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voor mooie locaties. De omzet neemt toe –
voor de horeca bedraagt deze stijging 30% –
maar deze partijen investeren helaas niet in
de kwaliteit van de groene buitenruimte en
worden er ook niet op aangesproken.

Loon naar werken
De internationale, gezaghebbende TEEBstudie toont eveneens aan dat de economische baten van stedelijk groen groter zijn
dan de kosten (zie kader). Dit wetende, wat
is ervoor nodig om te bewerkstelligen dat er massaal in
beheer en onderhoud van

‘Geen nieuwe
verdienmodellen
maar slimme
exploitatiemodellen’

het groen in de woonen werkomgeving
wordt geïnvesteerd?
Klantgerichtheid is
hiervoor het sleutelwoord.
De wensen en ambities
van belanghebbende partijen

kunnen uitstekend worden verzilverd in de vorm van goed groen, mits zij
eigenaar worden van het probleem om de
kwaliteit in stand te houden.
De veel gehoorde vraag hoe we geld
kunnen verdienen aan groen, is eigenlijk
impertinent en ontkent de realiteit. Waar
het in wezen om gaat, is dat het stedelijke
groen iedere dag hard voor ons werkt en
lijkheid dragen. Nu levert dit park meer
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ruimte van Nederland, Park Sonsbeek

verdienmodellen, maar om uitgekiende

Arcadië, de voormalige botanische tuin

in Arnhem, zes bedrijven waardoor dit

exploitatiemodellen. Praktijkvoorbeelden

in Nijmegen, is sinds een jaar in bezit van

park met recht ook een bedrijvenpark kan

bewijzen dat alle partijen hier wel bij varen.

Triple E. Tegenover de verplichting om deze
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Een duurzame economische ontwikke-

tuin met 800 inheemse plantensoorten

voorbeeld van wat wel de ‘pannenkoe-
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voor het publiek te behouden, is het recht
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en ook sectoren als recreatie, vastgoed en
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wellness hebben een geweldig goede neus
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