
VerGroen! Voor pleinen, parken, speelplekken, 
winkelstraten, woonwijken, bedrijventerreinen en meer ...

 Groen is goed voor het klimaat: groen vangt meer water op dan ‘grijs’ en 

 zorgt voor vermindering van CO
2
 en fi jnstof in de lucht.

 Groen draagt bij aan ons welzijn: groen reduceert hittestress, ontspant, 

maakt gelukkig en nodigt uit tot ontmoeten, spelen, sporten en bewegen.

 Groen vergroot direct de biodiversiteit: als voedselbron en onderdak 

 voor dieren.

 Groen versterkt economie en cultuur: de leefbaarheid, identiteit en 

aantrekkelijkheid van stad, dorp en buitengebied.

Duurzaam vergroenen in combinatie met grijs, hoe?

VerGroen! Helpt
Welk type groen moet je waar toepassen, zodat het past bij de functie en 

toekomst van een plek? Hiertoe is het van belang dat niet alleen naar het ‘groen’ 

wordt gekeken, maar naar de gehele inrichting van een openbare ruimte, 

inclusief het ‘grijs’. 

Onze VerGroen! aanpak zorgt ervoor dat een groene ruimte daadwerkelijk goed 

gebruikt en prettig beleefd wordt door mens én dier. 

 
 BUREAU KM 

 VerGroen!

Hoe pak je als gemeente 
of bedrijf de grote 
vergroeningsopgave aan?
Drie VerGroen! werkwijzen

Claim uw 
GRATIS exemplaar 
van het handboek
‘Prettige Plekken’

op vergroen.nu

 



1

2

3

Hoe pak je als gemeente of bedrijf 
de grote vergroeningsopgave aan?

VerGroen! Projecten
Wilt u plekken of projecten in de openbare ruimte in relatie 

tot vergroening en gebruikskwaliteit verbeteren? 

Wij analyseren integraal de gebruikskwaliteit en het groen 

(inclusief de beheerconsequenties) en stellen de belang-

rijkste verbeterpunten vast. Dit doen wij op basis van 

onze unieke kennis van zowel ‘groen’, ‘grijs’ als ‘gebruik’, een 

uitgebreide schouw van de betreff ende plek en interviews 

met stakeholders en (toekomstige) gebruikers. 

U ontvangt een adviesrapport, schetsontwerp, visualisaties 

en/of beplantingsadvies. 

VerGroen! Kansenkaart 
Waar liggen de kansen in de diverse typen openbare 

ruimten in een wijk of zelfs de hele gemeente met 

betrekking tot vergroening en welke type oplossingen 

horen daarbij? 

Wij brengen het voor u in kaart. Letterlijk. Daarbij maken 

we voor de gekozen plekken visualisaties van de gewenste 

situatie, inclusief de (nieuwe) beplanting.

VerGroen! Ambitie & Strategie
Heeft u allerlei ambities met betrekking tot het vergroenen 

en gebruiksvriendelijk maken van de openbare ruimte, maar 

weet u niet precies hoe u deze ambities kunt vormgeven en 

welke stappen te zetten? 

Wij helpen u met een VerGroen! Strategie door inspiratie 

te bieden over het gewenste eindbeeld passend bij uw 

locatie of gemeente en geven aan wat ervoor nodig is om 

dat te bereiken. In het proces enthousiasmeren wij met u 

stakeholders en partners om samen uw doelen te bereiken.

Wij bundelen onze krachten voor 
een groene en prettige woon- en 
werkomgeving

Boomkwekerij M. van den Oever levert niet alleen 

op projectbasis een bijzonder breed en duurzaam 

assortiment bomen en planten, maar is ook met haar 

Green Life™ Programma als adviseur betrokken bij 

de inrichting van stedelijke en landschappelijke 

groenprojecten in binnen- en buitenland. En dat al 

ruim 200 jaar! 

www.mvandenoever.nl

Bureau KM heeft tientallen jaren expertise over hoe 

de inrichting van de openbare ruimte bijdraagt aan 

een goed gebruik en beleving, inclusief de rol van 

het groen. Bureau KM heeft haar visie samengevat in 

‘Prettige Plekken, handboek Mens & Openbare ruimte’ 

en kijkt altijd breed: is of wordt een plek aantrekkelijk, 

veilig, sociaal, beweegvriendelijk, toegankelijk en 

kindvriendelijk? 

www.bureaukm.nl

Groenkwaliteit én gebruikskwaliteit
Door onze kennis en expertise te combineren, kijken 

we integraal naar groenkwaliteit en gebruikskwaliteit. 

Meer specifi ek: we geven inzicht in welke gebieden 

welk type aanpassingen nodig zijn, om zowel duur-

zaam vergroend als goed gebruikt, aantrekkelijk en 

prettig te worden.

Nieuwsgierig?
Maak een afspraak op: www.vergroen.nu
Wij nemen een GRATIS exemplaar van ‘Prettige Plekken, 

Handboek Mens & Openbare ruimte’ voor u mee!

   VerGroen!


