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       Totaal aantal respondenten

2011

29,9%
42,9%
33,8%

-
2,6%

100,0%

2013

50,3%
35,9%
17,9%
9,0%
2,8%

100,0%

Drie van de vier gemeenten in Nederland 
bezuinigen op onderhoud en aanleg van het 
groen. We zullen dan ook aan een straat-
beeld met ‘meer onkruid’ moeten wennen. 
Maar er zijn meer gevolgen: gemeenten 
verwachten meer klachten, meldingen en 
vragen van burgers. Bovendien zal de ‘bele-
vingswaarde’ en waardering van burgers 
voor het groen in hun dorp of stad, afnemen. 

Onderzoek 
In 2011 is door het bureau ‘Veldwerk  
Optimaal’ een inventarisatie gemaakt van  
de gemeentelijke budgetten voor de aanleg, 
het onderhoud en beheer van openbaar 
groen. Daaruit bleek dat er ten opzichte  
van eerdere jaren, aanzienlijke bezuinigin-
gen waren doorgevoerd. Het onderzoek is  
kort geleden, in augustus 2013, herhaald.  
Nu zegt maar liefst 75% van de Nederlandse 
gemeenten minder geld te zullen besteden 
aan groen – dat was 60,5% in 2011 - en  
25% stelt niet verder te zullen bezuinigen.  
Dat was in 2011 nog ruim 35%. De bezuini-
gingen in 2013 zijn bovendien procentueel 
hoger dan in 2011. De trend om aanzienlijk 
te bezuinigen op onderhoud en aanleg van 

grOen
Slimme gemeenten 
investeren in groen

Het ‘openbare groen’ staat al jaren flink 
onder druk. Maar liefst 7 van de 10 gemeen-
ten bezuinigen op de aanleg en het onder-
houd van het openbare groen. Vaak wordt 
ook nog eens gekozen voor versobering. 
Daardoor wordt de aanblik van onze parken, 
lanen en plantsoenen er niet fraaier op. 
Minder onderhoud en steeds eenvoudiger 
beplanting… Dat ga je niet alleen zien,  
maar ook voelen. En vrij snel ook! 

Groen is veel meer dan decoratie alleen.  
Uit onderzoek blijkt dat een groene  
woon- en werkomgeving de ‘kwaliteit van 
het leven’ vergroot. Hoe zich dat uit? 
Op allerlei manieren: kinderen presteren 
beter op school, patiënten herstellen snel-
ler in een groene omgeving, ouderen doen 
minder vaak een beroep op voorzieningen, 
werknemers van bedrijven in een groene 
omgeving voelen zich prettiger, kinderen 
dichter bij de natuur groeien harmonieuzer 
op enz. 

Meer betrokken burgers in groene wijken
Maar er is meer: de criminaliteitscijfers in 
groene buurten liggen maar liefst 42%  
lager dan in wijken waar groen ontbreekt. 
En in een buurt met bankjes en parkjes 
maken bewoners vaker een praatje met 
elkaar, men leert elkaar kennen en is meer 
op elkaar betrokken. Dat zijn belangrijke 
randvoorwaarden voor het realiseren van  
de idealen van de participatiemaatschappij.  

Uit onderzoek blijkt verder dat bewoners  
in wijken waarin het openbaar groen goed  
is onderhouden, zich veiliger voelen. 

Kortom: groen doet goed. Naast deze  
effecten op het welbevinden van mensen 
vertegenwoordigt groen ook een directe 
economische waarde. Gemeenten met veel, 
goed onderhouden groen zijn aantrekkelij-
ker als vestigingsplaats voor bedrijven,  
de huizenprijs is er hoger enz. Vandaar  
dat wij van iVerde durven stellen: slimme  
gemeenten investeren in groen! 

gemeenteraadsverkiezingen in aantocht! 
Op 19 maart 2014 zijn er weer verkiezingen 
voor de gemeenteraden. De stichting iVerde 
doet een beroep op bestuurders en politieke 
partijen om verdere bezuinigingen op aanleg 
en onderhoud van parken en plantsoenen te 
stoppen. Een investering in onderhoud van 
het openbare groen, verdient zich immers 
dubbel en dwars terug. Burgers voelen zich 
niet alleen zelf prettiger, maar zijn ook meer 
op elkaar betrokken. Daardoor neemt de 
sociale cohesie in de wijken toe. Gelukkig 
zien we in een aantal gemeenten het thema 
‘groen’ doorklinken in de verkiezingspro-
gramma’s. 

Burgers zijn op 19 maart aan zet
iVerde zal zich met haar appèl in de komen-
de maanden ook richten op verantwoordelij-
ke burgers. Die zijn immers op 19 maart aan 

zet! Wij zullen hen aanraden om te stemmen 
op die partijen die de waarde van plantsoe-
nen, perken, bermen, parken en groene 
schoolpleinen onderkennen en belangrijk 
vinden. Partijen die inzien dat het wel-
bevinden van hun jonge en oudere burgers  
wordt gediend met goed onderhouden,  
fraai groen. Niet alleen iVerde vindt dat met  
gemeentelijke bezuinigingen de groene 
ondergrens is bereikt. Dat geldt ook voor 
heel veel verantwoordelijke burgers. En let 
wel: groene stemmen tellen! 

Namens de stichting iVerde, 
Egbert Roozen. 
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De stichting iVerde stelt zich ten doel de 
bewustwording van de waarde van ‘open-
baar groen’ in Nederland te bevorderen. 
Ook wil iVerde de waardering van ons 
‘groen’ vergroten. De stichting is een initi-
atief van LtO Vakgroep Bomen & Vaste 
Planten, Anthos en Branchevereniging 
VHG. Zij vertegenwoordigen respectieve-
lijk de producenten van groenproducten, 
de handelsbedrijven en de hoveniers- en 
groenvoorzienersbedrijven. 

Meer informatie over iVerde vindt u op: 
www.iVerde.Org

‘Een groene woonomgeving is gezond. Mensen voelen zich prettiger 
en gezonder in een groene omgeving. Er is wetenschappelijk  
bewijs voor de relatie tussen groen en gezondheid. Mensen die in 
een woonomgeving wonen met veel groen voelen zich niet alleen 
gezonder,  maar blijken het ook daadwerkelijk te zijn’. 

‘Apeldoorn heeft in zijn structuurvisie vastgelegd dat het een  
buitenstad wil zijn waar het prettig wonen is. Met groene fiets- en 
wandelverbindingen naar de buitengebieden, zoals de Groene Mal, 
wil de gemeente de omgevingsbeleving aantrekkelijker maken’. 

uiTgaVe Van STiChTing iVerde 

Ter geLegenheid Van de geMeenTeraadSVerkiezingen 2014

www.iVerde.Orgnajaar 2013

gemeenten bezuinigen steeds meer 
op openbaar groen…

grOen
werkT

ja natuurlijk!
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waT MerkT de Burger hierVan?

openbaar groen zet dus door. En meer dan 
55% verwacht na 2013 nog verdere bezuini-
gingen. 

kwaliteit in het geding 
Omdat door maar liefst 83% van de bezuini-
gende gemeenten het budget voor beheer 
en onderhoud wordt verlaagd, is volgens  
de respondenten de kwaliteit van het groen 
in het geding. Men verwacht klachten van 
burgers over ‘verwildering’ omdat er meer 
onkruid te zien zal zijn. Het openbaar groen 
in plantsoenen, parken en langs de straten 

zal als gevolg van minder onderhoud, een 
‘ruiger’ aanzien krijgen. 

Ontevreden burgers 
Daarnaast denken de in 2013 ondervraagde 
gemeenten dat de bezuinigingen gevolgen 
hebben voor de tevredenheid van de burgers. 
Naast het meest zichtbare effect – ‘meer 
onkruid’ – zal niet goed onderhouden groen 
leiden tot een steeds lagere belevings- en 
gebruikswaarde. Het meer jaren perspectief 
is somber: de verwaarlozing zal steeds 
zichtbaarder worden. 

Bezuinigen 

Op grOen?

nieT dOen!

Gevolgen onaanvaardbaar



‘Van iedere tuin en park leer ik weer hoe ik mensen gelukkig kan 
maken. Gelukkig worden we hier in Nederlands steeds bewuster 
van het feit dat bomen een belangrijke rol spelen in het aanpakken 
van de gevolgen van klimaatverandering. Natuur is zoveel meer  
dan je ziet…’. 

‘In de gemeenteraad was er een raadsbreed pleidooi voor extra 
aandacht voor groen. Alle zeven fractie-woordvoerders wilden dat 
groenbeheer gespaard bleef. Ik wil af van de teneur ́ met minder 
geld, kun je minder´. Ik wil meer creativiteit en samenwerking met 
andere gemeenten’. 

‘In de natuur kun je heel veel leuke dingen doen. Als ik buiten  
ben in de natuur voel ik me lekker vrij en kan ik fijn overal spelen.  
In bomen klimmen, een hut maken van takken, vogeltjes kijken, 
kastanjes rapen. Helaas heb ik nu een saai schoolplein terwijl ik  
me op een groen schoolplein nooit zou vervelen…’.   

‘Een boom is voor mij een levend geneesmiddel. In Den Haag staan 
gewoon te weinig bomen die fijn stof vangen waardoor ik meer last 
heb van mijn astmatische bronchitis. Ik snak naar zuurstof van 
volwassen bomen. Wat de gemeente moet doen? Meer groen en 
zorgen voor niet meer autobewegingen dan nodig’. 

wat Vinden zij Van groen?

Eigenlijk voelt iedereen wel dat wonen, 
werken en recreëren in een omgeving met 
bomen, parken en plantsoenen mensen 
goed doet. En dat het voor kinderen verschil 
maakt of ze op een groen schoolplein spelen 
of in een kale stenen omgeving. Dat in buur-
ten met groen de prijzen van huizen hoger 
liggen, is geen verrassing. Maar wist u dat 
die huizen ook energiezuiniger zijn? En dat 
buurten met groen veiliger en schoner zijn? 
En dat men er meer en beter omgaat met de 
buren? Maar klopt ‘ons gevoel’ wel of praten 
we elkaar na? Hieronder een greep uit de 
grote hoeveelheid wetenschappelijk onder-
zoek die de waarde van groen onderbouwt. 

zeven thema’s 
We geven in zeven punten aan op welke 
manier een groene omgeving ons leven 
beïnvloedt. En waarom verdere bezuinigin-
gen op openbaar groen ten koste gaan  
van de kwaliteit van onze woon-, werk- en  
leefomgeving. We vatten de uit onderzoek  
gebleken inzichten hierover beknopt samen. 
Meer informatie vindt u op de website van 
onze stichting www.iverde.org. 

1. kinderen ontwikkelen zich beter in een 
groene omgeving 
Een groene woon- en speelomgeving heeft 
een positieve invloed op de motorische 
ontwikkeling en het speelgedrag. Bovendien 
wijst onderzoek uit dat ‘groen’ een positieve 
invloed heeft op de cognitieve – de leerpres-
taties - en emotionele ontwikkeling van 
kinderen. Kinderen op groene schoolpleinen 
werken meer samen en er is minder sprake 
van pesten en andere vormen van agressie. 

2. je werkt beter en fijner in een  
bedrijf met groen 
Groene kantoren zijn niet alleen gezonder, 
maar je werkt er ook lekkerder. En op een 
natuurlijke manier ook efficiënter. Uit ver-
schillende studies blijkt dat de productiviteit 
in een groene omgeving 35% hoger is, maar 
zonder toename van stress. Integendeel: 
medewerkers ervaren aantoonbaar meer 
positieve gevoelens als blijheid, behulp-
zaamheid en assertiviteit. De verklaring? 
Planten nemen gifstoffen op, de luchtvoch-
tigheid neemt toe, stof wordt gebonden enz. 
Maar ook reageren we op de kleur en geur 
van planten. Een natuurlijke werkomgeving 
leidt tot een positief gevoel ‘tussen de oren’. 

3. patiënten met uitzicht op groen  
herstellen sneller 
Al in 1984 wees onderzoek onder zieken-
huispatiënten uit dat uitzicht op groen  
van invloed is op het herstel van patiënten.  
Na operaties herstelden patiënten niet 
alleen veel sneller, maar opvallend was ook 
dat patiënten die uitkeken op bomen minder 
gebruik maakten van o.a. pijnstillers.

4. uw huis is meer waard in een  
groene omgeving
In Nederland is het verband tussen omge-
vingskenmerken – het gaat dan vooral om 
groen - en de woningprijs onderzocht. De 
conclusie was dat woningen met groen in de 
omgeving 4% tot 30% meer waard zijn dan 
hetzelfde woningtype in een ‘niet-groene’ 
omgeving. Groen voegt dus flink waarde toe 
aan woningen en wijken. Dat is nog sterker 
zo als er voor het publiek toegankelijke 
parken en plantsoenen in de buurt liggen. 

Winnaar Groenste Balkon
DEN HAAG - Deze week heeft 
GroenLinks de winnaar 
bekend gemaakt van het 
Groenste Balkon, editie 
2013.  Moki Last en Noud te 
Riele hebben de hoofdprijs, 
een plantenbon van 50 euro, 
ontvangen in hun groene 
oase aan de Lange Beesten-
markt. Het creatieve duo 
maakt bewuste keuzes met 
het inrichten van het balkon 
en de terrasjes achter hun 
huis: “We hebben een klei-
ne moestuin voor onszelf, 
maar ook een insectenhotel 
en een vleermuizenkast. En 
natuurlijk zorgen we ervoor 
dat vogels en vlinders graag 
bij ons verblijven.” Jury-
voorzitter en raadslid Inge 
van Vianen: “Dit terras mag 

zich de winnaar noemen, 
omdat er bewust gekozen 
is voor een diversiteit aan 
groen, waar zowel mens als 

dier plezier aan beleven! 
Een prachtig voorbeeld en 
dat midden in het centrum 
van een grote stad.” 

De winnaars samen met jury-voorzitter Inge van Vianen.  Foto: Jos 
van Leeuwen

Rooftas of diepvriestas?
DEN HAAG - Okee, raadslid 
Ibo Gülsen (VVD) krijgt zijn 
zin. De gemeente Den Haag 
verbiedt offi cieel de rooftas 
en neemt daartoe een bepa-
ling op in de APV.  Maar veel 
zal dat niet helpen, meldt de 
gemeente nu al. “Want een 
rooftas is van buiten af niet 
als zodanig te herkennen en 
bovendien moeilijk te onder-
scheiden van een gangbare 
tas voor diepvriesproduc-
ten.” Checken op zulke tas-
sen is tijdrovend. De politie 
kan zijn tijd beter besteden 
aan aanhouding van klan-
ten op basis van camerabeel-
den of waarneming van het 
winkelpersoneel, denkt het 
gemeentebestuur. Gülsen 
heeft ontdekt dat de roof-
tas een ware plaag is. Deze 
tassen hebben een dubbele 
wand van bijvoorbeeld alu-
miniumfolie waardoor de 

detectiepoortjes de gestolen 
voorwerpen niet kunnen 
detecteren. Het gevolg is dat 
de beveiligingsinstallaties 
geen alarm slaan wanneer 
gestolen voorwerpen de 
winkel verlaten. Winkeliers 
constateren dat in ongeveer 
80% van de winkeldiefstal-
len gebruik wordt gemaakt 
van deze rooftassen of van 
andere voorwerpen die ge-
prepareerd zijn om winkel-
diefstallen mee te plegen. 
Daarnaast verwacht de Na-
tionale Politie in het recente 
dreigingsbeeld een toename 
van het aantal winkeldief-
stallen in de komende ja-
ren. Het gemeentebestuur 
claimt dat de aanpak van 
winkeldiefstal in Den Haag 
op de goede weg lijkt te zijn 
omdat er dit jaar 5% minder 
aangifte is gedaan door win-
keliers. 

Corretje schrikt van kleine 
rat of muis in huis

Dankzij mijn sponsor is mijn auto 
weer helemaal optimaal en daar 
ben ik de jongens van Vesely erg 

dankbaar voor, dus gauw van de week 
effe mijn geleende brikkie terug gebracht 
naar Leiden. Toen Charlie en ik gezellig 
een bakkie hadden gedaan liepen we terug 
naar zijn auto. Toen we daar aankwamen 
stond er midden op de weg een auto een 
beetje schuin met zijn richtingwijzer uit 
naar rechts. Ik liep er langs en toen gaf de 
man in die auto achteruit gas en reed mijn 
zowat voor me kloten. Ik riep naar hem 
of hij misschien gezopen had en hij riep 
terug met een verdwaasde blik dat hij effe 
naar de Gamma moest. Hij reed ondertus-
sen bijna een deur eruit van een jongen 
die wilde instappen en ramde vervolgens 
de auto die achter ons geparkeerd stond. 
Ik deed zijn deur open en vroeg nogmaals 
of hij misschien lazerus was en weer het 

zelfde antwoord nee ik mot effe naar de 
winkel en gaf vooruit gas, parkeerde zijn 
auto en liep verdwaasd de winkel binnen. 
We hebben de politie gebeld en die hebben 
hem uit de winkel gehaald en zijn rijbewijs 
in beslag genomen. En nu komt het ergste 
wat ik van de week heb mee gemaakt want 
ik zat heerlijk op mijn bank met Corretje 
TV te kijken toen ik in mijn ooghoeken wat 
zag bewegen en ja hoor daar liep een grote 
muis of een kleine rat want hij was diep 
bruin van kleur. Dat was ook de kleur van 
Corretje haar onderbroek want die schijt in 
haar broek voor deze beesten en vooral in 
huis. Alles onderzocht, maar tot op heden 
niets gevonden. Ik hoorde s’avonds dat de 
wedstrijd ADO-Vittesse was afgelast door 
wateroverlast en dat het niet door de brand 
kwam, maar ik maak me er niet druk om 
want voorlopig hebben we niet verloren dit 
weekend. LOL!

HENK BRES

KORT NIEUWS

Lezers schrijven: 
Vestia stuurt 
rekeningen
DEN HAAG - Huurders van 
nieuwbouw in Spoorwijk 
strijden al jaren met Ves-
tia over de manier waarop 
hun woningen verwarmd 
worden; is dat te duur? Is 
dat ongezond? De strijd 
valt niet mee, blijkt uit 
een brief van bewoner 
C. van Dun namens Be-
wonersgroep ‘Effe Puffe? 
Liever niet!’: “Nog steeds 
zijn de bewoners hier zeer 
verbaasd dat de rechter 
twee uitspraken van de 
Huurcommissie onge-
daan heeft gemaakt. En 
dat hierdoor de huur weer 
omhoog moest. De bewo-
ners alhier moeten nu te-
rug gaan betalen terwijl 
nota bene in vergelijkbare 
zaken een schadevergoe-
ding werd toegewezen 
door de rechter. Het door 
de rechter afgedwongen 
onderzoek komt maar zeer 
traag op gang. En er is nog 
niets vernomen over een 
startdatum. Ondertussen 
is Vestia in een rap tempo 
de bewoners rekeningen 
aan het toesturen. Waar-
door ze de te weinig be-
taalde huur met terugwer-
kende kracht alsnog kan 
ontvangen. Beetje vreemd 
toch wel.” 

Haagse 
hotelkamer  kan 
niet concurreren?
DEN HAAG - De hotelprijs 
in Den Haag is in 2013 ge-
daald met 4% ten opzich-
te van vorig jaar. Reizigers 
betaalden gemiddeld 106 
euro voor een hotelover-
nachting tijdens eerste 
helft van 2013, zo blijkt 
uit de laatste Hotels.com 
Hotel Price Index. De ge-
middelde hotelkamerprijs 
in Den Haag lag daarmee 
onder het landelijke ge-
middelde van 121 euro. 
Haagse hoteliers onder-
vinden naar eigen zeggen 
grote concurrentie van 
honderden illegale ‘Bed& 
Breakfasts’ in de stad. Via 
internet kan elke particu-
lier zijn woning voor een 
nacht of weekend te huur 
aanbieden, al is dat tegen 
de gemeentelijke regels. 

Kinderpostzegels 
door Anton Corbijn
DEN HAAG -  De kinder-
postzegels van dit jaar 
zijn ontworpen door Ha-
genaar Anton Corbijn. Hij 
fotografeerde hij de nieu-
we serie kinderpostzegels 
in Ethiopië.

Laatste woord 
over plukboete 
DEN HAAG - Antwoord op 
vragen van PVV-raads-
lid De Graaf: Nee, de ge-
meente is niet bereid om 
de veelbesproken pluk-
boete van 130 euro te se-
poneren. “In deze situatie 
plukten de kinderen on-
der toezicht van de groot-
ouders 47 bloemen. Van 
grootouders mag immers 
verwacht worden dat zij 
corrigerend optreden.

Meer nieuws op www.
deposthoorn.nl
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‘Door Den Haag in de vernieling’
Milieudefensie claimt 
dat de lucht in Den 
Haag slecht is. Wié is 
er ziek geworden? Dat 
vroegen we vorige 
week. Ank de Vroomen 
uit de Jozef Lebelstraat 
zegt inderdaad ziek te 
zijn geworden van de 
uitlaatgassen in Den 
Haag. 

Door Albert Peeters 

Ank lijdt aan astmatische 
bronchitis en hijgt tijdens 
het praten. “Ik denk dat het 
de fi jnstof is. In Den Haag 
staan gewoon véél te weinig 
bomen die fi jnstof vangen. 
Een boom is levend genees-
middel. Het is onverstandig 
om nog eens 200 bomen 
langs de Laan van Meer-
dervoort weg te halen.” 
Voor Ank is het een zeker-
heid: “Ik ben in Den Haag 
in de vernieling geraakt.” Al 
weet niemand 100% zeker 
dat uitlaatgassen de enige 
oorzaak van Anks ellende 
zijn, toch staan twee zaken 
voorop; 1. de luchtkwaliteit 
in Den Haag staat al jaren 
in de beklaagdenbank en 2. 
Ank is ziek geworden direct 
nadat ze 33 jaar geleden van-
uit de Bollenstreek hierheen 
verhuisde. “Ik ben verkou-

den geworden en niet meer 
beter geworden.” Later is ze 
daarover gaan nadenken. 
“Ik woon vlak bij de bord-
jes ‘Milieuzone’ en eerst 
dacht ik dat dat gunstig 
was, nu denk ik: hier moe-

ten alle grote vrachtwagens 
eraf.” En dan zijn er de on-
gemakkelijke feiten. Het is 
Ank als natuurgids bekend 
dat uitlaatgassen en fi jnstof 
kanker, astma en longemfy-
seem veroorzaken. “Er gaan 

per jaar in Nederland 2.000 
mensen dood als direct ge-
volg van uitklaatgassen. 
Den Haag staat in de top 3 
van minst groene gemeen-
ten. Eén boom per 3.000 
inwoners.” Zo ziet Ank dat. 

En kom haar niet aan met 
sprietjes aanplant. Zij snakt 
naar zuurstof van volwás-
sen bomen. Wat moet de ge-
meente doen? “Méér groen 
en zorgen voor niet meer au-
tobewegingen dan nodig.”

‘Meer bomen!’, zegt centrumbewoner Ank de Vroomen, zij lijdt aan astmatische bronchitis.  
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kinderen ontwikkelen zich 
beter in een groene omgeving 
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5. zorgkosten dalen in een  
groene omgeving
De alsmaar stijgende kosten van de zorg is 
een actueel en belangrijk thema in ons land. 
Recent heeft het ‘Vitamine G’-onderzoek 
een sterk verband aangetoond tussen de 
hoeveelheid groen in de buurt en hoe gezond 
mensen zich voelen. Hoe meer agrarisch 
groen, stadsparken of natuurlijk groen als 
heide of bos, hoe gezonder men zich voelt. 
Bovendien voelen mensen zich niet alleen 
gezonder, ze zijn het ook. Inwoners van 
groene buurten brengen minder vaak een 
bezoek aan artsen en doen minder vaak  
een beroep op andere zorgfaciliteiten. 

6. huizen in een groene omgeving 
 zijn energiezuiniger
Groen isoleert. De beplanting in de omgeving 
heeft invloed op de temperatuur in een huis. 
Bovendien is er sprake van minder geluid-
overlast. Een parkje of een windsingel 
schermt de woning af van koude wind.  
Goede beplanting kan leiden tot 10% ener-
giewinst in de woning. Nog meer winst kan 
worden behaald als daarenboven een groen 
dak wordt aangebracht en/of zonne-energie 
wordt geïnstalleerd. 

7. een groene stad geeft schone lucht
Luchtverontreiniging door te hoge concen-
traties fijn stof, cO2, stikstofdioxide en 
vluchtige organische verbindingen, is onge-
zond. Het verkeer is vaak de grote boosdoe-
ner. Planten, bomen en struiken verwijderen 
stof en gasvormige verontreiniging uit de 
lucht. Volgens Engels onderzoek wordt fijn 
stof door het groen uit de lucht gefilterd en 

zijn de concentraties aantoonbaar minder 
groot als er sprake is van doordachte  
beplanting. Het is een belangrijke, kosten-
effectieve en levenssparende maatregel  
om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Meer informatie? 
Op de website van onze stichting  
www.iverde.org vindt u in de toekomst meer 
informatie over relevant wetenschappelijk 
onderzoek. Waar mogelijk zullen we  
samenvattingen van onderzoek publiceren 
en links plaatsen naar de originele onder-
zoeken, sites en de onderzoekers.  

Eén ding komt in het bovenstaande overdui-
delijk naar voren: een groene woon- en 
werkomgeving draagt op verschillende 
manieren bij aan het welbevinden van  
mensen. Groen doet goed. Groen werkt!

inVeSTeren in grOen geeFT grijze geMeenTen kLeur

groen is te kostbaar om op 
te bezuinigen…
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