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Geachte Gemeenteraad,

Veel mensen vinden de lente de mooiste tijd van het jaar. Het jonge groen nodigt uit om naar
buiten te gaan en te genieten van de natuur. Dat doen we in onze eigen tuin, in de parken of
in de vrije natuur. Gelukkig groeit het besef dat'groen'veel meer is dan decoratie. 'Groen'
draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit en aan de gezondheid
van mensen.

De afgelopen jaren heeft het'groen' in de gebouwde omgeving door bezuinigingen helaas
flink onder druk gestaan. Wij - VHG, de branchevereniging van ondernemers in het groen -
stellen vast, dat er veel 'natuurlijk kapitaal' verloren is gegaan. ln deze mooie tijd van het jaar
wil ik dan ook een oproep aan u doen: 'laten we samen Nederland opnieuw groener maken!'
Niet alleen omdat het mooi en aangenaam is, maar vooral omdat 'groen' heel direct bijdraagt
aan de kwaliteit van ons leven.

Hoe dat te realiseren? Hieronder doen we daarvoor concrete suggesties. Lees meer over:
1. 'De Levende Tuin' voor particulieren
2. 'De Levende Tuin', de openbare ruimte en bijen
3. Burgerpafiicipatie: groen coöperaties
4. Groene schoolpleinen
5. Groene daken en gevels
6. Het delen van groene kennis en innovaties

Ad 1. 'De Levende Tuin'
Helaas zijn veel tuinen in Nederland 'versteend'. Mensen vinden steen gemakkelijk en
goedkoop. Maar in de praktijk is er een keerzijde: een stevige regenbui leidt al snel tot
wateroverlast en overlopende riolen! En ook voor de þiodiversiteit is er geen plaats, Daarom
ontwikkelden wij het concept van 'De Levende Tuin'. Een tuin waarin uiteraard aandacht is
voor de beplanting, maar ook voor de bodem, water, voedsel, dieren en energie. We hebben
dat concept uitgewerkt in een kleurrijke handleiding. Hoveniers kunnen die gebruiken bij de
advisering over aanleg en onderhoud van tuinen, 'De Levende Tuin' is een positieve impuls
om tot vergroening en verduurzaming over te gaan.
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Zo zijn wij vorig jaar samen met de Gemeente Houten aan de slag gegaan om de inwoners
te motiveren hun tuinen te vergroenen. ln de hal van het stadhuis staat een maquette, die
burgers laat zien wat de milieueffecten van groenere tuinen zijn. Spreekt dit u aan? Wij
sturen u kosteloos een exemplaar van De Levende Tuin-handleiding. Stuur een mail naar
info@vhq.orq en de inspirerende map wordt u toegestuurd

Ad 2.'De Levende Ttrin', de openbare ruimte en bijen
U bent verantwoordelijk voor het groen in de openbare ruimte. Het Levende Tuin-concept
laat zich ook goed vertalen naar het groen in parken en plantsoenen. Natuurlijk willen we
daar graag veel vogels en vlinders zien, maar ook de afvoer van hemelwater, de bijenstand
en luchtkwaliteit zijn belangrijke aandachtspunten.

Als uw gemeente plannen ontwikkelt voor de aanleg of het onderhoud van openbaar groen,
is ons advies: pas de principes van De Levende Tuin toe.

Ad 3. Groen coöperaties, burgerparticipatie
Burgers zijn in toenemende mate betrokken bij het groen in hun buurt en gemeenten
faciliteren hen daarbij. Vaak draaien dergelijke projecten echter op het enthousiasme van
enkele individuen en dat maakt continuïteit kwetsbaar. Hoe kun je ervoor zorgen dat
dergelijke vormen van burgerparticipatie een duurzaam karakter krijgen? VHG denkt dat
samenwerking het sleutelwoord is. Samenwerking tussen bewoners, gemeente, groene
ondernemers enz. Daardoor wordt kennis en ervaring gedeeld, wordt sociale cohesie
bevorderd en krijgt de buurt een fraaier aanzien.

VHG heeft haar ideeën voor groen coöperaties samengevat in een boekje. U vindt dat op
www.vhq.orq (Kennisbank, Participatie in het oroen. Cahier Burqerparticipatie). Wij hopen
dat u daar de 'groene dialoog' in uw gemeente mee wilt bevorderen.

Ad 4. Groene schoolpleinen
'Groen' heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Er komen dan ook
steeds meer groene schoolpleinen in Nederland. Hoe zo'n schoolplein eruit zou moeten zien,
wat kinderen willen, wat veilig is en hoe het onderhoud kan worden geregeld staat in het
handboek Groene Schoolpleinen. Het is geschreven op basis van wetenschappelijk
onderzoek door dr, Jolanda Maas en staat boordevol met tips en mooie voorbeelden.

Zijn er binnen uw gemeente plannen voor een groen schoolplein, dan is de handleiding
Groene Schoolpleinen kosteloos op te vragen door een mail te sturen naar info@vhq.orq.

Ad 5. Groene daken en groene gevels
Hoe klimaatbestendig is uw gemeente? Een actueelthema in de bestaande en nieuwe
gebouwde omgeving. Wat kunnen groene daken en groene gevels daarvoor betekenen? We
hebben een aantal voorbeelden op een rij gezet in onze notitie 'Maatschappelijke en
duurzaamheidsdoelen behalen met groene daken en gevels', U kunt die downloaden via
www.vhq,oro (Vakqroepen, Dak- en Gevelbeqroeners, Publicaties. Position Paper Dak- en
Gevelbeoroeners).
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Gaat uw gemeente plannen maken op het gebied van bouw en renovatie, betrek dan de
mogelijkheden van groene daken en groene gevels hierbij. U kunt zich laten inspireren door
de website www.qroenþovenalles.nl.

Ad 6. Groene kennis delen en benutten
Het groene domein heeft de afgelopen jaren, gesteund door wetenschappelijk onderzoek en
vakgericht ondenruijs, een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Hoveniers en
groenvoorzieners gaan mee in die ontwikkeling. lnnovaties in groenconcepten gekoppeld
aan leefomgeving, biodiversiteit en gezondheid verrijken ons vak. Kennis over planten was
er altijd al, maar wordt nu aangevuld met kennis over wat de rol van planten kan zijn bij het
afvangen van fijnstof, hoe vlinders te trekken, koelte te brengen, water af te voeren, de
bijenstand te bevorderen enz. Deze kennis komt bijvoorbeeld samen in het concept De
Levende Tuin, maar ook in De Groene Stad.

Op de website van De Groene Stad (www.deqroenestad.nl) vindt u veel inspirerende
voorbeelden. Als het vergroenen en verduurzamen van uw gemeente u aan het hart gaat,
raden we u een bezoek aan deze site aan. Het laat zien hoe groen gewaardeerd kan worden
op haar baten in plaats van te eenzijdig op de kosten.

Wilt u van gedachten wisselen met mensen uit de praktijk over nieuwe groenconcepten en -
inzichten, dan is een dialoog met de professionele hoveniers en groenvoorzieners het
overwegen waard. Een discussie met als inzet de baten van groen. Misschien een wat
ongebruikelijke stap, maar kennis delen is een groot goed en een discussie over het thema
vergroenen en verduurzamen brengt - zo is onze ervaring - mensen bij elkaar. Ook ik ben
hiervoor van harte voor u beschikbaar.

Met deze Voorjaarsbrief wil ik als directeur van Branchevereniging VHG bepleiten dat u

kennis neemt van de genoemde inspirerende publicaties en spreek ik de hoop uit dat u de
dialoog aangaat met vakmensen uit de praktijk over vergroening. Wat ons betreft is de inzet
hoe we het'groen' in uw gemeente op een hoger plan kunnen brengen en daardoor
bijdragen aan een betere, leefbaardere wereld.

lk wens u een fijn en groen voorjaar toe!

Met vriendelijke groet,
VHG

ig r ondernemers in het groen

Egbert
d
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Nota Bene
De in deze brief genoemde publicaties kunt u kosteloos bestellen of downloaden


