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Opinie: Maak juist nú werk van 
groen in wijken 
dinsdag 14 juli 2020 
 

Het openbare leven is totaal veranderd door de coronacrisis. Terecht: onze 
gezondheid staat voorop. En doordat we nu noodgedwongen zoveel tijd in en om 
ons huis doorbrengen, merken we hoe belangrijk een prettige woonomgeving is. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Groen in de stad draagt bij aan zo'n prettige leefomgeving, die gezond en veilig is. Een 

park of woonwijk met veel groen nodigt uit om naar buiten te gaan. Het biedt ruimte om te 

fietsen of te wandelen. Te sporten en spelen dichtbij huis. Daarnaast vangen bomen, 

struiken en grasvelden regenwater op en zorgen ze voor verkoeling bij extreme hitte. 

Bovendien is een groene woonomgeving niet alleen prettig voor mensen, het trekt ook 

bijen, vlinders en andere insecten aan. Zo draagt groen in de stad bij aan de 

biodiversiteit. Beweging, klimaatadaptatie en natuur, drie vliegen in één klap.  

 

Daarom zouden we juist nu werk moeten maken van meer groen in woonwijken. Maar de 

plannen hiervoor drogen op. VHG (de branchevereniging van hoveniers en 

groenvoorzieners), branchevereniging Cumela voor ondernemers in groen en infra, de 

branchevereniging voor sport en cultuurtechniek (BSNC) en branchevereniging Spelen & 

Bewegen trokken hierover aan de bel. Zij merkten al snel na de afgekondigde 

coronamaatregelen dat aanbestedingen van groenprojecten worden uitgesteld. Inmiddels 

is het seizoen voor het planten van bomen en struiken voorbij, maar de plannen en 

opdrachten voor het najaar zouden nu in gang gezet moeten worden. 

 

Heel veel partijen in Zuid-Holland maken hier al een tijdje werk van. Zo sloten 

bouwbedrijven en overheden het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Daarin staan 

afspraken over de aanleg van groen bij de bouw van nieuwe woonwijken. Gemeenten 

denken bij het ontwikkelen van plannen niet alleen aan de woningen die er moeten 

komen, maar ook aan de omgeving waarin ze staan. En diverse partijen werken samen 

aan biodiversiteit. Denk aan initiatieven zoals het bijenlandschap en de aanleg van 

bloeiende bermen langs wegen. 

 

Ieder van ons doet dat op zijn eigen manier, vanuit zijn eigen rol en soms met beperkte 

middelen. De huidige crisis zal daar invloed op hebben. Echter door samen te werken, 

slim te investeren en kennis te delen kunnen wij samen onze steden en dorpen groener 

maken. We blijven dat doen. En we roepen alle partijen die actief zijn op het gebied van 

groen en water hun acties en plannen op dit gebied ook door te zetten. Misschien wel te 

versnellen. Juist nu. Nu we meer dan ooit zijn aangewezen op de straten en wijken in 

onze eigen buurt. Nu we meer dan ooit praten over gezondheid. Daar hebben 

groenbedrijven en hun medewerkers wat aan. En op termijn levert het een gezonde en 

veilige leefomgeving op, waarvan we tot in lengte van jaren profijt hebben. 
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