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Wie van u is bezig met een vergroeningsopgave? 



 

Agenda

Introductie: Samen vergoenen in Tilburg

Vergroenen vanuit de potentiële impact

Datagedreven inzicht

Vergroenen met Impact won de Groen Impactprijs 2021

Van theorie naar praktijk

Conclusies



Tilburg binnenstad: Het Plangebied



De vergroeningsopgave

Waar is het 
groen? 



Samen duurzaam vergroenen
Wie doen er mee? 
• Gemeente Tilburg

• Idverde Realisatie, Advies en Bomendienst

• HAS Hogeschool
− Management van de leefomgeving
− Toegepaste Biologie
− Applied Geo-Information Science

• Gebruikers
− Bewoners
− Pandeigenaren
− Centrummanagement
− Horeca en winkeliers



Hoe gaan wij samen deze duurzame vergroening aanpakken? 



Vergroenen vanuit de potentiële impact

Duurzaam vergroenen
Veel verschillende doelen achter het vergroenen van de buitenruimte. Maar wat is nu relevant?

• Waterafvoer

• Biodiversiteit

• Veiligheid

• Hittestress

• Beleving

• Hogere waarde van huizen en kantoren



Vergroenen vanuit de potentiële impact

Duurzaam vergroenen
Veel verschillende doelen achter het vergroenen van de buitenruimte. Maar wat is nu relevant?

• Waterafvoer

• Biodiversiteit: Waar zitten de uitdagingen qua connectiviteit?

• Veiligheid

• Hittestress: Waar worden de hoogste temperaturen gemeten?

• Beleving: Welke vergroeningsmaatregel zorgt voor een betere stadsbeleving?

• Hogere waarde van huizen en kantoren



Waar begin je met vergroenen?

Het maatschappelijk kosten-baten model
Principe uit de omgevingseconomie dat HAS / idverde gebruikt bij verschillende trajecten. Daar waar de 
opgave het grootst is, is ook het meeste rendement te halen. De pot met geld is niet oneindig. 



Samenwerken binnen het ArcGIS-platform
Van data inwinning tot data visualisatie met inzicht

https://experience.arcgis.com/experience/9d81d707d5a14d84b415ab9d88bdea09/page/Overzicht/




Hoe benutten wij deze groene kansen?



Eerste resultaten: 





Samen vergroenen met impact

Wat neem je mee? 
• Vergroenen met een doel

• Groene data geeft inzicht

• Vergroenen doe je samen

Het ‘Groen Impact Model’
• Methodiek samen impact met groen maken

• Thema’s: biodiversiteit, beleving, klimaat en gezondheid

• Veelvoud aan Analyses: 60-20-20 regel, 1-75ha, Groene Netwerk Analyses

• Presenteren en visualiseren: Dashboards, StoryMaps en 3D scenes 
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