


Lodewijk Hoekstra

 • Groen in de genen

 • Eigen Huis & Tuin

 • Het roer moet om

 • Behoefte aan kennis

 • Green-Kids

 • NL Greenlabel
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Verandering van het klimaat
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Zoektocht naar balans 

 Duurzaamheid

 Circulariteit

 Cradle to Cradle

 Biobased

 Naturebased solutions

 Blauwe economie

 Biomimicry

http://meeconline.com/design-environment-poster-contest/
https://ciprianicharlesdesigns.wordpress.com/2014/08/05/biomimicry-imitating-nature-in-our-designs-2/
http://sylviavalentine.com/leaves/


Tijd voor een nieuwe denkwijze



Mens als onderdeel van de natuur

Naar



Kwaliteit van de leefomgeving en het landschap 

centraal zetten!

http://www.nlgreenlabel.nl/


Wat is duurzaamheid?

http://www.voop.be/educatie-rond-duurzame-ontwikkeling-edo/


HittestressKlimaatadaptief

Innovatie en duurzaam inkopen

Burgerparticipatie

Omgevingswet

Beheer

Big data

Hergebruik

Veiligheid

Stakeholders

Duurzaamheid is integraal!!

Energie

Circulair

Biodiversiteit

Natuurinclusief
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https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/zware-onweersbuien-op-22-en-23-juni-vol-extremen
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/hulpmiddelen/hittestress-kaarten/
https://nl.denoudengroep.com/diensten/inname-groene-reststromen
https://autobinck.com/nl/production-of-the-smart-lamp-post-and-charging-station-starts-now/
https://www.huizen.nl/klimaatbestendig/nieuws-klimaatbestendig_41880/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nlgreenlabel.nl/wp-content/uploads/NLSolarpark-De-Kwekerij-Thijmen-Jansen-2-1000.jpg&imgrefurl=http://www.nlgreenlabel.nl/solarpark-kwekerij-hengelo-gld/&docid=2qP_TKfnLw2sBM&tbnid=L6DGTRNSX7OkDM:&vet=10ahUKEwjm996JsrHWAhXDIsAKHfwRDWsQMwhKKBowGg..i&w=1000&h=562&client=safari&bih=838&biw=1440&q=solarpark de kwekerij&ved=0ahUKEwjm996JsrHWAhXDIsAKHfwRDWsQMwhKKBowGg&iact=mrc&uact=8
https://twitter.com/teebstad
http://mvomasters.nl/2013/05/17/de-waarde-en-mogelijkheden-van-co-creatie/


 Nico & Lodewijk

 Kansen van een groene en duurzame 
samenleving

 3 door de overheid erkende Green 
Deals

 Duurzaamheid meetbaar door 3 
paspoorten:
(1) Producten en materialen
(2) Planten
(3) Gebieden

 Meer dan 180 aangesloten partners

 Wetenschappelijke Raad van Advies 

 NL Tuinlabel 

NL Greenlabel 



 Eerst het bestaande landschap wegvagen, bouwen en dan decoreren

 ‘We kijken wel wat er straks aan budget over is’

 Groen is duur

 De waarde van groen wordt veelal onderschat

 Waarom integraal denken?

Groen als kwaliteit 



 Betere gezondheid 

 Grotere sociale cohesie 

 Grotere aantrekkingskracht op steden/dorpen

 Beter functioneren op het vlak van wonen, 
economie, onderwijs en recreëren

 Reductie geluidshinder

 Hogere waarde van onroerend goed

 Betere ontwikkeling bij kinderen zowel fysiek als mentaal

 Verbeterde concentratie en stimuleren van beweging

 Reductie vandalisme/agressie

Groen is poen!



Onderhoudsvriendelijk tuinieren?

 Gemak en te druk zijn

 Natuurangst

 Geen inspiratie

 Netheidscomplex 

http://www.haarlemgroener.nl/operatie-steenbreek-komt-naar-haarlem/
http://www.telegraaf.nl/tv/prive/overig/23928214/__Rob_laat_Virginia_gras_stofzuigen__.html


Tuin als ecologische stapsteen

 Levende Tuin

 Bewust leven

 Bijdrage aan betere wereld

 Genieten van groen en dierenleven

 Leuk!!

https://appeltern.nl/nl/onze_tuinen/bijzondere_projecten/de_levende_tuin_vhg
https://www.greenity.nl/nieuws/Nieuw-logo-voor-De-Groene-Stad.aspx


Leiden klimaatadaptief

Integrale aanpak 



Gooise meren werkgroep biodiversiteit

Tender bermbeheer op basis kwaliteit



7 Indicatoren:

 Ontwerp, realisatie en onderhoud

 Materialisatie

 Energie en klimaatbestendigheid 

 Bodem en water

 Biodiversiteit en bestaande kwaliteit 

 Relatie mens en omgeving

 Borging

Duurzaamheidspaspoort 

gebieden (gebiedslabeling)



NL Solarpark ‘De Kwekerij’

Hengelo Gld.

 Nalatenschap

 Ruimte voor water

 Gesloten grondbalans

 Meer biodiversiteit, koppeling omgeving en landschap

 Hagen i.p.v. hekken

 Bewoners centraal

 Educatie en spelaanleiding

 Lokale materialen

https://www.bronckhorst.nl/
http://dorpenacademie.nl/initiatief/solarpark-de-kwekerij-in-hengelo-gld/
http://nlsolarparkdekwekerij.nl/uncategorized/overburen/
https://verduursaamenergieloket.nl/project/hengelo-solarpark-kwekerij/


‘Hoogkamer’ 350 woningen

 Ambitie concreet

 Minder riool 

 Meer biodiversiteit, koppeling omgeving

 Van damwand naar natuurlijke oever

 Bewoners centraal

 Gemeente herziet Leidraad Inrichting Openbare 

 Ruimte  (Lior-Dior)

http://www.prjctcntrls.nl/heijmans-4/
http://www.gjvanderhulst.nl/


Nieuwe natuur en combineren functies

 Start solarpark 20.000 panelen

 Natuurlijk beheer

 Provincie en gemeente betrokken

 Advisering nieuwe bedrijven

 Aantrekkelijk vestigingsgebied

 Gezonde werkomgeving

 Recreatie



Nulmeting Stadshart 
Capelle aan den IJssel

 Minder verharding

 Meer blauw

 Meer groen

 Meer biodiversiteit

 Duurzamere materialen

 Meer burgerparticipatie 

http://jbmatch.nl/werkgever/359-Gemeente-Capelle-aan-den-IJssel


Aan de slag!

 Maak duurzaamheid speerpunt

 Duurzaamheid integraal & meetbaar 

 Stuur op kwaliteit en waardecreatie

 Stapelen van functies

 Natuur als basis en niet als gast

 Wees onderdeel van het ecosysteem en werk samen

http://www.fonds1818.nl/content/bijen-herkennen


 Website www.nlgreenlabel.nl

 E-mail office@nlgreenlabel.nl

 Telefoon 088 – 1001 810

Bedankt voor uw aandacht!


