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Baten van groen, berekend in harde euro’s

Van MKBA naar batentool1

TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity en 
is een internationale studie naar de economische betekenis van 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten. TEEB-stad is een van zes 
TEEB studies in Nederland. In een Community of Practice met 
de Rijksoverheid en elf Nederlandse gemeenten is een MKBA 
(Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) opgesteld voor groen 
in de stad. Daarmee zijn lokale cases doorgerekend. Hieruit bleek 
niet alleen dat de baten van groen en water anderhalf tot twee keer 
hoger waren dan de kosten, maar ook dat er veel meer groenbaten 
te berekenen zijn dan gemeenten aanvankelijk dachten.
De MKBA van TEEB-stad maakte, naast de economische en 
maatschappelijke waarde van natuur en water in en rond de stad, 
ook de kosten- en batendragers inzichtelijk. Vroegtijdig samen 
nadenken met diegenen die profijt hebben van de baten bleek bij 
te dragen aan een rendabeler project, een groter draagvlak en 
een sneller proces. Door al vanaf het begin van het planproces 
maatregelen te koppelen aan baten en baathouders kan een plan 
worden gerealiseerd met hogere maatschappelijke meerwaarde 
en een grotere betrokkenheid van partijen.
Voor de deelnemende gemeenten was het echter lastig om zelf 
met de methode aan de slag te gaan, zowel met het berekenen 
van baten als met het gebruik van de resultaten in stedelijke 
processen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft daarom 
in 2013 de Nederlandse kennisorganisatie Platform31 gevraagd 
een vervolgproject te starten. Om gemeenten, architecten, ont-
wikkelaars en burgers een handzaam instrument te geven waar-
mee ze zelf de waarde van groen in hun leefomgeving kunnen 
berekenen, is de TEEB-stad tool ontwikkeld. Met ambtenaren, 
ontwerpers en adviseurs uit de sector zijn daarvoor in een aantal 
leergroepbijeenkomsten de wensen en verwachtingen geïnven-
tariseerd. Duidelijk werd dat er vooral behoefte bestond aan 
een quickscan die:
n snel inzicht geeft in een aantal belangrijke baten;
n makkelijk is in te vullen samen met partijen als 

ontwikkelaars en woningbouwcorporaties; 
n voor het invullen niet te veel tijd vraagt (maximaal vier uur);
n eenvoudig is aan te passen, zodat verschillende 

scenario’s met elkaar vergeleken kunnen worden voor 
het ontwerp en het optimaliseren van projectplannen; 
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n uitkomsten levert die als argumenten zijn te 
gebruiken in onderhandelingen met partijen 
om (financieel) bij te dragen aan groen; 

n uitkomsten geeft die te gebruiken zijn bij 
het toetsen van investeringsplannen. 

De TEEB-stad tool
Het resultaat is een toegankelijk en breed toepasbaar instrument 
dat plannenmakers, gemeenten, ontwikkelaars, bedrijven en 
(burger)organisaties de mogelijkheid geeft om zelf de waarde van 
groen en water in hun leefomgeving te berekenen en te begrijpen. 
De TEEB-stad tool zelf is 
nadrukkelijk geen MKBA. 
Een volwaardige MKBA is 
veel breder en gaat in op 
verschillende projectspe-
cifieke afwegingen (zoals 
probleemanalyse, alter-
natief, investeringskosten, 
onderhoud en beheer, etc.). 
Daarnaast beperkt de tool 
zich tot een aantal meest voorkomende en generiek berekenbare 
maatschappelijke baten van groene en blauwe maatregelen op 
de thema’s gezondheid, energieverbruik, waarde van woningen, 
recreatie & vrije tijd, sociale cohesie en waterhuishouding.

Een groene ‘black box’
Met de TEEB-stad tool worden bestaande MKBA-richtlijnen 
voor het berekenen van baten toegankelijk gemaakt. Doordat 
de tool door eindgebruikers zelf is in te vullen, zit de initiatiefne-
mer van groenblauwe projecten zelf in de driver’s seat. Je hoeft 
geen MBKA-specialist te zijn om de gebruikte rekenformules 
en de onderzoeken waarop deze gebaseerd zijn te begrijpen. 
Wanneer de tool bijvoorbeeld toont dat de aanplanting van 500 
bomen de luchtkwaliteit zodanig verbetert dat jaarlijks 20.000 
euro aan gezondheidsbaten optreden, kun je vervolgens ook 
laten zien hoe die berekening tot stand is gekomen: elke boom 
filtert jaarlijks 0,1 kilogram fijnstof uit de lucht, en elke kilogram 
minder aan schadelijke stoffen in de lucht zorgt voor 400 euro 
aan verbetering van de volksgezondheid. Door berekeningen S T A D  T O O L
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Gestaag baant het begrip ‘ecosysteemdiensten’ zich een weg in het Vlaamse ruimtelijk beleid. 
Met ecosysteemdiensten tracht het natuurbeleid andere beleidsvelden duidelijk te maken dat 

een goed functionerend ecosysteem niet alleen intrinsiek waardevol is, maar ook heel wat 
andere diensten levert aan onze verstedelijkte samenleving. Bomen zijn immers niet alleen 

mooi, ze zorgen ook voor verkoeling en hebben een positief  effect op de luchtkwaliteit en de 
volksgezondheid. De ecosysteemdienstenbenadering maakt de rol en positie van natuur steeds 

meer bespreekbaar in de besluitvorming over stedelijke of  infrastructurele projecten. Soms, 
zoals in het project van de Vlaamse Landmaatschappij voor de Limburgse Wijers, worden 

ecosysteemdiensten ook gebruikt als een hele nieuwe manier om naar een gebied te kijken.

In Nederland gaat de TEEB-stad tool nog een stapje verder. Door het vroegtijdig 
betrekken van de personen die in het kader van ontwikkelingsplannen 
effectief  baat hebben bij investeringen in groen, kan het draagvlak 
worden vergroot en een rendabeler project worden gerealiseerd.

DEZE QUICKSCAN 
GEEFT UITKOMSTEN 
DIE BRUIKBAAR ZIJN 
BIJ HET TOETSEN 
VAN INVESTERINGS-
PLANNEN.
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Groen en blauw  
in de stad Almere



zelf aan de slag, met meer of minder inmenging van de gemeen-
telijke overheid. In het ene project is de gemeente vooral een 
stimulator en wakkert ze initiatieven aan, in het andere brengt 
ze partijen samen en smeedt ze coalities. 
Het komt nog vaak voor dat de overheid het geld investeert, 
maar dat allerlei andere partijen daar de voordelen van genieten. 
Door inzicht in de kosten en baten van een maatregel worden 
gemeenten zich er beter van bewust dat zij een partij vormen 
in een onderhandelingssituatie. De uitkomsten van de tool kun-
nen als basis dienen voor een gesprek om andere partijen een 
bijdrage te laten leveren aan de investeringen en zo in tijden 
van slinkende overheidsmiddelen toch tot maatregelen voor 
meer natuur te komen. Daarbij helpt een duidelijk, economisch 
plaatje dat laat zien welke voordelen er zijn en welke partijen 
daar profijt van hebben.

Geen reken- maar een gesprekstool
De TEEB-stad tool geeft niet alleen inzicht in de baten van groen 
en water in de stad, maar laat ook zien welke baathouders daar 
profijt bij hebben. Die informatie is te benutten bij het vormen 
van coalities om groen en water in de stad te realiseren. En dat 
betekent dat baathouders het gesprek kunnen aangaan om tot 
overeenstemming te komen over hun (financiële) bijdrage. De 
berekeningen uit de TEEB-stad tool kunnen dergelijke gesprek-
ken faciliteren.

De tool helpt om een gezamenlijke 
taal te spreken. Wanneer een ge-
meente of initiatiefnemer een ont-
wikkelaar wil overhalen om mee te 
investeren in groen, heeft het geen 
zin om die ontwikkelaar te vertellen 
wat het belang van groen is voor de 
biodiversiteit. Maar je zult zijn belang-
stelling wel krijgen als je uitlegt wat 
een groene woonomgeving doet voor 
de huizenprijs of wanneer je vertelt 
dat een groen dak bijdraagt aan ener-
giebesparing. Met de TEEB-stad tool 
kun je de specifieke baten uitrekenen 
die je gesprekspartner interesseren. 
Door deze informatie te gebruiken om 
gesprekken aan te knopen, vergroot je 
de kans dat partijen enthousiast wor-
den over groene investeringsplannen. 
De TEEB-stad tool zorgt zo voor een 
beter gesprek tussen de stakeholders. 
Meer nog dan een rekentool, is het dus 
een gesprekstool. Door inzicht in de 
baten van groen kan het gesprek over 
die baten gevoerd worden en vanuit 
een gezamenlijk belang aan planop-
timalisatie gewerkt worden. 

transparant te maken, worden de baten van groen begrijpelijker 
en geloofwaardiger.
De tool berekent op basis van generieke onderzoeksresultaten de 
baten voor een specifieke plansituatie. De uitkomsten in euro’s 
zijn daarom indicatief: ze laten zien in welke orde van grootte er 
baten optreden en welke baathouders daarbij in beeld zijn. Voor 
elke plansituatie kunnen de werkelijke baten hoger of lager liggen, 
afhankelijk van de precieze context. Om daar een volledig en 
betrouwbaar beeld van te krijgen is een grondige MKBA-analyse 
nodig. De TEEB-stad tool komt alleen van pas bij een eerste 
vingeroefening. Al in een vroege fase van de planontwikkeling 
levert de tool input voor een dialoog in termen van maatschap-
pelijke (meer)waarde. 

Voor wie is de tool bedoeld?
De tool is er voor iedereen die inzicht wil krijgen in de waarde van 
groen en water in de stad in het algemeen of voor een specifiek 
plan. Dat kunnen gemeenteambtenaren zijn, maatschappelijke 
organisaties, gebiedsontwikkelaars, stedenbouwers, groenon-
dernemers maar ook bewoners. Er zijn tal van voorbeelden 
waar burgers en bedrijven de verantwoordelijkheid voor de 
publieke ruimte op zich (willen) nemen. Met de berekeningen 
kunnen initiatiefnemers naar het gemeentebestuur stappen en 
hun ideeën voor een groene leefomgeving kracht bijzetten. Zo 
worden de opbrengsten van groen en natuur in de besluitvor-

ming over bestemmingsplannen, grond- en vastgoedexploita-
ties en ontwerpsessies in alle ernst meegenomen. Het invullen 
van de tool duurt één tot vier uur. Door de maatregelen van 
een specifiek project (gegevens over aanplanting van bomen, 
vergroening van daken, aanleg van gras, etc.) in te vullen, laat 
de tool zien wat het effect van deze maatregelen is op baten als 
energiebesparing, gezondheid of waterberging. Het is daarbij 
mogelijk om met verschillende scenario’s te werken en meerdere 
planvarianten te vergelijken voor een optimaal resultaat. Om 
inzicht te krijgen in de waardestijging bij herinrichting volstaat 
het zowel de bestaande als de nieuwe situatie in te voeren en 
beide uitkomsten met elkaar te vergelijken. Wie met de TEEB-
stad tool verschillende scenario’s van een plan berekent (met 
meer of minder bomen, water, gras, etc.) kan een combinatie 
van maatregelen samenstellen die de betrokken baathouders 
het optimale profijt levert. 

Nieuwe rol voor gemeenten
De tool helpt gemeenten die, mede door de crisis, een andere rol 
hebben gekregen bij stadsontwikkeling. Budgetten staan onder 
druk en daarmee ook de kwaliteit van de openbare ruimte. Van 
ontwikkelaars, bedrijven, burgers en gezondheidsorganisaties 
wordt een grotere bijdrage verwacht als het gaat om zaken als 
leefbaarheid, wonen, groen en water. De gemeente is niet langer 
automatisch de initiatiefnemer of de geldschieter. Partijen gaan 

DE TOOL HELPT GEMEENTEN 
DIE, MEDE DOOR DE 
CRISIS, EEN ANDERE ROL 
HEBBEN GEKREGEN BIJ 
STADSONTWIKKELING.

plan:
scenario:

NCBOR € 26.126.733,-
Scenario-1 contante waarde (over 30 jaar)

TEEB-stad resultaten

Baten Baathouders
Minder zorgkosten (generiek) door een groenere
woonomgeving
Minder arbeidsverlies (generiek) door een groenere
woonomgeving
Minder gezondheidskosten door afvang van fijnstof

bewoners
bedrijven (arbeidsuitval)
verzekering
overheid

1. Gezondheid € 765.196,-

Baten Baathouders
Minder energieverbruik door beschutting van bomen
Minder energieverbruik door groene daken

bewoners

2. Energieverbruik € 37.824,-

Baten Baathouders
Meer vastgoedwaarde bestaande woningen door een
groenere omgeving
Meer vastgoedwaarde nieuwe woningen door een
groenere omgeving
Meer vastgoedwaarde bestaande woningen door
kwaliteitsverbetering groen

vastgoedeigenaren

3. Waarde van woningen € 20.448.000,-

Baten Baathouders
Meer recreatiemogelijkheden door meer of
kwaliteitsverbetering groen
Meer winst ondernemers door groenere winkelstraten

recreanten
ondernemers

4. Recreatie & vrije tijd € 132.990,-

Baten Baathouders
Minder verhuiskosten door een groenere omgeving bewoners

corporaties

5. Sociale cohesie € 251.937,-

Baten Baathouders
Bescherming tegen wateroverlast door meer
waterberging
Vermeden investeringskosten door meer waterberging

bewoners
bedrijven
overheid
waterschap

6. Waterhuishouding € 4.490.784,- De TEEB-stad tool maakt het 
effect van geplande ingrepen 
inzichtelijk en berekent vervolgens 
de waarde daarvan in euro's.

De webapplicatie is gratis 
beschikbaar op www.teebstad.nl
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Gebruik in de praktijk
De TEEB-stad tool kende eind 2015 ongeveer tweeduizend 
gebruikers. Diverse Nederlandse gemeenten waaronder Apel-
doorn, Amersfoort, Almere, Den Haag en Rotterdam gebruiken 
de tool en het TEEB-stad gedachtegoed actief in hun plannen 
en beleid. Een precies beeld van het gebruik ontbreekt omdat 
alleen de gebruiker toegang heeft tot de ingevoerde gegevens, 
maar een aantal casussen zijn ons wel bekend. 

Voedseltuin, Rotterdam In Rotterdam wordt de tool gebruikt 
om de waarde te berekenen van een tijdelijke voedseltuin in een 
gebiedsontwikkeling in het gebied Merwe-Vierhavens. In die 
voedseltuin verbouwen vrijwilligers groenten voor voedselpak-
ketten van de Voedselbank Rotterdam. Het is tevens een werk-
gelegenheidsproject voor mensen die het moeilijk hebben op de 
arbeidsmarkt. Hoewel het initiatief duidelijk sociale waarde heeft, 
past het niet vanzelfsprekend in de geplande ontwikkeling van het 
gebied. De plannen om de Voedseltuin als park aantrekkelijker 
te maken zijn door de gemeente Rotterdam doorgerekend met 
de TEEB-stad tool. Daardoor zijn gesprekken op gang gekomen 
tussen ambtenaren van het ruimtelijk en het sociaal domein over 
de waarde van groen voor beide domeinen. De berekeningen van 
de TEEB-stad tool helpen om een gezamenlijke taal te spreken 
en het initiatief breder naar waarde te schatten. Dit vergroot 
de kans dat de Voedseltuin van toegevoegde waarde kan zijn 
binnen de geplande ontwikkeling van het gebied. Mogelijk kan 
budget voor re-integratietrajecten bij de ontwikkeling van de 
Voedseltuin meegenomen worden.

Zuiderpark, Apeldoorn In Apeldoorn werkt de gemeente 
samen met belanghebbenden aan de herinrichting van het Zui-
derpark. Om een goed beeld te krijgen van niet alleen de kosten 
maar juist ook de waardeontwikkeling bij herinrichting heeft de 
gemeente Apeldoorn zowel de bestaande situatie als het herin-
richtingsplan ingevoerd in de TEEB-stad tool. Uit die analyse 
blijkt dat de waarde die de herinrichting creëert vele malen 
hoger is dan de kosten van de aanleg. Met deze informatie wil 
de gemeente Apeldoorn baathouders overtuigen om mee te 
investeren in het plan. 

 
Amersfoort, Almere, Zwolle e.a. Er zijn ook andere voor-
beelden. De gemeente Amersfoort heeft met de tool berekend 
dat de vergroening van een stenig plein, waaromheen panden 
herbestemd worden met nieuwe functies, tot minder waterschade 
in een nabijgelegen parkeergarage kan leiden. Deze informatie 
was aanleiding om mogelijke nieuwe financieringsbronnen aan 
te spreken voor de vergroening van het plein. De tool is ook 
bruikbaar in situaties waar groen juist verdwijnt. In Almere zet 
men de tool in om te onderzoeken hoe verlies van groen bij plan-
matig onderhoud gecompenseerd kan worden met de aanplanting 
van een ander type groen. De gemeente heeft daarbij in het 
bijzonder aandacht voor de waarde van groen voor de gezond-
heid van de wijkbewoners. In Zwolle is de tool gebruikt om het 
waardeverlies te berekenen van de kap van ruim vierhonderd 
bomen bij de herontwikkeling van een ziekenhuisterrein. De 
uitkomsten van de tool maken het gesprek over het optredend 
waardeverlies mogelijk.

Uit deze voorbeelden blijkt hoe de TEEB-stad tool concreet van 
waarde is in planontwikkeling en het identificeren en betrekken van 
baathouders. Omdat de tool vaak aan de voorkant van het proces 
wordt ingezet, moeten de precieze resultaten in de praktijk vaak nog 
blijken, maar de gebruikers ervan zijn alvast lovend over de moge-
lijkheden. De tool helpt om het gesprek niet over kosten maar over 
baten te laten gaan. En dat is al een hele winst.
Vlaanderen hoeft echt niet te wachten op de Nederlandse bevin-
dingen. Niets belet ons om ook zelf in concrete projecten op zoek 
te gaan naar baathouders van investeringen in groen en hen te 
overtuigen om nu reeds bij te dragen in de kosten voor deze investe-
ringen. Het begrip ecosysteemdiensten wordt op die manier over het 
academische debat getild, waardoor het aan kracht wint.

BRONNEN: Groen loont met TEEB Stad. Gemeenten redeneren, rekenen en verdienen met de baten van natuur en water. | Van TEEB-stad naar TEEB-stad tool. Inzicht in de 
waarde van groen in de stad. | Vitale Groene Stad – Jaargang 03 Nummer 01 – Meer inzicht in de waarde van groen. TEEB-stad na twee jaar: de praktijk. pp19-22 | www.teebstad.nl

DE TOOL HELPT OM 
HET GESPREK NIET 
OVER KOSTEN MAAR 
OVER BATEN TE 
LATEN GAAN.

Leergemeenschap TEEB-stad, Zwolle
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