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Groen als basisbehoefte



▪ Groen in de genen, verbonden met de omgeving

▪ Zonder netheidscomplex & Klaar voor verandering

▪ Out of the box denken en doen

▪ Kansen zien & oneindige stroom creaties

▪ Storytelling & Mensen verbinden 

▪ Beweging starten & Realiseren van ambities

▪ “Wij zijn te gast in het landschap, laten we iedereen die 
iets ontwikkelt in onze leefomgeving afrekenen op 
onttrokken en/of toegevoegde waarde.”

▪ Boeken/publicaties/lezingen 

Nico Wissing



▪ Buitenspelen

▪ Ontdekken

▪ Omgeving als verlenging van klaslokaal

▪ Minder schermtijd

▪ Wiskunde, biologie, sport in buitenlokaal

▪ Minder ritalin

▪ Ontdekken

▪ Meten in het veld

▪ Udeskole-concept in Scandinavië

▪ Aantoonbaar betere vaardigheden 

(coördinatie, wiskundig inzicht)

Kind en natuur



▪ Eigen initiatief en ontdekking: Kennisdeling 

niet centraal georganiseerd rondom docent

▪ Klas is niet beperkt tot vierwandige ruimte

▪ Tekst niet primaire bron van kennis; gebruik 

van alle zintuigen

▪ Geen streng leerplan; meer ruimte voor 

creativiteit en improvisatie

▪ Spel als leermiddel

Natuur als lokaal



▪ Robuustere waterinfiltratie

▪ Betere waterafvoer en –opvang

▪ Rioolstelsel verkleinen

▪ Minder hittestress

▪ Reductie hitte-eilandeffect

▪ Meer verdamping en verkoeling

▪ Hogere beeldkwaliteit

▪ Natuurlijke besparing op uitgaven

▪ Versterken stadsecologie

▪ Groen verhoogt waarde van vastgoed van 5-15%

Meerwaarde van groen – vergroening stedelijk gebied
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Meerwaarde van groen – vergroening stedelijk gebied



▪ Betere gezondheid 

▪ Patiënten liggen gemiddeld dag minder in 

ziekenhuis als uitzicht op groen

▪ Scholieren presteren 20% beter met planten in de 

klas 

▪ Grotere sociale cohesie 

▪ Grotere aantrekkingskracht op steden/dorpen

▪ Beter functioneren, wonen, economie en recreëren

▪ Grotere creativiteit, geluk en welbevinden

▪ Minder vandalisme/agressie

▪ Voedsel en vruchten

Meerwaarde van groen – Sociale cohesie en gezondheid



▪ Wateropvang

▪ Vertraagde waterafvoer (±40% minder)

▪ Isolatie gebouw (minder hittestress opbouw)

▪ Langere levensduur dakbedekking

▪ Versterking biodiversiteit

▪ Ecologische stapsteen

▪ Esthetische meerwaarde

Meerwaarde van groen - Groene daken



▪ Waterplein

▪ Waterdaken

▪ Rainblock (regenschutting)

▪ Vijver/ waterpartij / wadi

▪ Ondergrondse opslagtank

▪ Flexibele zak

▪ Innovatie

▪ Waterwanden

▪ Richelstenen

Meerwaarde van groen - Hemelwateropslag/ -buffer
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▪ Regulatie water in onderstroom

▪ Gemiddelde opvang 30% neerslag

▪ Stemflow tot wel 60% opvang neerslag

▪ Schuilplek bij hitte en neerslag

▪ Evaporatie van water

▪ Verkoeling (tot wel 8° C)

▪ CO2-opslag

▪ Organische stof houdt water vast

▪ Afvangen fijnstof

▪ Schaduwplek

▪ Soortenrijkdom

Meerwaarde van groen - Bomen



▪ Beter aangepast aan lokale weersomstandigheden

▪ Weerbaarder tegen ziektes

▪ Minder onderhoud

▪ Bijdrage aan biodiversiteit

▪ Ingepast in landschap

▪ Aangepast aan lokale grondsoort

▪ Genetisch erfgoed in stand houden 

▪ Diversiteit en veerkracht soorten versterken

▪ Landschapsontwikkeling

▪ Lokale producten

Meerwaarde van groen - Inheemse beplanting
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▪ Prairiebeplanting

▪ Lage waterbehoefte

▪ Versterking bodemvruchtbaarheid

▪ Jaarrond mooi

▪ Versterking biodiversiteit

▪ Inheemse beplanting

▪ Absorptievermogen bodem (bv. lava/ 

organische stof)

Meerwaarde van groen - Droogtebestendige beplanting



▪ Oplossing in dichtbebouwd gebied 

(gevelbeplanting, verticale bossen)

▪ Hittereductie

▪ Ecologische stapsteen

▪ Esthetische meerwaarde

▪ Extra m² groen

▪ Wateropvang

Meerwaarde van groen - Verticale natuurverdichting
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▪ Door hoogteverschil bekken creëren

▪ Tijdelijke wateropvang

▪ Infiltratie

▪ Voorkomt overlast/ overstroming riool

▪ Versterking biodiversiteit

▪ Dynamiek in het landschap

Meerwaarde van groen – Wadi/bloemenweides



▪ NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving

▪ Maakt duurzaamheid meetbaar door paspoorten voor:

Producten/ Materialen

Planten

▪ En met de labels voor: 

Tuinen 

Terreinen 

Gebieden

▪ Groeiend partnernetwerk; meer dan 200 partners 

NL Greenlabel



NL Greenlabel – NL Terreinlabel



Eerste NL Gebiedslabel voor groen schoolplein

• Eerste NL Gebiedslabel voor twee 
groen schoolpleinen van De 
Spoorzoeker (Breda)

• Kinderen gebruiken minder 
Ritalin als ze in groene omgeving 
leven

• Leren in en van de natuur
• Borgen van integrale 

duurzaamheid, van ontwerp tot 
realisatie en beheer

• Klimaatadaptatie
• Aandacht voor relatie mens en 

omgeving



▪ Dr.ir. Robbert Snep, DLO Onderzoeker, WUR 

▪ Prof.dr. Andy van den Dobbelsteen, Hoogleraar Climate 
Design & Sustainability, TU Delft 

▪ Dr. Jolanda Maas, Senior onderzoeker Sociale 
Geneeskunde, VU Medisch Centrum 

▪ Dr. Maarten Arentsen, Universitair hoofddocent Energie-
innovatie, Universiteit Twente 

▪ Em.prof.dr.ir. Michiel Haas, Oprichter Nederlands 
Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie

▪ Drs. Kim van der Leest, bioloog, conceptontwikkelaar en 
belevingsspecialist 

▪ Drs.ing. Bob Ursem, Wetenschappelijk directeur 
Botanische Tuin TU Delft 

▪ Dr. André van der Wurff, Lead Green Projects, Groen 
Agro Control

NL Greenlabel - Wetenschappelijke Raad van Advies



Nationale TuinCheck (ruwe versie) 

2 december 2019NL GREENLABEL 19



Project: Zone College, Doetinchem



Project: ABN AMRO – Circulaire Tuin



Project: Waterschap Rijn & IJssel - Doetinchem



Project: Daktuin “Isseldoks” - Doetinchem



Project: Schoolplein Megchelen



Project: Azora Den Es - Varsseveld



Project: Dorpspark De Bleijke, Hengelo (Gld.)
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Project: Oppe Brik, Beesel



Project: Woonwijk Plantsoensingel Noord – ‘s-Heerenberg



Project: Solarpark De Kwekerij - Hengelo (Gelderland)



Project: Transferium - Den Bosch 

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/bouwbericht/2017/11/den-bosch-bouwt-aan-groenste-transferium-van-nederland-101255215
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Project: Woonwijk Hooghkamer – Voorhout 



Project: Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem 
- te gast in het landschap



Nieuwe beroepen

Zwevende tuinman

Orgaanontwikkelaar

Diepzeeboer

Robottechneut

Dakboerin Dronepiloot

Lichtkweker Taxipiloot



Toekomstimpressie



Wereldwijde voorbeelden



Wereldwijde voorbeelden 



Kennis van de planten / wortels / communicatie



Het groene volk



Parliament of things; stem voor alles om ons heen

THE 
TREE
THAT
OWNS
ITSELF



Biomimicry als leermeester / architect



Biomimicry



Fotosynthese 



▪ Eén zijn met de natuur
▪ Nieuwe tijd, nieuwe kansen

Levende architectuur



▪ Kinderen met natuur in contact brengen

▪ Nieuwe tijd, nieuwe kansen

▪ Verhouding tot natuur verandert

▪ Voordelen van natuur uitdragen

▪ Kansrijke innovaties

▪ Onderzoeken, monitoren en wetenschap

▪ Ecologie wetenschap van 21ste eeuw

Tot slot…



www.nlgreenlabel.nl




