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Triple E



Economische baten - Natuur in de stad

De parken in Philadelphia

Baten in miljoen $ 
Verbetering van de luchtkwaliteit: 2
Hemelwatermanagement: 6
Toename woningwaarde: 690
Gebruik recreatie: 1000
Gezondheid: 69
Toerisme: 40
Sociale cohesie: 9

Kosten : baten = 1 : 100



Bomen in de stad



Goed groen in de stad

Biodiversiteit hoger in de stad

Groene toepassingen overal

Groen vervult functie

Functie van groen kennen en gebruiken

Geen pleidooi voor meer groen in de stad

Pleidooi voor goed leven in de stad

Functionaliteiten van de stadsbodem

Kwaliteit en kwantiteit



Regulatie functies

Schaduw van boom op pand: tot 30% minder energiekosten



Greenspots Reloaded



Het ecosysteem in de bodem



Het ecosysteem in de bodem

Ook onder 
de grond!

Zoveel biomassa

Niet levend:  
• Voedingsstoffen 
• Organisch materiaal
• Toxische stoffen
• Water
• Structuur

Levend:
• Bacteriën
• Schimmels                          
• Wormen



Bodem in de stad



Bodem in de stad



Bodem in de stad

Bijdrage aan de standplaats

Niet levend:  
• Voedingsstoffen en organisch materiaal
• Toxische stoffen 
• Water
• Structuur

Levend:
• Bacteriën
• Schimmels                          
• Wormen

Meststoffen
Watergifte

Bodemverbeteraars
Mycorrhizaproducten
Wormen
meer



Mycorrhizaschimmels

Voedingsstoffen uit de bodem, naar de plant
Suikers naar schimmel

Schimmeldraden doorgroeien bodem

Zeer oude symbiose; bij 80 % planten



Functie mycorrhizaschimmels

Voedingsstoffen uit de bodem, naar de plant

Bescherming plant tegen ziekte, vervuiling

Bescherming plant tegen droogte

Bodemstructuur

Wateropname en respiratie

Juist in de moeilijke situatie



Toepassing mycorrhizaschimmels op arme bodem

Terugkeer natuurlijke bodemfuncties

• Verzorging van duurzame plantengroei

• Waterfiltering

• Functies vervuld door plantengroei

Toename groei tot 50%



Fijn stof afvang

Vermeden kosten: 
€ 21,40 /kg fijn stof



BETULA - model

BETULA model: gericht inzetten 
van groen

Kwaliteit = kwantiteit 
Kwantiteit is niet aantal bomen of 
oppervlakte

Kwaliteit van groen zit in de 
bodem



Baten van de functies van stedelijk groen



Bomen in de stad



De weg van levende bodem naar de stad



SBIR project: Hydrorhiza  – ‘waterwortel’

Voor elke extra kilo aan biomassa, moet een boom zo`n 500 liter water verdampen

Jaarlijkse regenval interceptie door stadsbomen: tot factor 26 verschil (800 – 20800 liter)



Terreinen te over

Kwaliteit = kwantiteit

Ruim 20.000 hectare grond in stedelijke gebied =
•braakliggend
•(voormalig) bedrijventerrein vervuilde grond
•(voormalig) industrieterrein



Goed groen in de stad

Kwaliteit van groen zit in de bodem

Kwaliteit = kwantiteit 
Kwantiteit is niet aantal bomen of oppervlakte

Tijdelijke mogelijkheden - terreinen

Uitdagingen in de stad
luchtkwaliteit
gezondheid (b.v. kinderen)
klimaat & water
leegstand

Producten voor de stad

Invulling vanuit professionals



Natuur in de stad

People



Bodemleven voor kwaliteit van leefomgeving

Simple Food

Luchtkwaliteit

Stedelijk klimaat

Water

Energiegebruik

Gezondheid



Koesteren wat je hebt

Vergroot baten voor de stad:
Verrijk de bodem voor groen
Vraag het van de professional!

Voorkom ondergrondse conflicten
Denk vooruit: 

•Rekening houden met 
(sterke) groei

•Gebruik de beschikbare ruimte




