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CityDeal: Waarde van Groen & Blauw in de Stad
● Gezondheid: luchtkwaliteit, geluid & recreatie
● Klimaat: wateroverlast & hittestress
● Energie: zon, wind & biomassa
● Natuur: biodiversiteit



Ecosysteemdiensten
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GroeneBatenPlanner

Berekening van de baten
van ecosysteemdiensten
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- Gedetailleerd kaartmateriaal
- Landgebruik
- Groen o.b.v. remote sensing
- Luchtkwaliteit, geluid, 

hittestress, wateroverlast
- MKBA methodiek:

- Handboek Milieuprijzen 2017
- Werkwijzer Milieu 2017
- Werkwijzer Natuur 2017 
- Onzekerheden factor 2

- Ontwikkeling iov IenW & LNV
- Samenwerking PBL, WEnR, CBS, 

e.a.
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GroeneBatenPlanner
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DE HUIDIGE WAARDE VAN AMSTERDAMS GROEN
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LUCHTKWALITEIT
AFVANG FIJNSTOF - PM 10
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VERKOELING
Afname Urban Heat Island
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WATERBERGING
VERMINDERING AFVALWATER IN RIOLERING
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[min / jaar ]

BEWEGING
FIETSEN WOON-WERK VERKEER



Eén op de twintig Amsterdammers
vermijdt een bezoek aan de dokter
dankzij groen*

35.000 minder patiënten per jaar

€ 31 miljoen vermindering zorgkosten per jaar

€ 150 miljoen vermeden arbeidsverlies

* Gebaseerd op de statistiek dat 15% van de Nederlanders  
eenmaal per jaar de huisarts bezoekt.
Bron: volksgezondheidenzorg.info

GEZONDHEID



BEWEGING

Elke Amsterdamer fietst jaarlijks een afstand die ongeveer gelijk is aan
24 marathons of een retourtje Parijs

Het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer wordt mede bepaald door het
percentage groen in de omgeving

1000 km /
jaar

Bijna 190 vermeden vroegtijdige sterfgevallen  
per jaar door extra fietsgebruik in relatie tot  
groen

km x 24 x 1

* Marathon = 42,195 km
* Parijs retour afstand = 1014 km



LUCHTKWALITEIT
AFVANG FIJNSTOF - PM 10

Elk jaar houdt Amsterdams 
groen  fijnstof vast met een 
massa die  overeenkomt met 
het gewicht  van 69 olifant

* Afrikaanse olifant = 6000kg

3400 kg fijnstof per jaar

€ 150.000      vermindering zorgkosten per jaar



Het jaarlijks opgeslagen watervolume van groene gebieden in Amsterdam is  
gelijk aan 12.000 olympische zwembaden.

=

WATERBERGING

x 12.000

* Volume zwembad = 2500m3

31 miljoen m3 waterberging in groen

€ 24 miljoen vermeden kosten waterzuivering



VASTGOEDWAARDE

Groen draagt € 11,4 miljard bij aan de waarde van vastgoed. Dat is
330 keer het jaarlijkse budget voor groenonderhoud in Amsterdam

De toegevoegde woningwaarde dankzij  
Amsterdams groen bedraagt € 11 miljard

* Het beheerbudget voor groen in 2019 bedraagt € 33.7 miljoen.
Bron: Begroting 2019_Gemeente Amsterdam

x 330



Groen zorgt voor een gemiddelde  
verkoeling in Amsterdam van 1,9 0C

VERKOELING

-1.9



VIER STRATEGIEËN VOOR AMSTERDAMS GROEN



VERSTEDELIJKING

GEZONDE STAD

KLIMAATADAPTATIE

AMSTERDAMS GROEN

Ruimte voor iedereen in een  
groeiende stad

Het aanpakken van ongelijk 
heid in gezondheid heeft
grote prioriteit.

We zetten in op een betere
klimaatadaptatie in de open
bare ruimte.

Er komt een stedelijke visie  
voor groen in de stad.

Ontwikkelingslocaties Koers 2025 Bouwplannen (dd2018)
Koers2025

Regenwater Knelpuntenkaart (A’dam Rainproof)

Bron: Groenvisie Amsterdam

Bewegingnormen Minder dan 3 uur beweging / week Gemiddeld aantal minuten 
wandelen / fietsen

WONINGBOUW AMBITIES2025

Legend  

Woningbouw pl annen

Woningbouw pl annen- Strategische ruimte

Aandachtsgebi eden  

Water netwer k

Source: Open Geo Data, Gemeente Amster dam

DE AGENDA VAN AMSTERDAM

De Beweegvriendelijke stad



STADSPARKEN GROEN DICHTBIJ VERBINDINGEN METROPOLITAAN  
LANDSCHAP

Urban farms  
Pocket parks  
Roofgardens  
Monumental trees

Spaces with cultural, medical, educational function

Bron: Gemeente Amsterdam

VIER STRATEGIEËN VOOR AMSTERDAMS GROEN
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GROEN DICHTBIJ
In nieuwe buurten perfect buurtgroen realiseren, stenige  
buurten vergroenen en groene buurten een kwalitatieve impuls  
geven



Meer groen Beter groen

1

2

4

4

3

3

1. Historische 
binnenstad

2. Grachtengordel
3. 19de eeuwsewijken
4. Vooroorlogse wijken

Groene daken

Groene straten

100% (1+2) en 50% (3+4) van de parkeer-
plaatsen vergroenen

5 % (1) , 15% (2) en 50% (3+4) van de
daken inrichten als groen dak

Waterberging

Wadi’s Infiltratie in 
groen

Beter beheer

Niveau C Niveau B

Extra fiets- en  
wandelpaden

159.7 km

125 ha. gras

124 ha.  
bomen

GROEN DICHTBIJ



Gezondheid Fysieke
activiteit

Lucht  
kwaliteit

Verkoeling Waarde
woning

Water  
berging

Vermeden Vermeden Fiets Afvang Gebied 2 0C Toename Waterberging

bezoek dokter arbeidsverlies afstand fijnstof verkoeling woningwaarde in groen

3000
patienten / jaar

€ 12 miljoen  
per jaar

137km
per inw. / jaar

€ 51 miljoen
totaal

1,2 miljoen  
m3 per jaar

2400
kilo per jaar

900
ha

GROEN DICHTBIJ

Extra baten
De resultaten laten aanzienlijke extra baten zien op de indicatoren gezondheid, lichaamsbeweging en vastgoedwaarde

Vooral het toevoegen van groen in gebieden met een hoge dichtheid en veel verharding levert aanzienlijke extra baten op  

Door het al royaal aanwezig groen in na-oorlogse stadsdelen zijn de extra baten daar beperkt



STADSPARKEN
Nieuwe parken aanleggen
Aanwezige parken vergroten en anders inrichten
Groen transformeren naar stadspark (extensief > intensief)



Extra fiets- en wandelpaden in  
extensief gebruikte parken
5% 11%

198.5 km

Extra fiets- en  
wandelpaden

22,9 km

STADSPARKEN

Nieuwe stadsparken Vernieuwen van park

Verbeteren onderhoud

Beter beheer
Niveau C Niveau B

Transformatie > stadspark
Beter beheer

Niveau C

138 ha. gras

258 ha.  
bomen

Extra fiets- en  
wandelpaden



STADSPARKEN

Gezondheid Fysieke
activiteit

Lucht  
kwaliteit

Verkoeling Waarde
woning

Water  
berging

1150
patienten / jaar

€ 5 miljoen  
per jaar

190 km
per inw. / jaar

€ 12 miljoen
totaal

0,75 miljoen  
m3 per jaar

2700
kilo per jaar

400
ha

Extra baten
De nieuwe stadsparken leiden tot aanzienlijke gezondheidsvoordelen (vermeden patiënten en arbeidsverlies)

De stadsparken verbeteren de luchtkwaliteit aanzienlijk, zowel in de parken zelf als in de omliggende gebieden

Het toegankelijk maken van groen en het aanleggen van paden leidt tot meer fietsbewegingen en positieve gezondheidseffecten

Vermeden Vermeden Fiets Afvang Gebied 2 0C Toename Waterberging

bezoek dokter arbeidsverlies afstand fijnstof verkoeling woningwaarde in groen



METROPOLITAAN LANDSCHAP
Investeren in de metropolitane parken: in de entrees,  
het programma en in de routes ernaartoe



De huidige rijkdom aan metropolitane landschappen behouden  
Versterken van de randen en de entrees
Toevoegen van programma (bestemmingen)

Behoud van groene en blauwe scheggen

Koesteren en beheren

Vergroten van de toegankelijkheid

Extra fiets- en  
wandelpaden

+ 239 km

METROPOLITAAN LANDSCHAP

Bestaande fietspaden  
Nieuwe fietspaden  
Verbeterde fietspaden



METROPOLITAAN LANDSCHAP

Extra baten
Omdat grondgebruik niet verandert en er geen groen en/of water wordt toegevoegd, heeft de strategie voor vrijwel alle indicatoren
dezelfde baten als de referentiesituatie (2025)

Extra fietspaden vergroten de toegankelijkheid van het metropolitane landschap en leiden zodoende tot een
sterke toename van het aantal fietskilometers van Amsterdammers en tot meer bezoekers

Het toegankelijk maken van groen en het aanleggen van paden leidt tot meer fietsbewegingen en positieve gezondheidseffecten

Gezondheid Fysieke
activiteit

Lucht  
kwaliteit

Verkoeling Waarde
woning

Water  
berging

- - - --- 205km
per inw. / jaar

Vermeden Vermeden Fiets Afvang Gebied 2 0C Toename Waterberging

bezoek dokter arbeidsverlies afstand fijnstof verkoeling woningwaarde in groen



GROENBLAUWE VERBINDINGEN
Investeren in een recreatief netwerk van fiets- en wandelpaden,
de hoofdbomenstructuur vastleggen en de ecologische structuur
versterken



Struiken

Natuurrijke 
velden /bermen

Ecologisch rijkere groentypen:  
struiken, natuurlijke oevers en velden

+ 54.8 km

571 ha
extra struikenWaterberging in groen

Infiltratie in 
groen

Bomenstructuur

Bomenstructuur
Continuiteit verbeteren

Ecologische structuur
Vergroten en verrijken

Verbindingen
Meer en betere fietspaden

522 ha.  
bomen

2,1 miljoen
m3 / jaar

GROENBLAUWE VERBINDINGEN



Extra baten
Groenblauwe verbindingen leveren aanzienlijke baten voor de gezondheid, vooral dankzij meer bomen

Een goed netwerk van verbindingen vergroot het aantal afgelegde fietskilometers per jaar

De strategie levert een substantiele bijdrage aan klimaatadaptatie in de stad (verkoeling, waterberging) Het toegankelijk maken van  
groen en het aanleggen van paden leidt tot meer fietsbewegingen en positieve gezondheidseffecten

Gezondheid Fysieke
activiteit

Lucht  
kwaliteit

Verkoeling Waarde
woning

Water  
berging

2150
patienten / jaar

€ 9 miljoen
per jaar

47 km
per inw. / jaa

€ 41 miljoen
totaal 

1 miljoen
m3 per jaar

850
ha

-

GROENBLAUWE VERBINDINGEN

Vermeden Vermeden Fiets Afvang Gebied 2 0C Toename Waterberging

bezoek dokter arbeidsverlies afstand fijnstof verkoeling woningwaarde in groen



CONCLUSIES



OVERZICHT: TOTALE BATEN
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OVERZICHT: BATEN PER HA GROEN
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VERMEDEN ARBEIDSVERLIES DOOR GROEN



Vragen?
Contact: ton.de.nijs@rivm.nl
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