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Groen heeft waarde. Dat is een waarheid als een koe. Iedereen in de groe-
ne sector weet dat en iedereen van buiten de groene sector weet dat ook. 
Toch verwachten wij als groene sector veel van een instrument als i-Tree. 
Met behulp van deze softwaremodule zijn we in staat om aan iedere 
boom, iedere struik en iedere vaste plant een prijskaartje te hangen met 
daarop de waarde van die plant voor de maatschappij en de openbare 
ruimte. Het heeft lang geduurd voordat deze tool beschikbaar was voor 
de Nederlandse markt. Ik kan me herinneren dat al in 2008 begerig werd 
gekeken naar de Amerikaanse markt, waar dit rekenmodel vandaan komt. 
Toch blijf ik sceptisch. Ik ben een enorme voorstander van i-Tree, maar het 
is natuurlijk niets anders dan een tooltje om waarde te bepalen. Daarna 
begint het echte circus pas. Kun je die waarde dan omzetten in meer geld 

voor de sector? Samengevat is de achtergrond van i-Tree dus puur com-
mercieel. Daar is niets op tegen, maar het is een gegeven dat we met zijn 
allen meer budget willen om in te zetten voor de groene zaak. 

We willen dat er meer geld naar de sector stroomt, zodat we meer en 
beter groen kunnen aanleggen. Ik las pas geleden een interview met de 
president van de Algemene Rekenkamer. Een zeer geleerde meneer, die 
het Haagse huishoudboekje mag controleren. De strekking van dit ver-

haal was dat er in de politiek enorm wordt gegoocheld met beschikbare 
budgetten. Iedereen staat erbij en kijkt ernaar, maar toch worden budget-
ten die beschikbaar worden gesteld in veel gevallen helemaal niet inge-
zet. Of beter gezegd: budgetten worden met veel publicitair geweld wel 
aangekondigd of beschikbaar gesteld, maar blijken een paar jaar na dato 
nog gewoon op een Haagse bankrekening te staan. Dat gevaar dreigt 
natuurlijk ook op lokaal niveau. Toegegeven, er is inmiddels weer wat 
meer geld beschikbaar om groen in de openbare ruimte te onderhouden. 
Maar de realiteit is ook dat in heel veel jaren daarvoor alle vet zorgvuldig 
van alle botten is gesneden. Ik zie helaas niet in hoe i-Tree dat verschijnsel 
kan keren en ik sluit me wat dat betreft aan bij een column elders in dit 
blad: i-Tree is nog teveel een speeltje van marktpartijen die voor interes-
sante consultancybudgetten Nederland klaarmaken voor i-Tree.

NB: Wilt u het interview met Arno Visser, president van de Algemene 
Rekenkamer, nalezen? Google dan ‘Het wordt pas sexy als het misgaat’.

Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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