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We zoeken inspirerende voorbeelden van groene toepassingen/oplossingen in gerealiseerde projecten in 

de openbare ruimte. In Nederland en indien ook hier toepasbaar inspirerende projecten in het buitenland. 

Met aandacht voor de 19 thema’s zoals Water, Temperatuur, Biodiversiteit, Circulariteit/Duurzame 

Materialen, Voedsel/Bloemen en Ontmoeten geordend onder de pijlers Mens, Natuur en Klimaat en 

Economie. Vergelijkbaar als in De Levende Tuin en Het Levende Gebouw.  

 

Hieronder volgt een algemene lijst met gewenste beelden. Uiteraard ontvangen wij ook graag aanvullend 

beeldmateriaal dat naar uw mening ook geschikt zou zijn voor deze uitgave: 

 

 Adoptie van boomspiegel, gemeenteborder, geveltuin, rotonde e.d. 

 Biodiversiteit bevorderen in de openbare ruimte, jaarrond  

 Biologisch beheer en bestrijding  

 Beplanting droogteresistent, verbeteren luchtkwaliteit,  

 Bomen, transplantatie, groeiplaats verbeteren , boombunkers  

 Bomen functioneel toegepast op schaduw, luchtkwaliteit, voedsel etc in de openbare ruimte 

 Groene burgerparticipatie  

 Groen onderhoud en beheer : ziekten en plagen voorkomen, Eikenprocessierups, MVI SROI  

 Circulariteit, afvalverwerking, hergebruik (bermgras) , duurzaam gekweekte beplanting 

 C02-neutraal, emissieloos werken 

 Geurende beplanting in de openbare ruimte/beleving 

 Groene beweegroutes: fietspaden, voetgangerspaden , ism zorginstelling gebruik openbare ruimte, voor 

ouderen, lunchwandelen in het groen 

 Groene straten  waar fietsers en voetgangers leidend zijn ipv auto 

 Inspirerende groene bermen, oevers, kades, bruggen, tunnels 

 Inspirerende groene straten, fruitbomen in de straat 

 Groen industrieterrein 

 Groene geluidswal 

 Groene parkeerplaatsen  

 Groene pleinen, parken begraafplaatsen 

 Groen uitzicht, voor ontspannen, beplanting bomen toegepast op sociale veiligheid 

 Voorbeelden in relatie tot Omgevingswet  

 Ontmoetingsplekken, voor ouderen met zitplekken 

 Openbaar dakpark 

 Openbare groene speelterreinen  

 Natuurinclusieve sportterreinen, golfterreinen, sporten in het groen, yoga in het groen 

 Inspirerende groene straten 

 Robuust toekomstig bestendig groen toegepast  

 Stadslandbouw, gezamenlijke buurttuin, plukroutes 

 Stiltegebieden inde stad, stadsoases 

 Winkelgebied/horeca in het groen 

 Water: drijvend groen, blauwgroene verbindingen, met fontein/stromend water 

 Waterbergen, Wadi’s  in de openbare ruimte, waterboulevard 

 Waterzuivering met beplanting, helofytenfilters 

 Inspirerende voorbeelden waterbergen in de openbare ruimte 

 Windsingel bomen 

 Wonen : groene oplossingen woonerf, achterpad, binnentuinen  


