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U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
Groen om de stad speelt een belangrijke rol in de vrijetijdsbesteding van mensen. Daarbij zijn
nabijheid van het groen en de toegankelijkheid erg belangrijk. Hoeveel groen is er nabij steden in
Nederland?

Download figuur [2]

Groen om de stad moet dichtbij en toegankelijk zijn
Voor het gebruik van groen om de stad is het belangrijk dat het groen voldoende dichtbij de woning
is en dat je er ook kunt fietsen of wandelen. Een fiets- of wandeltochtje vanuit de woning duurt
meestal een uur. Dit betekent dat het grootste bereik vanuit de woning hemelsbreed vaak niet meer
dan 5 kilometer bedraagt.
De mogelijkheid om te fietsen en te wandelen is verder afhankelijk van de dichtheid aan paden en
wegen en de mate van beschutting. Zo zijn de mogelijkheden om te wandelen en fietsen in open
agrarische gebieden veel kleiner dan in natuurgebieden. In parken zijn deze mogelijk juist veel
groter.

Naar de interactieve atlas 'Beschikbaarheid groen om de stad' [3]
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Voor het toetsen van de beschikbaarheid van groen om de stad is dus zowel afstand als
toegankelijkheid belangrijk. Door De Vries en Bulens (2001) is hiertoe een maat ontwikkeld waarin
beiden een rol spelen; de recreatieve opvangcapaciteit. Deze capaciteit wordt uitgedrukt in het
aantal recreatieplaatsen per hectare binnen 5 km van het bebouwde gebied. Hoe meer
voorzieningen, wandel- en fietspaden, beschutting e.d., hoe meer recreanten er maximaal in een
gebied aanwezig kunnen zijn.

Beleid groen om de stad
Rijk en provincies zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van groen om de stad, waaronder de
Randstadgroenstructuur. De taakstelling tot 2013 bedraagt 18.685 hectare. De verwerving en
inrichting van gronden loopt moeizaam, onder meer door de hoge ruimtedruk rond grote steden.

[indicator=nl1336]
In 2002 stelde de ANWB op basis van de door De Vries & Bulens (2001) berekende tekorten, voor om
60 000 ha extra groen om de stad aan te leggen. Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft deze claim
voor aanvullend groen beoordeeld (Farjon & Lammers, 2002).
In de Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur (LNV, 2000) geeft het kabinet aan dat een
aanvullende taakstelling van 10.000 hectare gewenst is. De financiering van deze aanvullende
taakstelling is nog niet rond.
Bij het vaststellen van tekorten wordt uitgegaan van het percentage mensen dat gaat wandelen of
fietsen op de vijf na drukste dag, namelijk 17% van de Nederlanders.

Interactieve atlas groen in en om de stad
De informatie in het Milieu- en Natuurcompendium over groen in en om de stad kunt u interactief
bekijken met behulp van een digitale atlas. Om u op weg te helpen heeft de redactie een tweetal
kaarten voor u geselecteerd:

de gemiddelde hoeveelheid openbaar groen per woning binnen het bebouwde gebied per
gemeente [4] (groen in de stad).
het gemiddelde aantal recreatieplaatsen per inwoner per gemeente [5] (groen om de stad).
U kunt met de atlas zelf ook andere kaarten raadplegen.
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Relevante informatie

[indicator=nl0299]
[indicator=nl0449]
[indicator=nl1336]
[indicator=nl0318]
Is er samenhang tussen inkomen en kwaliteit van de woonomgeving, zoals geluidniveau,
nabijheid van groen, bebouwingsdichtheid en milieudruk?
[indicator=nl0062]
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