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DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING

NR van de tool: 70

Omschrijving deel 1
Naam
Monitor Groen Grijs
Ontwikkelaar + land
Imagem + Nederland
Waardering (gebaseerd op de
uitkomsten van de beoordeling van
een tool.)
Jaar van uitbrengen
Wordt het nog doorontwikkeld, zo
nee datum van deﬁni eve versie

2021
Nee

Website

h ps://www.imagem.nl/oplossingen/dashboards/monitor‐groen‐grijs/

Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van de tool –
wat het kan / welk probleem het
oplost (max 200 woorden)

Tool kan ingezet worden door de
overheid

In stedelijke gebieden wordt de verhouding tussen groen ﴾vegetatie﴿ en grijs ﴾bebouwing﴿
steeds groter. Openbaar groen is verdwenen door inbreiding of door aanleg van
infrastructuur die noodzakelijk is voor de ﴾binnen﴿stad. Voor onderhoud is ook steeds
minder budget beschikbaar. Groen in de stad is echter belangrijk voor de leefbaarheid en
zorgt voor een aangenaam stadsklimaat. Het helpt bij de opvang van neerslag en
vermindert ‘hitte‐stress’ in de stad. Deze groen grijs monitor geeft u inzicht in het groen in
uw stad en hiermee kunt u beleid vormen voor de groene ruimte.
Het is nu mogelijk om de verhouding tussen vegetatie en bebouwd gebied van
gemeenten, provincies en districten te analyseren met behulp van real‐time en historische
gegevens. Gebruik deze app om beleid voor uw groen ruimtes in uw omgeving te
beoordelen en te controleren.
Met de monitor groen/grijs is het mogelijk om de veranderingen in de verhouding tussen
groene en bebouwde gebieden te analyseren, waarmee een bijdrage kan worden geleverd
aan onderzoek naar ‘stedelijke hitte‐eilanden’ en ‘waterdoorlatendheidsstudies’. Daardoor
is het mogelijk om beleid op groene ruimte in stedelijke gebieden te controleren en
monitoren op effectiviteit en, indien nodig, wijzigingen door te voeren.
Ja

Tool kan ingezet worden door
private par jen

Nee

Tool kan ingezet worden door
individuen

Ja

Wat is het businessmodel van de
ontwikkelaar

Aanbieden van een pla orm

Wat is het verdienmodel van de
betreﬀende tool

Niet van toepassing

In welk land wordt de tool al
ingezet?

Nederland

Is er een ondersteuning voor
verschillende talen, zo ja welke
talen
Toepassing van een tool / op welk
schaalniveau kan de tool worden
toegepast (niveau van de: wijk,
stad, provincie, land, wereld)
Op welke markt richt de tool
zich? (Nederland, Europa, Wereld)

Ja, in het Engels

Wijk / Stad

Nederland en Europa
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