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Waarommeten we
groen?
Het nummeren van een straatontwerp is net als het beoordelen van
kunst: het is ingewikkeld en vooral subjectief. Dit wordt zelfs nog
ingewikkelder wanneer we proberen stedelijke kenmerken zoals
schoonheid, comfort of veiligheid te meten. Gelukkig stelt de technologie
ons in staat om in ieder geval een deel van deze kenmerken te kunnen
ontrafelen.

In dit onderzoek hebben we geprobeerd een belangrijk probleem te
onderzoeken: de groenheid van straten. We hebben de zevenmeest
bevolkte steden in Nederland verkend enmet behulp van open-source
data hebben we de groenheid van elke straat en wijk uit deze steden
uitgelicht.

We hopen dat dit stedenbouwkundigen en besluitvormers zal helpen om
de groene dynamiek van deze steden beter te begrijpen.

Echter, is dit nogmaar het begin van het onderzoek. We werken
momenteel aan het meten van de kwaliteit van groene elementen,
evenals het in kaart brengen van groene uitzichten vanuit gebouwen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Lior Steinberg
lior@humankind.city



Hoe hebben we straten
gerangschikt?
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We hebben alle beloopbare straten en paden in een stad uit OpenStreetMap gehaald; een
samenwerkingsproject om gratis bewerkbare wereldkaart te maken.¹ Alle parken zijn uit de
analyse verwijderd aangezien de focus van dit project op gewone straten ligt. We hebben dit
gedaan door gebruik te maken van de gemiddelde groenwaarde uit de Groenkaart ² van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Hoe groener hoe beter?

Het snelle antwoord “Ja!”, omdat we weten dat groen goed is voor onze fysieke enmentale
gezondheid, maar ook voor het milieu en onze planeet. Steden over de hele wereld proberen
groener te worden en aangezien straten het grootste deel van de openbare ruimte
uitmaken, is het logisch om vooral te focussen op het vergroenen van straten.

Maar het is ook belangrijk om te onthouden dat niet alle straten groen kunnen of moeten
zijn. Oude Kijk in ‘t Jatstraat hiernaast laat zien dat het maar 18% groen bevat en toch is het
een van demeest succesvolle winkelstraten van Groningen. Natuurlijk kan het groener,
maar dat kan betekenen dat andere essentiële zaken in de straat, zoals caféterrassen of
fietsenstallingen, verplaatst zullen worden.

Hierom raden we aan dit rapport te gebruiken als een extra hulpmiddel uit uw
gereedschapskist: groen is slechts een van de vele essentiële kenmerken die een straat zou
moeten hebben.

¹ Verken: www.openstreetmap.org
² Voor meer informatie over de groene kaart en hoe deze is gemaakt: www.bit.ly/RIVM2021
³ Bevoegdheid voor alle straatbeelden: ©2021 Google Street View



Distributie van groene straten
Van de grootste Nederlandse steden

De verhouding tussen laag-, midden- en hoge groenwaarde van straten, berekend naar straatlengte

60%

54%

53%

50%

48%

41%

33%

24%

32%

30%

34%

33%

32%

42%

16%

14%

17%

16%

19%

27%

26%

Amsterdam

Rotterdam

Den Haag

Utrecht

Eindhoven

Tilburg

Groningen



Groene stratenindex
Van de grootste Nederlandse steden

De gemiddelde “groenwaarde” van straten in de stad
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Straten in Rotterdam

Zwarte Paardenstraat20%
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Groenwaarde
Den Haag
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Groenwaarde
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Groenwaarde
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Groenwaarde
Groningen
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Straten in Groningen

Ubbo Emmiussingel80%

18% Oude Kijk in 't Jatstraat
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Laten we onze steden groener maken!
Stedelijke analyse is de eerste stap naar het verbeteren van onze steden. Het helpt ons te
zien waar de stad kan verbeteren, vooral als het bruikbare inzichten en praktische actie- en
ontwerpsuggesties bevat.

Bij Humankind helpen we om de visie werkelijkheid te laten worden. Samenmet gemeenten,
overheden en organisaties faciliteren we stedelijke verandering.

Meer weten? Neem contact opmet Lior Steinberg (lior@humankind.city)

Analyse Strategie & concept Prototype Implementatie

15 minuten analyse Tel Aviv Bicycle Strategy Vakantiestraat Basel Square


