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Strengere emissienormen
voor nieuwe werktuigen

Verbetering
Volgens EU-commissaris Ferdinande Nelli Feroci zorgt het
voorstel voor een verbetering
van het milieu. „Ons voorstel
zal de uitstoot van schadelijke
stoffen aanzienlijk verminderen en de gezondheid van Europese burgers beschermen.”
De machines en werktuigen die
onder de richtlijn vallen, zijn
verantwoordelijk voor 15% van
alle stikstofoxiden die in de
Europese Unie worden uitgestoten en voor 5% van de totale
emissie van fijnstof. Oude motoren mogen gebruikt blijven
worden. Zodra de nieuwe
verordening van kracht wordt,
moeten nieuwe motoren aan
de strengere eisen voldoen. <

Minder animo voor
laanbomenbeurs Opheusden
Terwijl de meeste ogen in de kwekerswereld voor het openbaar groen gericht waren op GrootGroenPlus in Zundert, vond
op 1 en 2 oktober in Tree Centre Opheusden de derde EXPO
TCO plaats. De beurs telde 79 deelnemende bedrijven en 1.500
bezoekers. Vorig jaar trok de beurs nog 98 bedrijven en 2.100 bezoekers. Deze week evalueert de organisatie de eerste drie edities. Daarna wordt bekeken hoe de toekomst van de beurs eruit
gaat zien. De vakbeurs is bedoeld om Opheusden en Omgeving
als laanboomregio internationaal op de kaart zetten. <
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Op uitnodiging van het Amsterdam Institute for Advanced
Metropolitan Solutions, in
samenwerking met de leerstoel
The Architecture of the Interior
van de TU Delft, lieten verschillende spreker hun licht schijnen op het belang van groene
ruimten in stedelijk gebied.
Volgens architectuurhistoricus
Cor Wagenaar was de stad lang
niet altijd zo’n ongezonde plek.
In het pre-industriële tijdperk
was de levensverwachting en

-kwaliteit in de steden een
stuk hoger dan op het natuurrijke platteland. Pas tijdens
en na de industriële revolutie
veranderde dat. De stad werd
ongezonder. Ter compensatie
werd steeds meer stadsgroen
aangelegd waarbij de bewoners
van de grauwe en ongezonde
steden even van het paradijs
konden proeven.
Landschapsarchitect Saskia de
Wit gaf eveneens een overzicht van de rol van groen bij
genezing vanuit de historie,
zoals de functie en indeling
van de groene binnentuin bij
een klooster. Volgens haar kan
groen op drie manieren aan het
herstelproces bijdragen door
het stimuleren van activiteit,
ontmoeting en van natuurbeleving.

Vooral kwaliteit groen
Sociologe en onderzoekster
Jolanda Maas wees op onderzoek in de stad Utrecht waaruit

is gebleken dat niet alleen
de kwantiteit maar vooral de
kwaliteit van het groen van
invloed is op gezondheidsbeleving. Volgens Maas is
nader onderzoek nodig om dit
verder te definiëren, maar ze
pleit nu al voor een focus op de
kwaliteit van stedelijk groen:
gezond, beweegvriendelijk
en veilig. Uit eerder onderzoek waar Maas bij betrokken
was, Vitamine-G, kwam een
duidelijke correlatie tussen de
woonplek van mensen en hun
gezondheidsbeleving naar voren. Zij enquêteerde daarvoor
250.000 mensen. De kans om je
ongezond te voelen is tot 1,5x
groter als je in een omgeving
woont met weinig groen. Ook
werd gekeken naar specifieke
doelgroepen met gezondheidsklachten. Een opvallend
resultaat was dat het aantal
depressieve kinderen spectaculair afneemt in een groene
leefomgeving. Groen draagt,
ook bij een korte blootstelling,

meetbaar bij aan stressreductie, een betere concentratie en
een positieve stemming. De
positieve effecten van groen
kan volgens haar geld opleveren. Ze refereert daarbij aan
berekeningen van KPMG dat
10% meer groen in Nederland
de kosten van ziek-zijn met 320
miljoen euro kan verminderen.
Tegelijkertijd is ze voorzichtig
met zulke berekeningen; longitudinaal onderzoek is nodig om
te zien of de gezondheidswinst
van groen ook op lange termijn
stand houdt. <

Tuinenfestival verdeelt Gouden Potloden

c o l u m n

Als er één tuinplant is waar ik een pesthekel aan heb
dan is het wel herfsttijloos: Colchicum autumnale. Het
bolgewasje bloeit dezer dagen weer. Zonder verschijning van blad komt er een lichtpaarse bloem boven
de grond uit.
Een aantal jaar geleden vroeg mijn zoontje vanaf
de achterbank in de auto: ,,Pappa, is het al bijna
krokusvakantie?’’ Ik vroeg hem om uitleg; het was
begin oktober. ,,Nou, omdat de krokusjes bloeien’’, legde hij uit. Op een rotonde stonden onderweg tientallen herfsttijloos uitbundig te bloeien. Hij sloeg de spijker op z’n kop want dat is nou precies mijn probleem
met het plantje. Het draagt bij aan de seizoensverloedering. Net zoals je in augustus bij de supermarkt
uit moet leggen dat er wel al pepernoten te koop zijn
maar dat Sinterklaas nog heel lang wegblijft, moet je
bij bloeiende herfsttijloos uitleggen dat het nog lang
geen lente wordt. Het is ook altijd ellende met het

Circa 50% van de mensheid leeft
in steden. Dat percentage zal
de komende decennia stijgen
tot ruim 70%. Wat is de rol van
groene ruimte op de gezondheid
van al die stadsbewoners? Rond
deze vraag werd vrijdag 3 oktober
het symposium The Urban
Paradise georganiseerd. Vanuit
verschillende wetenschappelijke
invalshoeken werd de potentie
van groen belicht. Conclusie:
een gezonde stad is onmogelijk
zonder groen.

gedrocht. De kale bloempjes staan nog niet te bloeien
of ze vallen om: liggen ze plat op de grond. Waardeloze tuinplanten zijn het. En van de zomer kopten de
kranten: ’Paarden dood door giftig hooi’. Het ging om
paarden van een Brabantse stoeterij die hooi hadden
gegeten dat was geïmporteerd uit de Duitse Eiffel.
Na onderzoek bleek in het natuurhooi plantenresten
te zitten van Colchicum autumnale. In Duitsland en
Frankrijk komt het plantje in de de vrije natuur voor.
Het bevat de stof colchicine. Bij paarden kan deze stof
onder meer invloed hebben op de nierfunctie en het
centrale zenuwstelsel. De meeste paarden van het
voorval in Brabant hadden de restjes van het bolgewasje in hun voerbak laten liggen. De paarden die het
wel opaten, werd het echter fataal. Vandaar dat het
tijd is voor een algeheel verbod op
de toepassing van Colchicum autumnale: het is een
onooglijk, zinloos en gevaarlijk plantje.
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Het tuinenfestival van Appeltern met als thema ’Dromend
van Holland’ heeft 4 oktober
drie tuinen bekroond met een
Gouden Potlood. ’We maken
er een musical van’ van Arjan
Fokker is het meest inspirerend.
De Sedum-bol van Daniëlle Hulsebos en Aad Vermeer kreeg een
Gouden Potlood voor het beste
materialen- en plantengebruik
en de tuin }Synthese’ van Jelle
Reeder van Visio Vireo Tuinen
werd bekroond voor het beste
ontwerp. Alle elf tuinen werden
tijdens de bijeenkomst kort
ingeleid door een spreker. Bezoekers konden na afloop hun
stem uitbrengen. In nummer
13A heeft Tuin en Landschap de
elf tuinen uitgebreid belicht. <
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Nieuwe motoren van niet voor
de weg bestemde mobiele
machines en werktuigen zoals
gazonmaaiers en kettingzagen
moeten in de toekomst aan
strengere emissievoorwaarden
gaan voldoen.
De nieuwe regels moeten zorgen voor een verlaging van de
uitstoot van stikstof en fijnstof.
Een nieuwe verordening moet
de afzonderlijke regelgeving in
de 28 lidstaten gaan vervangen.
Bij de nieuwe voorstellen is
rekening gehouden met de
technologische vooruitgang die
is gerealisserd op het gebied
van beperking van emissies.

Daarnaast worden regels in de
verschillende lidstaten op één
lijn gebracht. Tot slot wordt
gekeken naar versimpeling van
administratieve regelgeving en
verbetering van controle op de
naleving.
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De Europese Commissie wil
voor zogenoemde niet voor de
weg bestemde mobiele machines strengere emissienormen
instellen. Hieronder vallen ook
werktuigen zoals maaimachines
en kettingzagen. Dat staat in een
voorstel dat de Europese Commissie onlangs heeft ingediend.

Een gezonde stad is onmogelijk zonder groen
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