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#1
in Europa

17.500
architecten,

ingenieurs en
adviseurs

1.700
medewerkers
in Nederland

70
landen actief

70.000
projecten
per jaar

8
vestigingen
in Nederland

Europa’s grootste
architecten- en
ingenieursadviesbureau

Sweco

Transforming society together



van de Europeanen
leeft in steden.

Een gebied dat slechts
van ons aardoppervlak
beslaat...

… en waar
van de energievoorraad
wordt verbruikt

2/3 3% 60-80%

Wat zien we gebeuren in steden?
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5De grootste impact behaal je door juist stedelijke gebieden te veranderen
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Slimme mobiliteitCirculaire economie

EnergietransitieKlimaatadaptatie Gezond en Veilig

Digitalisering

Urban Insight Sweco NL: De zes uitdagingen van de stad
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Behoeften en
verlangens van mensen

Stedelijke structuren

Hoe beïnvloeden de
behoeften en

verlangens van mensen
de stedelijke
structuren?

Hoe beïnvloeden
stedelijke structuren de

mogelijkheden van
mensen om hun

behoeften en verlangens
te bevredigen?

De behoefte van mensen centraal
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2018 2019 2020 2021
Urban Move Urban Energy Climate Action Urban Health

& Wellbeing

Kennis delen – Insight reports
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2020 Urban Insight report
https://www.swecourbaninsight.com/climate-action/building-in-
biodiversity-for-climate-for-health/

Building in Biodiversity
For climate, for health 2022-02-16
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“Once we pay more attention to connecting the
rural biodiversity hotspots to urban ones and
mimic the natural environments in urban areas,
cities can be the key to increasing biodiversity
and bring many opportunities to support well-
being”
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14Veerkrachtige stad ontwikkelen met SDG’s

Cambridge, Massachusetts
Een organisch ontwikkelde stad

Chadighar, India
Een top-down geplande stad

Welke stad is het meest veerkrachtig als
een verbinding wegvalt?



• Uitgenodigd worden te bewegen

• Elkaar ontmoeten

• Ontspannen

• Goede milieukwaliteit (lucht, geluid, bodem)

• Klimaatbestendigheid (hitte- en wateroverlast)

• Groen & biodivers

• Goede toegang tot voorzieningen

• Gezond voedselaanbod

• Sociaal veilig

• Verkeersveilig
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15Gezonde & veilige stad - kansen voor urbane structuren



2022-02-16
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Biodiversiteit steden hoger dan in landelijk gebied
• Grotere variatie aan biotopen
• Veel transities
• Minder pesticiden
• Dynamische omgeving

Biodiversiteit in de stad



1. De groene stad vermindert de kans op wateroverlast

2. De groene stad verkoelt de stad in de zomer (hittestress)

3. De groene stad draagt bij aan gezondheid en welzijn

4. De groene stad draagt bij aan sociale cohesie

5. De groene stad trekt bedrijven

6. De groene stad zorgt voor biodiversiteit

7. De groene stad verhoogt de waarde van vastgoed

8. De groene stad en luchtkwaliteit & geluidbeleving
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19Groen doet goed



tot wel 70% niet-groen: bebouwing en bestrating

toename frequentie en intensiteit piekbuien

vasthouden - bergen - afvoeren

water vasthouden en bergen in de stad

• openbaar en privaat
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20Groen en wateroverlast



• zomerse dag: stad 5 tot 10 graden warmer

• hitte kost mensenlevens
– ouderen
– jonge kinderen
– patiënten met hart- en vaatziekten

• warme periode
– daling arbeidsproductiviteit
– negatieve gevolgen infrastructuur
– waterkwaliteit

• klimaatverandering: grotere kans op hittegolven
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21Groen en verkoeling



• fysieke & mentale gezondheid
– kinderen minder vaak overgewicht in groene wijken
– mensen voelen zich gezonder, minder vaak naar huisarts
– vermindering stress

• vergroot productiviteit

• nodigt uit tot spelen en sporten en een blokje om

• kwaliteit van het groen van belang

• steeds meer focus op preventie van ziekte

2022-02-16
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Positieve gezondheid
Het vermogen van mensen
om zich aan te passen en
een eigen regie te voeren
in het licht van de fysieke,
emotionele en sociale
uitdagingen van het leven

Groen en gezondheid & welzijn



Sociale cohesie afhankelijk van:

• aantal ontmoetingsplekken

• laagdrempelig contact

• motivatie bewoners om te investeren in relaties

• groen schoolplein - minder pesten
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23Groen en sociale cohesie



• battle for talent: werkomgeving maakt verschil

• stress vermindering

• verhoging productiviteit

• biodiversiteit & klimaatadaptatie

• koeling = energievraagstuk
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24Groen en bedrijven



• stad kan een rijk ecosysteem zijn

• bermen, daken en gevels bieden allerlei kansen

• ecologisch beheer

• educatie

• verwondering
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25Groen en biodiversiteit



Groen en vastgoedwaarde

• uitzicht op water 15%

• openbare ruimte 10%

• park 6%

• plantsoen 5%
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26Groen en wateroverlast

BCI - 2016



• grote bomen vangen fijn stof af

• bomen in drukke straten belemmeren luchtstroming

• drukke straten: kies voor vegetatie op daken en
gevels

• op de schaal van de stad kan effect van groen op de
luchtkwaliteit positief zijn (wel zeer klein)

• gaat om de verandering van gehalte fijn stof in de
lucht dat je inademt

• groen beïnvloedt de beleving van geluidhinder
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27Groen en luchtkwaliteit & geluidhinder
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ASN Bank

• 2030: Netto positive effect biodiversity

• For all Geldt voor alle invenstmenst and financing

• New method to measure biodiversity footprint

Groen en Financiële markten
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WERKEN
AAN DE
GROENE
STAD
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32Gezonde & veilige stad

• Vergroenen & verblauwen

• Bewegen, ontspannen & leren

• Ontmoeten & Verbinding

• Leefbaarheid & Levendigheid

• Sociale veiligheid

• Milieu

• Werk en zingeving

• Voedsel

Werken aan de gezonde & veilige stad
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Kijk op je wijk - Energietransitie

Kijk op je wijk – Klimaatadaptatie

Kijk op je wijk



Vertrekpunt

• 3 partijen werkzaam in groen en inrichting openbare ruimte

• HUGSI-platform (https://www.hugsi.green/): ranking van steden op groen

• gemeenschappelijk doel: duurzaam vergroenen van de wereld

Nederland

• Veel aandacht voor vergroening en voordelen van groen, soms hoge ambities

• Geen of onvoldoende inzicht in hoe groen steden en dorpen zijn

• Misverstand dat er geen ruimte is voor groen

• Veel gedetailleerde en openbare data

Challenge om gemeenten te helpen met inzichten om hun steden
en dorpen te kunnen vergroenen

Groene stad challenge - aanleiding

https://www.hugsi.green/


Partijen
Sweco
NL Greenlabel
Husqvarna

Partners
Operatie Steenbreek
Koninklijke vereniging Stadswerk

Editie 2021
• 4 provincies ondersteunen challenge

• Noord-Holland
• Zuid-Holland
• Utrecht
• Gelderland

• 103 van 352 gemeenten geanalyseerd, dit zijn:
• 551 plaatsen (dorpen en steden)
• 3523 buurten
• Woonomgeving van 5.6 miljoen Nederlanders

Groene stad challenge - 2021



Wat
Analyse van al het groen (particulier en openbaar) van alle plaatsen
(dorp en stad) binnen een gemeente

Per plaats:

• Inzicht in hoe groen een stad of dorp is (op basis van 5 KPI’s)

• Inzicht waar ruimte is om te vergroenen (7 vergroeningspotenties)

• Vergelijking met andere steden of dorpen (ranking in HUGSI)

• Rating (label A-F) per buurt

• Voor iedere gemeente

• Monitoring van de ontwikkeling van het groen in 2023 en 2025

• Community of practice: om kennis en ervaringen uit te wisselen

Groene stad challenge - inhoud

Digitaal ontsloten via het HUGSI-platform

551 plaatsen geanalyseerd en te bekijken via:
https://www.hugsi.green/groenestadchallenge



Inzicht in 7 bruto vergroeningspotenties

1. Potentie van extra bomen (aantallen 1e, 2e en 3e grootte)

2. Potentie van groene daken (m2)

3. Potentie van zinloze verharding (m2)

4. Potentie van te vergroenen parkeervakken (m2)

5. Potentie voor andere vegetatie (m2)

6. Potentie van groene verblijfsplekken (aantallen)

7. Potentie te vergroenen tuinen (aantallen en %)

Groene stad challenge - vergroeningspotentie
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Labels Breda
A
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D

E

F

X

Groene stad challenge - labels Breda
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• geïsoleerd groen (omgeven door kanaal en beton)

• veel verharding

• lage biodiversiteit
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40Handreiking Nieuwegein Natuurinclusief - analyse



2022-02-16

41

• stad als een sterk geürbaniseerde biotoop
• ecosysteem met groen bedekte stenen, vijvers en beken
• geïnspireerd op het omliggende landschap en natuur

Handreiking Nieuwegein Natuurinclusief - visie
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42Handreiking Nieuwegein Natuurinclusief - huidige situatie
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Toekomstige situatie

Handreiking Nieuwegein Natuurinclusief - toekomstige situatie
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44Handreiking Nieuwegein Natuurinclusief - maatregelen
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• FAAM Architects
• Tom van Tuijn Stedebouw
• Gemeente Eindhoven
• Sweco

Buurtschap te Veld - Eindhoven
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46Buurtschap te Veld - Eindhoven
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47Buurtschap te Veld - Eindhoven
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• Betrek een ecoloog

• Maximaliseer het gebruik van gebiedseigen soorten

• Geen invasieve soorten

• Lagen en structuren

• Verspreid de bloeiperiodes
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49Natuurinclusief ontwerp



• Groene daken

• Groene balkons

• Groene gevels

• Nest en rustgelegenheid (vleermuizen, vogels, insecten)
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50Natuurinclusieve gebouwen
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https://whitepaper.sweco.nl/de-natuurinclusieve-stad/cover-uk/
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1. Benader de stad als een ecosysteem

2. Een robuust groen-blauw netwerk

3. Behoud van waardevol

4. Zorg voor een gezonde bodem

5. Zet grijs om in groen

6. Natuur-inclusieve (her)ontwikkeling en ontwerp

7. Zorg voor de juiste condities voor doelsoorten

8. Ecologisch landschapsontwerp

9. Alles kan natuur-inclusief worden

10. Betrek inwoners

Groen & natuurinclusief - 10 tips

https://whitepaper.sweco.nl/de-natuurinclusieve-stad/cover-uk/
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