GREEN
DEAL
à la carte

Welkom bij de Green Deal 1.000 ha nieuwe
stedelijke natuur. Wij zijn blij dat u bij ons te gast
bent!
U kunt kiezen uit een gratis tweegangenmenu, dat wil zeggen
dat u de gelegenheid heeft om twee gerechten uit te kiezen. Elk
gerecht helpt u om ontbrekende kennis aan te vullen. Zo bieden
wij u bijvoorbeeld een lezing, veldbezoek of PR-moment met
Lodewijk Hoekstra aan. Zo kunt u het resultaat van uw
ontwikkeling nog beter en succesvoller maken.
Het kernteam van deze Green Deal bestaat uit vier organisaties:
NL Greenlabel, Regelink Ecologie & Landschap,
VHG: De branchevereniging voor ondernemers in het groen en
De Vlinderstichting. Elk bedrijf biedt zijn eigen gerechten, dus
genoeg keus!
Het principe van de menukaart is à la carte. Dat wil zeggen
dat u totaal twee gangen kunt kiezen van de hele menukaart,
daarbij bent u dus niet verbonden aan één bedrijf. Dit kan tot en
met eind 2018.
Namens het kernteam van de Green Deal 1.000 ha nieuwe
stedelijk natuur wensen wij u veel succes met het verrijken van
de natuur in uw gemeente.

www.nieuwestedelijkenatuur.nl

GREEN
DEAL
NL Greenlabel

à la carte

NL Greenlabel stimuleert het gebruik van duurzame producten en materialen
en groen in de ruimste zin van het woord. Met NL Greenlabel
brengt u de inrichting van de buitenruimte weer in balans met de natuurlijke
leefomgeving. NL Greenlabel brengt ook kennis, producten, leveranciers en
professionals op gebied van innovaties, duurzaamheid en groen bij elkaar.

VHG Vakgroep Hoveniers ondersteunt als branchevereniging haar leden in
hun bedrijfsvoering en in het bevorderen van een leefbare samenleving door
aanleg en onderhoud van het groen in de leefomgeving.

Gerechten VHG

Gerechten NL Greenlabel

1.

VHG: De branchevereniging voor ondernemers in het groen

1. Groene handleidingen

Exemplaren van de handleidingen ‘De Levende Tuin’ en/of ‘Groene
Schoolpleinen’.

Een kijkje door de groene, duurzame bril

Een deskundige van NL Greenlabel loopt met u en een team van de
gemeente door uw gebied om kansen en bedreigingen te
benoemen.

2. Inspirerende lezing

Lezing over de waarde van groen, ontwikkelingen, trends en mooie
voorbeelden door Egbert Roozen, directeur VHG.

2. Vergroenen en verduurzamen, hoe doe je dat?

Inspirerende presentatie door NL Greenlabel voor uw team.

3. Diverse publicaties op het gebied van groen in de stad
- De Groene Stad; over de baten van groen

3. Quickscan bestek of ontwerp

- TEEB-Stad; groene en blauwe waarden in de stad
- Groen Boven Alles; groene daken
- Bomen in de Stad
- Vaste planten in het openbaar groen

NL Greenlabel screent uw bestek of ontwerp op duurzame kansen en extra
vergroeningselementen, met terugkoppeling op 1 A4.

4. PR met NL Greenlabel

Initiatieven waarbij mens en omgeving gekoppeld zijn, krijgen een
PR-moment met Lodewijk Hoekstra, bekend van Eigen Huis & Tuin,
Green-Kids en mede-oprichter van NL Greenlabel. Denk daarbij aan groene
schoolpleinen, burgerinitiatieven etc. (max. 45 min. en onder voorbehoud
van beschikbaarheid).

Contactgegevens:
Postbus 1010
3990 CA Houten
030-659 55 50
info@vhg.org
www.vhg.org

Contactgegevens:
Julianaweg 22
7078 AR Megchelen
088-100 18 10
office@nlgreenlabel.nl
www.nlgreenlabel.nl
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De Vlinderstichting
De Vlinderstichting is het kenniscentrum over vlinders en libellen in
Nederland. Ze doet onderzoek, adviseert en geeft voorlichting over hoe
vlinders en libellen, belangrijke graadmeters voor natuurkwaliteit, kunnen
toenemen.

GREEN
DEAL
à la carte

Regelink Ecologie & Landschap
Regelink Ecologie & Landschap is een onafhankelijk, landelijk werkend
ecologisch advies- en onderzoekbureau.

Gerechten Regelink Ecologie & Landschap

Gerechten De Vlinderstichting

1.

1.

Brainstorm natuurinclusieve inrichting

Een deskundige van Regelink Ecologie & Landschap brainstormt met u over
hoe de natuur meegenomen kan worden met de inrichting van uw locatie.

Veldbezoek met deskundige

Een deskundige van De Vlinderstichting bezoekt uw locatie voor
ontwikkeling bloemrijk grasland. We delen onze kennis en ervaring uit ons
project Idylle: bloemen voor vlinders, bijen en mensen.

2. Brainstorm natuurlijk beheer

Een deskundige van Regelink Ecologie & Landschap brainstormt met u hoe
natuurlijk beheer toegepast kan worden op uw locatie.

2. Communicatie-advies

Advies over mogelijkheden van goede voorlichting naar omwonenden en
andere betrokkenen, met mooie en aantrekkelijke vlinders en nuttige bijen
als handvat.

3. Risicoanalyse Wet natuurbescherming

Er wordt een analyse uitgevoerd van de risico’s met betrekking tot de Wet
natuurbescherming.

3. Advies monitoring en evaluatie

4. Vleermuizenexcursie in het gebied

We bespreken de mogelijkheden van monitoring en evaluatie van nieuwe
stedelijke natuur, mogelijk ook door en met vrijwilligers.

Regelink Ecologie & Landschap leidt een avondexcursie voor u en
omwonenden naar vleermuizen.

4. Presentatie over de meerwaarde van natuurlijk groen

5.

Een inspirerende lezing met sprekende voorbeelden.

Potentiekaart natuurwaarden van het gebied

De potentiële natuurwaarden van uw locatie worden in kaart gebracht. Hier
kunt u vervolgens rekening mee houden en doorvertalen naar uw
ontwerpplan.

Contactgegevens:
Postbus 506
6700 AM Wageningen
0317-46 73 46
info@vlinderstichting.nl
www.vlinderstichting.nl

Contactgegevens:
Papenweg 5
6261 NE Mheer
085-773 76 76
info@regelink.net
www.regelink.net
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Wat is een Green Deal?
Een Green Deal is een samenwerkingsverband tussen de
overheid en verschillende bedrijven en organisaties. Deze
Green Deal (GD) werd getekend in november 2015 door
NL Greenlabel, Regelink Ecologie & Landschap,
De Vlinderstichting, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, VHG: De branchevereniging voor ondernemers in
het groen en het Rijk.
Het doel van de Deal is om voor 2019, 1.000 ha nieuwe
stedelijke natuur te realiseren binnen Nederland. De functie
van nieuwe stedelijke natuur is om de biodiversiteit te
vergroten, klimaateffecten (hoosbuien, hittestress) op te
vangen, de gezondheid van stadsbewoners te verbeteren en
de sociale samenhang te versterken. Met deze Green Deal kan
kennis over natuurvriendelijk beheer worden opgedaan en
gedeeld. Vernieuwing in het groenonderwijs en bijscholing van
ambtenaren zijn ook onderdelen van de Deal.

www.nieuwestedelijkenatuur.nl

