
Omdat groen steeds 
belangrijker wordt 
 
PPO onderzoekt, analyseert, ondersteunt en adviseert 
 



Goed Groen in de stad 
Kennis en inspiratie voor waardevol groenbeheer  
 
Eigenlijk is het nauwelijks nog een discussie: investeren in voldoende en kwalitatief goed groen 
in de stad loont! Investeringen in stedelijk groen leiden tot besparingen en opbrengsten die 
oplopen tot 1.3 miljard euro per jaar in Nederland . Daarbij gaat het om gezondere inwoners en 
lagere zorgkosten, een hogere arbeidsproductiviteit, hogere waarden van vastgoed en 
woningen, minder criminaliteit, lagere energiekosten, minder afvoer en zuivering van 
regenwater, extra omzet in de recreatie, enz., enz. Daar kan niemand op tegen zijn. 
 
Maar hoe maak je dit concreet? Hoe ontwerp je aantrekkelijk, duurzaam en veilig groen, dat 
zoveel mogelijk nuttige functies heeft? Hoe houd je de kosten voor het beheer van dat groen 
binnen de perken? Want theoretisch is veel bekend over het nuttig inzetten van groen voor 
People, Planet en Profit, maar de praktijk kan weerbarstig zijn.   
Het   Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) heeft veel kennis en expertise op het gebied van 
stedelijk groen. Met deze brochure geven we aan wat PPO doet en wat we voor u als 
groenpartner kunnen betekenen.  
 
  PPO onderzoekt, analyseert, ondersteunt en adviseert 

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen 
UR, is dé Nederlandse kennisinstelling voor praktijkonderzoek . Voor de 
stedelijk groen sector zijn PPO-AGV (Lelystad) en PPO-Boomkwekerij 
(Lisse) uw kennispartners. Wij werken op het grensvlak van beleid en 
uitvoering, met inbreng vanuit de theorie én de praktijk. Wij analyseren 
samen met opdrachtgevers vragen over bedrijfsvoering, groenbeheer 
en groenfuncties. Wij doen onderzoek aan  methoden, producten en 
planten en ontwikkelen nieuwe toepassingen. Deze eigen expertise 
wordt gecombineerd met kennis uit literatuur tot gedegen adviezen. 
 
Enkele voorbeelden van onderzoek en advies: 
• Doorrekenen kosten en baten van groene functies, CO2-footprint 
• Ecologisch ontwerp voor natuurlijke plaagbeheersing 
• Uitvoeren onderzoek gezondheidsaspecten van groen 
• Praktische adviezen over de invulling van groen ontwerpen 

uitgaande van specifieke functievervulling  
• Verzorgen van kennismiddagen 
• Implementatie kennis in lespakketten 
• Advisering burgerparticipatie & ontwerpprocessen met burgers 
• Ontwikkelen en/of testen van nieuwe cultivars voor specifieke 

toepassingen 
• Aanpassen en testen van methoden/machines voor mechanische 

onkruidbestrijding  in het openbaar groen 
 
De werkwijze van PPO is uniek: het beste uit wetenschap en theorie, 
voorzien van de reality-check van de praktijk. 



KLIMAAT EN MILIEU: INSPELEN OP VERANDERINGEN 
Ons milieu is van vitaal belang voor de gezondheid van planten en ons eigen welbevinden. Hoe houden we 
de kwaliteit van lucht, water en bodem in Nederland op peil? Hoe vind je een goede balans tussen een 
schoon milieu en een goed draaiende economie? Welke effecten kunnen we verwachten van 
klimaatverandering? Ons stedelijk groen zal hierin een sturende rol gaan spelen.  
PPO heeft veel onderzoek gedaan aan  het inzetten van groen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 
Doorgerekend  is hoe groot de rol van groen is en/of kan zijn. Dit geldt ook voor het inzetten van groen 
voor waterberging en voor het zuiveren van oppervlaktewater middels helofytenfilters.  Ook is onderzocht  
in hoeverre stadslandbouw en lokale voedselproductie bijdragen aan het verminderen van 
energieverbruik, broeikasgassen en voedselkilometers.  
 
LEEFBAARHEID EN BELEVING: OPTIMAAL GEBRUIK VAN GROEN 
De sfeer en de functionaliteit van het groen worden voor een belangrijk deel bepaald door de soortkeuzes 
van keuze van beplantingstype. In grote lijnen houden burgers van gevarieerd en kleurrijk groen. Voor 
stedelijk groen is het de uitdaging om goed groen (gezond, gevarieerd, functioneel en kleurrijk) te 
integreren met gebouwen en infrastructuur van de stad en daarbij te richten op een optimale 
functievervulling . De onderhoudskosten moeten zo laag mogelijk zijn.  
 PPO heeft onderzoek gedaan naar relaties tussen planteigenschappen en welbevinden van mensen.. 
Verschillende onderdelen van Wageningen UR doen onderzoek naar de positieve effecten van groen op 
gezondheid, en naar de effectiviteit van zorglandbouw.  
 
BIODIVERSITEIT: NATUUR DICHT BIJ HUIS 
De soortenrijkdom van onze flora en fauna wereldwijd gaat hard achteruit. Verstedelijking is één van de 
belangrijke oorzaken. De stedelijke omgeving biedt echter ook grote kansen. Met een rijk en gevarieerd 
groen en goede soortkeuze kun je veel soorten insecten, vogels en andere dieren nieuwe levensruimte 
bieden. Dat geeft tegelijk mogelijkheden voor koppelingen met natuureducatie: de natuur dicht bij huis.    
PPO heeft in samenwerking met het bedrijfsleven ruime expertise opgebouwd rond de eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden van bomen, heesters en vaste planten in het stedelijk groen. Daarnaast is veel 
gewerkt aan het ontwerp van groen dat bijdraagt aan de natuurlijke onderdrukking van insectenplagen 
met behulp van nuttige roofinsecten. Verder is  veel ervaring en kennis opgedaan met mechanische 
onkruidbestrijding om de aanwezige biodiversiteit te ontzien.  
 
ECONOMIE EN WONEN: NIEUWE KANSEN VOOR STEDELIJK GROEN 
Aantrekkelijk groen is één van de factoren van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven. En een groene 
werkomgeving verhoogt de arbeidsproductiviteit van werknemers. Stedelijk groen kan worden ingezet 
voor veel verschillende functies (voedsel, energie, recreatie, educatie, zorg, beheer, enz.). Bij elk van die 
functies zijn voorbeelden te vinden waar mensen en bedrijven daar omheen een onderneming hebben 
ontwikkeld en een inkomen weten te halen uit het stedelijk groen. Stedelijk groen is dus niet alleen een 
kostenpost en kan juist een productiemiddel zijn van een rendabele onderneming! PPO ondersteunt 
ondernemers en gemeenten die bezig zijn met het opzetten van stadslandbouw bedrijven, verzorgt 
cursussen en faciliteert een netwerk van stedelijke professionals en beleidsmedewerkers rondom dit 
thema. Ook participeert PPO in een Europees netwerk waar ervaringen uit verschillende stedelijke 
conglomeraties worden uitgewisseld. 
 
GEZONDHEID EN VOEDING:  GROEN WERKT POSITIEF 
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat een groene leefomgeving bijdraagt aan het welbevinden van 
mensen en een sneller herstel van zieken. Zelfs alleen maar het uitzicht vanuit een raam is al effectief 
gebleken. Zorglandbouw blijkt daarnaast voor specifieke doelgroepen een probaat middel voor 
dagbesteding en re-integratie te zijn.  
PPO heeft onderzoek gedaan naar relaties tussen planteigenschappen en welbevinden van mensen. 
Specifieke geuren en kleuren hebben soms specifieke werkingen. Verschillende onderdelen van 
Wageningen UR doen onderzoek naar de positieve effecten van groen op gezondheid, en naar de 
effectiviteit van zorglandbouw.  
 
 
 
 
 

PPO MAAKT GROEN EFFECTIEVER, DOELMATIGER 
 
PPO heeft in diverse projecten gewerkt aan verbetering van groen en het innovatief toepassen van groen. Het ontwikkelen 
en/of testen van nieuwe verbeterde cultivars, het zoeken naar slimme combinatiebeplantingen zoals bomen en 
onderbeplanting of bloembollen en vaste planten. Maar ook nieuwe toepassingen van groen, zoals dak- en gevelgroen en 
groen voor geluidswallen. Ook heeft PPO ervaring met het inzetten van groen om de leefbaarheid van wijken te verbeteren en 
burgerparticipatie en/of de sociale cohesie van bewoners te stimuleren. 
 
 



PPO Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente 
Edelhertweg 1 
8219 PH Lelystad 
Tel. 0320 - 291111 
E-mail: infoagv.ppo@wur.nl 

PPO Bomen 
Prof. van Slogterenweg 2 
2161 DW Lisse 
Tel. 0252 - 462121 
E-mail: infobomen.ppo@wur.nl 

Meer informatie: 
www.ppo.wur.nl  
 
En hier vindt u ons:  

KENNIS EN EXPERTISE PPO 
 
PPO heeft in samenwerking met het bedrijfsleven ruime 
expertise opgebouwd rond de eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden van bomen, heesters en vaste 
planten in het stedelijk groen. Hoe maak je steden bio-
diverser, hoe creëer je natuurvriendelijke overs en welke 
soorten trekken vlinders of bijen aan? Daarnaast is veel 
gewerkt aan het ontwerp van groen dat bijdraagt aan de 
natuurlijke onderdrukking van insectenplagen met behulp 
van nuttige roofinsecten. Verder is in  
 o.a. de akkerbouw en de vollegrondsgroente  veel ervaring 
en kennis opgedaan met mechanische onkruidbestrijding 
om de aanwezige biodiversiteit te ontzien. Met een aantal 
eenvoudige aanpassingen zijn veel van deze technieken ook 
toepasbaar in het openbaargroen 
 
Een greep uit de publicaties/projecten 
• Brochure “Biodiversiteit in tuin en plantsoen”: Hierin 

worden concrete soortlijsten en inspirerende tips 
gegeven voor het bevorderen van biodiversiteit in de 
stad.  

• Brochure “Inheemse en uitheemse plantensoorten in 
stad en landschap”: Hierin worden de voor- en nadelen 
van toepassing van inheemse versus uitheemse soorten 
besproken. Plaats en functie van de beplanting vormen 
belangrijke criteria. 

• Rapport ‘ Bijen en hommels in de stad’ : Ecologisch 
ontwerp & maatregelen voor bestuivers. 

• Rapport ‘Natuurvriendelijke oevers’: Project met 
bijbehorende rapportage over diverse oevertypes, 
plantensoorten en tips voor aanleg en onderhoud. 

• Lespakket ‘Natuurlijke vijanden’: Een multimediaal 
lespakket ontwikkeld voor het groene onderwijs over 
natuurlijke vijanden van plagen. 

• Presentaties over het belang van (functionele) 
biodiversiteit voor de land- en tuinbouw. 

• Nieuwsbrieven voor natuureducatie rond het thema 
wilde bijen. 

• Demo veld “methoden van onkruidbeheersing” 
mechanische onkruidbestrijding en 
bodembedekkingsmaterialen  

 

PPO brengt u graag in contact met de  
juiste experts die uw vragen  
kunnen beantwoorden. 
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