
... Prettige, duurzame gebouwen

Geef zelf het goede voorbeeld
Vergroen openbaar toegankelijke gebouwen. Wanneer u als gemeente uitstraalt 
dat groen op, aan, in en rondom een gebouw vanzelfsprekend is, zullen anderen 
dat voorbeeld volgen. 

Woningen bouwen? Doe het natuurinclusief. 
VHG pleit voor natuurinclusief bouwen. Onze VHG-groenprofessionals bieden 
daarvoor praktisch toepasbare oplossingen. Zo ontstaan levende gebouwen, 
goed voor mens, natuur, klimaat en economie.

... Biodiverse, groene tuinen
Help bewoners om te vergroenen
Met de informatie en vele voorbeelden uit ons concept De Levende Tuin kunt u burgers 
enthousiasmeren hun tuin te vergroenen. Zo wordt meer hemelwater opgevangen en 
wateroverlast na hevige regenval voorkomen.

Stimuleer klimaatadaptieve maatregelen
Stel - eventueel samen met het waterschap - subsidies beschikbaar voor het 
ontstenen van tuinen, het afkoppelen van hemelwaterafvoeren, de aanleg van groene 
daken, enzovoorts.

... Een klimaatbestendige openbare ruimte  

Geef groen de ruimte
Sta alleen projectontwikkeling toe als vergroening in de plannen is gewaarborgd. 
Beperk natuur niet tot het buitengebied, maar geef het ook ruimte binnen de 
bebouwde kom. 

Zorg voor goed groenbeheer
Bewoners vinden een prettige leefomgeving belangrijk. Groen dat goed is 
ontworpen, aangelegd en wordt beheerd, draagt daar in hoge mate aan bij. 
Het nodigt uit tot ontmoeten, bewegen en spelen, vermindert criminaliteit en 
verhoogt de waarde van vastgoed. 

Bekijk de inspiratie voor… 

Lees meer over het 
VHG-concept  

Het Levende Gebouw

Lees meer over het 
VHG-concept 

De Levende Tuin

Lees meer over het 
VHG-concept De Levende 

Openbare Ruimte

https://www.vhg.org/ondernemer/onderwerpen/info/default.aspx?thema=vhg&over=het-levende-gebouw
https://www.vhg.org/ondernemer/onderwerpen/info/default.aspx?thema=vhg&over=de-levende-tuin
https://www.vhg.org/ondernemer/onderwerpen/info/default.aspx?thema=vhg&over=de-levende-openbare-ruimte


... Deskundig groenbeheer 
door goede aanbestedingen

Haal groenaanleg en -beheer uit geclusterde bestekken
Clustering van werkzaamheden tot grotere opdrachten komt de kwaliteit 
niet ten goede. Bovendien verkleint het de kans van mkb-bedrijven om 
een aanbesteding te winnen. 

Maak gebruik van klimaatadaptieve beeldbestekken
De voortgaande klimaatverandering zorgt voor extreme weers-
omstandigheden. Deze kunnen gevolgen hebben voor de uitvoering 
van groenonderhoud en de uiteindelijke (beeld)kwaliteit. De VHG-
groenprofessionals maken gebruik van een schema waarmee deze 
gevolgen te verwerken zijn in beeldbestekken. Dit voorkomt boetes  
en conflicten.

Profiteer van álle meerwaarden van groen

... Groene, gezonde schoolpleinen
Maak ruimte voor natuurlijk leren en spelen
Groene schoolpleinen zijn goed voor de gezondheid, beweging en 
concentratie van kinderen. Ze gaan bovendien hittestress tegen, 
bevorderen de biodiversiteit én stimuleren natuureducatie. 
Help scholen op weg naar een groener schoolplein.

Zoek een 
lokale VHG- 

groenprofessional

Lees meer over het 
VHG-concept Groene 

Schoolpleinen

Of kijk op de website 
van IVN Natuureducatie

Ontdek wat groen kan doen. 
Kijk op vhg.org of 

bel 085 330 77 00 voor een 
nadere kennismaking.

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
085 330 77 00

info@vhg.org
www.vhg.org

Kies voor een integrale aanpak, zodat u optimaal 
profiteert van alle meerwaarden van groen. De lokale 
VHG-groenprofessional helpt u om in het ontwerp, 
de aanleg én het beheer van groen interessante 
‘meekoppelkansen’ te benutten. Denk aan het realiseren 
van meer biodiversiteit, het tegengaan van hittestress en 
droogte en het zorgen voor goede waterberging.

Het dorp en de stad van 
de toekomst zijn groen!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/beter-aanbesteden
https://www.vhg.org/Tools/2018_1468%20Communicatieschema%20Klimaatinvloeden%20op%20beeldbestekken.pdf
https://www.vhg.org/ledenzoeker/default.aspx
https://www.vhg.org/ondernemer/tools/info/details.aspx?item=240
https://www.ivn.nl/primair-onderwijs/groen-op-en-rondom-school
https://vhg.org
https://vhg.org

