“Hoe kunnen we de kracht van groen en
biodiversiteit inzetten voor een
leefbare, duurzame stad”?
Rondom deze vraag organiseerden we het
afgelopen jaar drie groenblauwe regiobijeenkomsten. In Eindhoven (bij een
onderwijsinstelling), Haaksbergen (op een
bedrijventerrein) en Drachten (bij een
zorginstelling). We nodigden Ondernemingen,
Onderwijs, Onderzoek, Overheid en
maatschappelijke Organisaties uit rond de tafel.
In energieke gesprekken brachten ze concrete cases in de regio verder op weg: een
woningcorporatie die een stap wil maken, een
zorginstelling die wil vernieuwen, een
chemiebedrijf dat voorop wil lopen, etcetera.
Klik hier voor fraaie beeldverslagen van deze
bijeenkomsten.
En er is gelukkig meer: dit stripverhaal!
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Het geeft op speelse wijze een indruk van de
aanpak die we kozen voor de bijeenkomsten,
van de samenwerking tussen ons als
organiserende partijen en natuurlijk van de
successen en leerpunten.
Wanneer u deze strip leest en in de figuurtjes
gelijkenis ziet met uzelf of met anderen - dat
kan natuurlijk - dan is die gelijkenis louter
toeval en onbedoeld.
Maar wanneer u zich herkent in de manier van
werken en in het belang om groen en biodiversiteit te integreren in het stedelijk gebied,
dan zijn we gelijkgezinden.

DuurzaamDoor (RVO), Branchevereniging VHG
voor ondernemers in het groen, NL Greenlabel, Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling,
de Natuur en Milieufederaties, Org-ID en
Bureau Mozaiek

Een groenblauwe woonen werkomgeving:

versterkt sociaal gedrag
jong en oud
nodigt uit tot gezonde
levensstijl
verhoogt welzijn, en
ontstrest
buffert wateroverlast
verkoelT bij hitte
bindt fijnstof en CO2
vergroot de
biodiversiteit
Biedt meerwaarde
onroerend goed
Geeft een kwalitatief mooie
leefomgeving
Inspireert medewerkers,
klanten, zakenpartners
bespaart Energie
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Samenwerking van de vijf O’s levert duurzame resultaten,
elke O draagt bij aan ècht succes.
-

Ondernemers: praktijkervaring met en expertise van materiaal en methode.
Onderwijs: inspiratie van en voor de jonge generatie, burgers van de toekomst.
Onderzoek: monitoring van effecten, scenariostudies, input nieuwe kennis.
Overheid: slim koppelen met eigen beleidsopgaven, matchen met regelgeving, faciliteren.
Onderop: ideeën over eigen leefomgeving, betrokkenheid bij beheer en onderhoud.
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Het
allerbelangrijkste is
om nu een
bijeenkomst te
organiseren!

Robert,
met mij, luister, wat
dacht je van een
bijeenkomst?

Merel,
hoor 'ns, we
moeten nu zo snel
mogelijk een
bijeenkomst
organiseren!

Het
makkelijkst lijkt me
een bijeenkomst te
organiseren...
Hey Kirsten,
ideetje, wat dacht
je van een
bijeenkomst?

een bijeenkomst
misschien?

Nee toch,
al wèèr een
uitnodiging!

Ik kan mijn hele
agenda wel vullen met
bijeenkomsten!
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En iedereen is
natuurlijk druk,
druk, druk!

Waarom
organiseren ze
toch niet iets
gezamenlijk?

Coöperatix,
aangenaam!
Samenwerken
is mijn motto!

En ik ben
contentix, het gaat
wel om de inhoud
hoor, die moet
centraal staan!

Coöperatix is
overigens wel mijn
soulmate!

Goed idee om voor
regiobijeenkomsten
te kiezen, daar gebeurt
het immers!

En wat een topidee
om echte dialoog
tussen deelnemers
te organiseren

Wel slim van
je om super
inspirerende
lokaties te
kiezen!

Nee, nee,
nee, juist
niet!

En ook belangrijk:
inspiratie van de
jonge generatie

Laten we echte vraagstukken en casussen uit
de regio bespreken...

En in de workshops
een paar best practices
he, zoals altijd?

...zodat de
probleemeigenaar zijn werk
kan versnellen met nieuwe
ideeën en tips
complimenten,
je hebt gelijk,
veel beter!
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Ondertussen in
Enschede...
...ontwikkelt de
overheid een
stadsbeek...

...vanaf onderop werd een
nieuw ontwerp gemaakt met
ruimte om 7000 kuub
dakwater af te koppelen...

over een looptijd
van vier jaar wordt
onderzoek verricht
naar de biodiversiteit

Er worden basisschool
excursies langs de oever
gehouden, in het kader
van onderwijs

dat zijn een
hoop o’s

ten aanzien van
biodiversiteit, willen
ondernemers meefinancieren
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vijf om
precies te
zijn...

uw
sleutel...

En in Zwolle geven economie en
ecologie elkaar een hand

wat een
inspirerende
omgeving!

fraaie
kamers
zeg!
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Ondertussen bij een
woningcorporatie in
Eindhoven

Wauw: dan gaan we
biodiversiteit òòk
meenemen in onze
duurzaamheidsvisie
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Zullen we de
inleiders een
flesje wijn geven
of zo?

Maar geen
geïmpregneerd
hout!

Nee, nee, nee!
Heeft niets met
inhoud van onze
bijeenkomst te
maken

Wij hebben
contacten met
bedrijven in
duurzame
materialen

Iets van een
Kruidenbak?

Waarom niet
een collectief
cadeau aan het
bedrijf waar we
te gast zijn?

We bieden ‘m aan de
restaurantmedewerkers
aan met pers er bij,
staan zij ook eens in het
zonnetje!
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Eureka!

Daarmee
versterken we de
biodiversiteit

En zo geschiedde…

En wij willen
financieel wel
iets extra’s
doen

Dat noem ik
nog eens
co-creatie

verbinden
biedt kansen!

sorry, maar we moeten
echt snoeien op groen

Kom maar maat,
ik laat je wat zien!

Er zijn meer
mogelijkheden
dan je denkt!
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zo, dat was me
een hele reis

ja, wat een
inzichten!

Maar hoe
zorgen we dat we die
verspreiden?
Eigenlijk zouden
we ze moeten
optekenen...

...zodat anderen er
ook mee aan de
slag gaan!

... Natuurlijk Gaat u aan de slag!
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COLOFON
Concept en script
Tarsy lössbroek
Cartoons
hugo seriese
ONtwerp
Buro Brand

Netwerken, info
www.degroenestad.nl
www.biodiversiteit.nl
www.huisjeboompjebeter.nl
www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl
www.groengelinkt.nl
www.beterinhetgroen.nl
www.teebstad.nl
www.operatiesteenbreek.nl

