Vergroenen van de leefomgeving

Van inzicht naar actie
Groene Stad Challenge

Initiatief
Verdiepende analyses
Vergroeningspotenties in kaart:

✓ bomen
✓ groene daken
✓ groene parkeerplaatsen
Koppeling aan uw data:

✓ beheerdata groen
✓ bomenbestand
✓ stresstesten

Plan

Realisatie
Integrale aanpak

Gebruik en beheer
Borging en beheer

Borging ambitie in planproces:

✓ duurzaamheidsambities meetbaar
✓ betrekken stakeholders
✓ monitoring en benchmarking

gebieden en terreinen
✓ maatregelen en meekoppelkansen
✓ nieuwbouw of herontwikkeling
✓ duurzame materialisatie/plantgoed

✓ CO2-neutraal onderhoud

✓ bewonersparticipatie
✓ draagvlakvergroting
✓ buurt- en bedrijvenacties

Kennisuitwisseling binnen Community of Practice ‘Groen in stad en dorp’, gefaciliteerd door Vereniging Stadswerk

De Groene Stad Challenge is een initiatief van:

Menukaart verdiepende diensten en producten
Een goede start: Adviesgesprek n.a.v. resultaten met onze experts
Kosten: €750

Vegetatiekaart per plaats

Koppeling aan uw eigen data

Prescan integrale duurzaamheid

Activatie- en vergroeningsacties bewoners

Een SHAPE-bestand + pdf van de aanwezige vegetatie binnen
een plaats (zowel particulier als openbaar terrein).

Laat de data die u reeds beschikbaar heeft (bijvoorbeeld
van de stresstesten) koppelen met de verkregen data van
de challenge.

Bepaal uw ambitieniveau en leg uw plannen op een
laagdrempelige manier langs de wetenschappelijk
gevalideerde duurzaamheidsmeetlat van NL Greenlabel.

Voor leuke activatie- en vergroeningsacties met bewoners
werken we o.a. samen met Stichting Steenbreek.
Doe bijvoorbeeld mee met de Steenbreektrofee.

*Staffel: 1-4 plaatsen: €2.500 / 4-8 plaatsen: €3.500 / 8 of meer
plaatsen: €7.500

Indicatie kosten: €1.000 - €3.000

Indicatie kosten: €2.000 - €3.000

Indicatie kosten: €2.500 - €5.000

Kaart per potentie

Contractvorming

Werksessie integrale duurzaamheid

Digitale LIOR

Een GIS-bestand per potentie, per gemeente. Geldt voor de vijf
potenties (bomen en zinloze verharding uitgezonderd).

Klaar om direct te vergroenen en is het ontwerp er al? Wij
kunnen voor u het contract (bestek, UAV-GC of bouwteam)
en de raming opstellen.

Gebruik de collectieve denkkracht van de betrokken partijen
om de gezamenlijk ambitie uit te werken in concrete
maatregelen en de (mee)koppelkansen helder te krijgen.

Een altijd actuele digitale Leidraad Inrichting Openbare
Ruimte (LIOR) biedt vele voordelen. Sweco kan dit voor u
realiseren.

*Per gemeente / Per buurt

Indicatie kosten: €5.000 - €12.500

Indicatie kosten: €4.000 - €6.000

Indicatie kosten: €15.000 - €35.000

Uitwerking potentie zinloze verharding

Ontwerp te vergroenen straten/buurten

NL Terreinlabel

Opleiden groenbeheerders en beleidsmakers

Een prioritering van uw geanalyseerde zinloze
verhardingsresultaten op basis van een aantal parameters.
Een notitie met analyse en prioritering van het potentieel
zinloze verharding, doorrekening van beheer- en
aanlegkosten.

Als duidelijk is in welke straat of buurt vergroend gaat
worden, is het tijd voor een ontwerp. Wij maken graag het
ontwerp (SO, VO) dat gebruikt kan worden om te
bespreken met bewoners, maar ook om bij een contract
(DO) te voegen.

Door uw groene terreinontwikkeling volgens de methodiek van
NL Greenlabel te laten toetsen wordt duurzaamheid meetbaar,
aansluitend bij de SDG’s. Denk aan speeltuinen, sportparken,
schoolpleinen of begraafplaatsen.

In samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein en IPC
Academy biedt NL Greenlabel vakinhoudelijke cursussen over
integrale duurzaamheid gericht op groenbeheerders en
beleidsmakers.

Indicatie kosten: €2.000 - €5.000

Indicatie kosten: €1.500 - €3.500

Indicatie kosten: €1.500 per plaats*

Indicatie kosten: €2.500 / €1.500*

Indicatie kosten: €7.500 - €12.500 - €17.500*

Indicatie kosten: €2.000 - €10.000

*Kleine gemeente / Middelgrote gemeente / Grote gemeente

Uitwerking potentie nieuwe bomen

Visualiseren vergroening

NL Gebiedslabel

Verduurzaming groenbeheer

Een verdiepende analyse van potentiële plantlocaties, op basis
van ondergrondse parameters (kabels en leidingen &
grondwaterstand). Advies van boomsoort op basis parameters.
Notitie met toelichting op keuze en advies over aanplant en
beheer bomen.

Beelden zeggen meer dan woorden of technische
tekeningen. Zeker voor bewonerscommunicatie en
-participatie zijn visualisaties onmisbaar. Veel is mogelijk,
van situatieschetsen vóór en ná de vergroening, tot
complete 3D-video’s.

Door uw groene gebiedsontwikkeling volgens de methodiek
van NL Greenlabel te laten toetsen wordt duurzaamheid
meetbaar, aansluitend bij de SDG’s. Denk aan woonwijken,
bedrijventerreinen, stadsparken en landelijk gebied.

Verlaging van de CO2-footprint van het groenbeheer en
kostenbesparingen kunnen hand in hand gaan door slimmer
gebruik van (accu-)gereedschap. Husqvarna adviseert u
graag over de mogelijkheden.

Indicatie kosten: €8.000 - €20.000

Indicatie kosten: op aanvraag

Indicatie kosten: €5.000 - €30.000

Indicatie kosten: €1.000 - €4.000
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