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Van: HLTsamen

Verzonden: donderdag 21 april 2022 11:49

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: FW: Herinnering | Ontdek wat groen kan doen!

 

 

Van: Arne Weverling | Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners <info@vhg.org>  

Verzonden: donderdag 21 april 2022 11:06 

Aan: HLTsamen <info@HLTsamen.nl> 

Onderwerp: Herinnering | Ontdek wat groen kan doen! 
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Geacht gemeenteraadslid, 
 

 

  

 

 

Van harte gefeliciteerd met uw zetel in de gemeenteraad! U zit vast vol 

energie en ideeën om de vele uitdagingen in uw gemeente op te pakken. 

Als het gaat om een klimaatbestendige, gezonde en leefbare gemeente 

liggen er veel kansen, zo weten wij als dé vergroeners van Nederland. 

Graag helpen we u deze kansen te verzilveren.  

    

Vergroening is essentieel voor de 

toekomst van steden en dorpen in 

Nederland. Het draagt bij aan een 

fijne leefomgeving en maakt een 

gemeente klimaatbestendiger. Het 

zorgt bovendien voor schone lucht 

en minder vandalisme. 

 

De tijd dat groen vooral decoratie 

was, is voorbij. Het is hard nodig 

voor onze gezondheid en veiligheid. 

Daarom vraag ik u: kijk door een 
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groene bril naar al uw uitdagingen en 

plannen. 
 

 

 

Meer groen realiseren hoeft echt niet moeilijk te zijn. Met de VHG-concepten én 

de inzet van onze groenprofessionals, gaat dat zeker lukken. Als voormalig 

wethouder weet ik hoe lastig het kan zijn om groen voldoende aandacht te 

geven in het coalitieakkoord. Daarom bied ik u graag wat concrete handvatten 

aan in bijgaand pamflet. 

 

Uiteraard ben ik bereid tot nadere toelichting tijdens een persoonlijk gesprek of 

bijeenkomst. VHG is namens de groenbranche uw gesprekspartner en legt de 

verbindingen naar de verschillende stakeholders in uw gemeente. Spreken we 

elkaar binnenkort voor een kennismaking? 

  

Met vriendelijke groet, 

Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners 

  

Arne Weverling 

 

 

  

 

Neem direct contact op!  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners 

De Molen 30 

3994 DB Houten 

Postbus 1010 
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3990 CA Houten 

T 030 659 55 50 

info@vhg.org 
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... 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

