstelli
ngen

4.
Groene ambitie
leidend maken in
aanbestedingscriteria

3.
Aansluiten bij
Benchmark Gemeentelijk
Groen

5.
Stel bij langjarige
ruimtelijke planning
groen centraal

6.
Scherpere
herplantingsplicht in
kwaliteit en kwantiteit

7. Stimuleer
groeninitatieven met
woord en daad

8. Maak het SMART

8 speerpunten uitgelegd
1. Vergroening koppelen aan klimaatstrestesten

3. Aansluiten bij Benchmark Gemeentelijk Groen

Koppel vergroening aan de klimaatstresstesten waar alle gemeenten
mee bezig zijn. En vervolgens kijken hoe noodzakelijke maatregelen
tegen piekbuien, droogte, waterkwaliteit en hittestress kunnen
worden genomen in combinatie met vergroening.

Gemeente Katwijk laten aansluiten bij de Benchmark
Gemeentelijk Groen. Dat is een project gericht op
kennisuitwisseling en professionalisering van het groen in
de Nederlandse gemeenten.

2. Groen koppelen aan natuurdoelstellingen.

4. Groene ambitie leidend in
aanbestedingscriteria

Bijvoorbeeld Katwijk kan aansluiten bij Nederland Zoemt of
andere bijvriendelijke initiatieven. In de regio zijn andere
gemeenten daar ook volop mee bezig.

Nu zien we nog te vaak dat in gebiedsontwikkeling uiteindelijk
gegund wordt op de laagste prijs, waardoor aannemers
maatregelen als groene daken niet in hun voorstellen kwijt
kunnen.

8 speerpunten uitgelegd
5. Stel bij de langjarige ruimtelijke planning groen centraal.

7. Stimulier Groen initiatieven met word en daad

In gebieden waar mogelijk in de toekomst stedelijke ontwikkelingen gaan
plaatsvinden, moet eerst het groen worden ingepland voordat er wordt
gebouwd. Deze werkwijze wordt verankerd in de omgevingsvisie.

Er zijn mooie initiatieven vanuit de burger gestart. Bijvoorbeeld
Ringpark, Operatie Steenbreek, Rijnpark en Tiny Forest. Geef deze
initiatieven een steun in de rug in plaats van bureaucratie.

6. Scherpere herplantingsplicht in kwaliteit en kwantiteit
Herplantingsplicht: het uitgangspunt moet zijn om het maximale uit een
gegeven situatie te halen, waarbij je dus let op het volume aan groen. 'Als je een
boom kapt, dan moet je de kroonvolume ervan bepalen. En als je dat gemeten
hebt, kun je maatwerk leveren om het volume aan groen op peil te houden. Dus
hoeveel kleinere bomen plant je ervoor terug of hoeveel vierkante meter gazon.
Je moet naar de hoeveelheid groen kijken en niet naar de hoeveelheid
bomen.'
In Amsterdam heb je een één op één herplantingsplicht met vergelijkbare dikte.'
Want het volume van een oude grote boom die gekapt wordt en een nieuwe
boom (vaak jong en klein) is lang niet altijd gelijk.'Er zijn speciale
omrekentabellen voor. Aanbeveling is dat Katwijk concreter en gedegener
omgaat met de herplantingsplicht. Daarnaast ook een verbetering aanbrengt in
het inzicht hierin.

8. SMART
Stel haalbare, ambitieuze doelstellingen. Zodat zowel gemeente
als burgers kunnen zien in hoeverre de gemeente Katwijk erin
slaagt haar ambities in het coalitieakkoord te realiseren. Op het
gebied van groen zouden deze doelstellingen uitgedrukt kunnen
worden in aantal bomen per inwoner en in aantal m2 gemeentelijk
groen per inwoner. In de Benchmark gemeentelijk groen (ruim 50
gemeenten doen daar aan mee) is het gemiddelde 55-60 m2
gemeentelijk groen per inwoner. Dat is dus excl. groen van
particulieren, bedrijven, woningcorporaties, ziekenhuizen e.d. Het
gemiddeld aantal gemeentelijke straatbomen is ca 0,6 per
inwoner.

