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Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur

Betrokken partijen
- Sustainable Outlook BV
- Vlinderstichting
- VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
- Regelink Ecologie BV
- VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners)
- Rijksoverheid

Omschrijving initiatief
Om de biodiversiteit te bevorderen willen gemeenten 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur creëren.  
Dat kan in parken, plantsoenen, maar ook op braakliggende terreinen. Door natuurlijk groen naar de stad 
te halen en het gebruik van inheemse plantensoorten te bevorderen, verbetert bovendien de kwaliteit van 
stedelijke natuur. Daarnaast kan natuur in een stedelijke omgeving water bufferen, hittestress voorkomen 
en de luchtvervuiling verminderen.
Partijen willen meer kennis en ervaring opdoen met stedelijke natuur. Daarom kijkt men zowel op 
bestuurlijk niveau als bij de opleidingen naar de mogelijkheden. De hoveniersopleidingen zullen bijvoor-
beeld meer aandacht besteden aan de wijze waarop groen wordt aangelegd en onderhouden met het oog 
op de biodiversiteit.
Om inzicht te krijgen in de waarde van het nieuwe groen wordt de TEEB-tool (The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity) ingezet. 

Resultaten
Partijen willen 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur realiseren waarbij de biodiversiteit aantoonbaar 
toeneemt. Om dat te bereiken zullen partijen:
- praktische handvatten leveren voor overheden en bedrijven;
- zich gezamenlijk en afzonderlijk inzetten om stedelijke natuur te bevorderen.
Einddatum: 31 december 2018.

Inzet en acties partijen
- Sustainable Outlook BV brengt de ‘groene en duurzame’ opleidingen in kaart.
-  Sustainable Outlook BV leidt 50 experts op met lesmateriaal gebaseerd op De Levende Tuin en het 

Gebiedslabel van NL Greenlabel. Ook de Vlinderstichting is hier actief bij betrokken.
- Sustainable Outlook BV zorgt voor een monitoring en laat wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.
- De VNG organiseert minimaal twee bijeenkomsten om een bestuurlijk netwerk natuur te vormen.
- De Vlinderstichting scout potentiële gebieden voor stedelijke natuur. 
-  De Vlinderstichting deelt kennis en ervaringen die zij heeft opgedaan bij de Green Deal Tijdelijke natuur 

en het inrichten en beheer van stedelijk groen.
-  De Vlinderstichting brengt de effecten van de nieuw ontwikkelde stedelijke natuur op de biodiversiteit  

in kaart.
-  De Vlinderstichting deelt haar ervaringen op het gebied van communicatie tussen gemeenten en bewoners.
-  Regelink Ecologie & Landschap integreert de Green Deal in de website www.natuurindegemeente.nl  

en houdt op deze website de ontwikkelingen bij.
-  Regelink Ecologie & Landschap plaatst artikelen in het magazine van het Platform  

‘Natuur in de Gemeente’.
-  Regelink Ecologie & Landschap zoekt actief naar contactpersonen bij gemeenten om een netwerk voor 

deze  Green Deal te vormen.
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- Regelink Ecologie & Landschap faciliteert of organiseert een of meerdere bijeenkomsten.
- VHG gebruikt het concept van ‘De Levende Tuin’ bij het realiseren van stedelijke natuur.
-  VHG bevordert de kennis over stedelijke natuur en ontwikkelt een visiedocument over de wijze waarop  

burgerparticipatie aansluit bij de ontwikkeling van stedelijke natuur.

Inzet en acties Rijksoverheid
-  De Rijksoverheid zorgt dat de inspanningen en resultaten aansluiten bij de Rijksnatuurvisie 2014  

‘Natuurlijk Verder’.
- De Rijksoverheid zet zich in om de ‘best of practices’ van andere Green Deals te gebruiken.
- De Rijksoverheid organiseert bijeenkomsten om kennis te delen.
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