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15-12            Perceel Online App 
Tijdens de afgelopen 2,5 jaar is er met verschillende partijen aan een app gewerkt om data te 
visualiseren. Omdat steeds meer agrarische bedrijven data gaan verzamelen. Deze app moet er 
voorzorgen dat de digitalisering rijkt tot op de agrarische percelen. Omdat steeds meer agrarische 
bedrijven data gaan verzamelen is het van belang dat die data gebruikt wordt. Dit kan door 
bijvoorbeeld alles op te slaan op een PC of Laptop. Als de data nodig is op de percelen wordt er nu 
een kopie afgedrukt op een A4 en wordt dit meegenomen naar het perceel. Inmiddels heeft het 
merendeel van de agrarische ondernemers een smartphone of een tablet ter beschikking. Als op die 
apparaten data zichtbaar wordt gemaakt is het mogelijk om de data goed te analyseren. Hierdoor 
kunnen groeiverschillen, ziektes, gewashandelingen, bemesting en andere zaken vroegtijdig worden 
vastgelegd op GPS locatie. Door deze locaties vast te leggen kunnen real-time vergelijkingen gemaakt 
worden tussen bijvoorbeeld bodemscandata, dronebeelden, gewasbeschermingsacties etc. Deze 
apps zijn beschikbaar voor grote akkerbouw bedrijven, die op percelen één gewas en variëteit 
planten. Maar er zijn ook veel sectoren waar veel meer soorten en rassen op een perceel staan. 
Bijvoorbeeld de tuinbouw, laanboomteelt, sierteelt, vruchtboomteelt, rozenteelt etc. Samengevat de 
boomkwekerij en fijnmazige tuinbouw. TreeWatch (werknaam, ter vervanging van Perceel Online 
App), die in dit verslag beschreven wordt, is juist wél gericht op de Boomkwekerij en fijnmazige 
tuinbouw. Door slimme combinaties te maken kan deze app bijvoorbeeld urenregistratie per ras 
mogelijk maken. Voor veel telers is dit tot op heden haast ondoenlijk door de verscheidenheid aan 
rassen en soorten. Daarnaast kan de app datalagen tonen, de gebruiker kan zien waar hij op het 
perceel is en hij kan zien welke bewerking als laatste op het perceel is uitgevoerd. 
VAA ICT Consultancy heeft gebruik gemaakt van de agile-scrum methode, Boomkwekerij Fleuren 
heeft de verschillende data lagen aangeleverd en tevens gediend als usercase. Een groot gedeelte 
van de geoffreerde functionaliteiten zijn daadwerkelijk in de app beschikbaar. Er is wel nog 
voldoende uit te ontwikkelen om onder andere het geheel standalone te laten functioneren. 

 
15-16            Duurzame onkruidbestrijding met heet water techniek 

Het beheersen van onkruid wordt een steeds groter wordend probleem. Wetgeving en 
beschikbaarheid van herbiciden komen steeds vaker in het nauw. Gekeken zal moeten worden naar 
nieuwe technieken die duurzaam maar wel economisch verantwoord zijn. Mechanische 
onkruidbestrijding op de bomen rij is op dit moment nog niet geheel mogelijk. In de grotere maten 
bomen kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld zwenkschoffels, maar rondom de boom blijft 
altijd een plek onbewerkt. Bij de spillen zijn er geen goede alternatieve. 
Het gebruik van heet water zien wij als mogelijkheid naar de toekomst toe. Het zou de oplossing 
kunnen worden in combinatie met een andere techniek. In dit 2- jarige traject hebben we ons gericht 
op de laanbomenteelt/ spillenteelt.  
Hoofddoelstelling van dit innovatie project is om te komen tot een vermindering van afhankelijkheid 
van inzet herbiciden met behulp van inzet heet water. 
Met behulp van 2 fabrikanten van heet water machines, Empas en Mantis ULV, en 2 boomkwekers 
(Boot&Dart en Boomwereld) heeft dit project in 2016 en 2017 gedraaid. 
Heet water geeft het beste resultaat onder de verschillende thermische mogelijkheden, hierbij zijn 
echter nog wel wat knelpunten die naar voren komen.  

• Wortelonkruid komt sneller weer terug en paardenbloem, zwarte nachtschade en straatgras 

is moeilijker te bestrijden met heet water.  

• Men moet in een jong stadium van het onkruid actie ondernemen, groot onkruid gaat 

minder goed dood.  

• Bij nat blad zal een minder goede bestrijding plaats vinden.  

• Er is relatief veel water nodig, ongeveer 1,5-2 mm, voor goed effect.  

• Er is veel brandstof nodig om water op te warmen, ongeveer 12 liter diesel/ uur.  

• Op LCA scoort heet water dan ook hoog. 
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Er zijn 5 verschillende tools ontwikkeld om een goed resultaat te krijgen met heet water verdelen in 
de rij. Hierbij is geconcludeerd dat er geen schade optreed op de stammen door heet water, en 
resultaat met en zonder kap boven de tool niet verschillen.  
Er dient 8 tot 9 keer terug gekomen te worden met heet water om een onkruidvrij jaar te houden. 
Bij een strook behandeling van 60- 80 cm kan maximaal 1,5 km/uur gereden worden om een goede 
doding te krijgen van onkruid. In de toekomt zal gekeken kunnen worden om de strook te versmallen 
naar 10 cm (=alleen de bomenrij) en rest met mechanische schoffel. Ook kan er bij de zwaardere 
bomen wellicht een techniek ontwikkeld worden waarbij een sensor de boom herkent en alleen 5 cm 
voor en na de boom heet water spuit, de rest kan met bijvoorbeeld de zwenkschoffel. 
Tussen de verschillende machines die heet water kunnen toedienen is weinig verschil. Zowel Empas 
als Mantis zullen verder moeten kijken om met minder fossiele brandstof het water heet te maken. 
Op dit moment is een behandeling met heet water nog 5 tot 6 keer duurder dan een behandeling 
puur met herbiciden. Gaan we het vergelijken met een handmatige bestrijding op de bomenrij dan is 
heet water wat goedkoper. Voor een biologische teelt is dit dus wel een mogelijke oplossing om 
arbeid te besparen. 
 

15-25            Robot voor onkruidbestrijding in de laanboomteelt 
Het project Robot voor onkruidbestrijding in de laanboomteelt is in 2015 gestart met als doel een 
zelfstandig werkende robot te ontwikkelen voor diverse taken in de laanboomteelt op klei.  Het 
robotiseren van herhaaldelijk terugkerende gemechaniseerde werkzaamheden (zoals maaien van 
grasbanen of onkruidbestrijding) in de boomkwekerij is volgens de aanvrager noodzakelijk om de 
laanboomteelt op een goede, rendabele manier te kunnen continueren. Eén van de oorzaken 
daarvoor is dat het voor boomkwekerijbedrijven steeds moelijker wordt om goed geschoold 
personeel aan te trekken. In eerste instantie is het de bedoeling om de robot in te zetten voor het 
maaien van de grasstroken en uitvoeren van chemische onkruidbestrijding. 
Onkruidbestrijding in de (laan)boomkwekerij is een vaak terugkerende, tijdrovende en eentonige  
bezigheid. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die robotisering kan bieden kunnen de 
arbeidskosten van de bestrijding en eventuele blootstelling van personen aan herbiciden drastisch 
worden teruggedrongen.  
Daarnaast kan menselijke arbeid ingezet worden op plaatsen waar het echt nodig is (in en aan het 
gewas). Wellicht kan door het gebruik van robots het middelengebruik sterk teruggedrongen worden 
omdat er meer mogelijk wordt op het gebied van mechanische onkruidbestrijding, zelfs op moeilijk 
te bewerken rivierklei.  
Robotisering biedt daarnaast in de toekomst zeer veel mogelijkheden voor het uitvoeren van andere 
werkzaamheden, bijvoorbeeld op het gebied van gewasverzorging, bodemscan of opbrengstmeting. 
Gedurende het project hebben de ontwikkelingen op het gebied van RTK-GPS systemen en gewas-  
en bodemmetingen niet stilgestaan en werd het voor de projectgroep steeds duidelijker dat het, ook 
met het oog op de toekomstige taken en de repeteerbaarheid van de werkzaamheden, niet wenselijk 
is om met een robotsysteem zonder GPS koppeling te gaan werken. Om het eindproduct in de sector 
een goede kans van slagen te geven moet het voertuig krachtig en universeel te gebruiken zijn met 
bestaande aanbouwwerktuigen, omdat de combinatie met een ander voertuig als de (vaak al 
aanwezige) smalspoortractor voor de meeste bedrijven de investering te hoog maakt.  
Het pre-prototype is gemaakt op basis van een McConnell taludmaaier. Deze machine is in staat om 
de grasstroken tussen de bomenrijen te maaien, op basis van een tevoren ingetekende rij-route met 
behulp van een GPS systeem.  
In verband met de universele inzetbaarheid en de hoge aanschafprijs van deze machine is begin 
november de beslissing gemaakt het systeem op een smalspoortrekker te bouwen. Dit zal na een 
aantal aantal softwarematige aanpassingen mogelijk zijn. Het beoogde platform is een John Deere 3R 
serie smalspoortractor. 
Om goed voorbereid te zijn op de komst van de robot zijn sinds de herfst 2016 alle nieuw ingeplante 
percelen van Volentis (Willemsen en Zn) met behulp van GPS ingetekend, geregistreerd en ‘Robot-
Ready’ gemaakt om een goede implementatie van de robot mogelijk te maken. Dit is gedaan door 
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GPX Solutions die ook de ontwikkeling van het robotsysteem voor zijn rekening neemt. Voor een 
gedeelte van deze kosten wordt ook een beroep gedaan op het innovatieprogramma Boomkwekerij, 
zie hiervoor de financiële verantwoording. 
Omdat de taludmaaier voor een beperkte vergoeding beschikbaar is gesteld door de importeur, is 
voor het platform gedurende 2017 geen voorschot aangevraagd. In eerste instantie is ook de GPS 
ontvanger ter beschikking gesteld door GPX Solutions. Op dit moment bij de bouw van het 
productieprototype zijn de benodigde materialen voor de aansturing van de tractor aangeschaft door 
M. Willemsen en  Zn. B.V. Voor een gedeelte hiervan is ook een voorschot aangevraagd. Gedurende 
de opbouw- en de testfase wordt de John Deere trekker ter beschikking gesteld door Vlastuin 
Mechanisatie. Het testwerk zal naar verwachting eerste helft 2018 afgerond zijn. Daarna zal de 
machine ter beschikking komen van de sector.  
 

15-27            Onkruidbestrijding met plantaardig schuim 
In het project ‘Onkruidbestrijding met plantaardig schuim’ is toegewerkt naar een toepassing van de 
combinatie plantaardig schuim-heet water voor de vaste plantenteelt (in rijen op bedden).  Het 
onkruid dodend effect komt van de combinatie van heet water (95°C) en het plantaardig schuim. Het 
plantaardig schuim functioneert als een isolatiedeken waardoor het water de temperatuur langer 
vasthoudt. En daardoor het onkruid dodend effect groter is. Het plantaardig schuim wordt al enkele 
jaren effectief toegepast in de openbare ruimte in bijvoorbeeld de UK. Daar wordt echter het schuim 
toegepast met een handlans.  
Kijkend naar de teelt van vaste planten (4 rijen per bed) op rijen in een plantbed. En naar de 
oppervlaktes bij bijvoorbeeld een vaste plantenkwekerij waarop onkruid bestreden moet worden, is 
deze handlans voor de agrarische sector geen optie. Daarom heeft het Innovatieproject als doel een 
machine en frontrail te ontwikkelen voor de vaste plantenteelt waardoor het plantaardig schuim 
tussen de rijen vaste planten gedoseerd kan worden. Bij een werkbare machine kan MTS Lucassen 
onkruid op een effectieve wijze bestrijden. Waarbij ook de hoge personeelskosten voor onkruid 
wieden gereduceerd worden.  
In het project is enerzijds de toepassing van het plantaardig schuim in de vaste planten getest bij 
diverse rijsnelheden. Daarnaast is een toepassing voor specifiek de vaste plantenteelt ontwikkeld: 
een frontrail voorop de trekker met 6 specifiek ontwikkelde doppen brengt het schuim tussen de 
planten in de rijen. De doppen zijn zo ontworpen dat zij ervoor zorgen dat het schuim zijn structuur 
behoud.  
Tijdens de projectperiode is tevens een compactere machine ontwikkeld die ervoor zorgt dat het 
hete schuim wordt gemaakt. De grootste uitdaging in het project was de ontwikkeling van nieuwe 
doppen die een schuim ontwikkelde dat voldoende lang het onkruid zou bedekken.  De grove 
zandgronden in de Maasduinen lieten het eerste schuimmengsel te snel door waardoor de werking 
erg tegen viel. Ook is er een constructie bedacht waarbij de watertank bovenop de trekker wordt 
geplaatst. Uitdaging voor de vaste plantenteelt in combinatie met deze manier van onkruid 
bestrijden is namelijk ook dat zowel de frontrail, de foam stream machine als de grote benodigde 
watertank op de trekker gemonteerd moeten worden.  
Eindresultaat van het project is een prototype in een vergevorderd stadium voor de toepassing van 
plantaardig schuim in de teelt van vaste planten. Dit prototype moet nu verder ontwikkeld worden 
tot een markt klare machine. Zoals bij veel methoden van onkruidbestrijding in de boomkwekerij en 
de vaste planten teelt is het voor elke kweker en elk gewas belangrijk te testen hoe de 
onkruidbestrijding uit pakt. Ook hier blijkt maar weer dat er steeds sprake is van een op maat 
oplossing voor onkruidbestrijding.  
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15-29            Multifunctionele gewasrobot op veengrond 
Onkruidbestrijding op veengrond vraagt veel handwerk. Chemische middelen zijn moeilijk inzetbaar 
en beperkt toegelaten in de teelt  door het brede sortiment planten; mechanisatie is lastig door de 
geringe draagkracht van de bodem. De oplossing wordt gezien in een klein, lichtgewicht werktuig in 
een portaalconstructie, die zelfstandig als gewasrobot tussen de planten kan werken om onkruid te 
bestrijden, bij voorkeur mechanisch, zonodig chemisch. Om het platform sneller rendabel te krijgen 
zou deze multifunctioneel inzetbaar moeten zijn. Met betrokken partijen is een programma van eisen 
opgesteld en is er een investeringsbegroting gemaakt. Op basis hiervan werd geconcludeerd dat het 
project financieel niet haalbaar is, waarna het project vroegtijdig is gestopt. 
 

15-32            Bodemvariatie in beeld; stap naar de praktijk 
De bodem is een belangrijke productiefactor in de boomkwekerij. Inzicht in de bodemkwaliteit van 
een perceel en ook de variatie binnen een perceel is belangrijke informatie. Traditioneel werden 
hiervoor een bodemkartering uitgevoerd. De laatste jaren zijn er nieuwe technieken ontwikkeld die op 
een snellere en goedkopere manier informatie over de bodemkwaliteit kunnen leveren. 
Deze sensing technieken meten plaats specifieke kenmerken van gewas en/of bodem. Met behulp van 
speciale software kunnen de meetgegevens verwekt worden tot kaarten. In dit worden de 
mogelijkheden van verschillende typen bodemscans beschreven. Bij de drie opdrachtgevers zijn 
percelen gescand en is de relatie met de gewasgroei onderzocht.  
De scanners meten de elektrische geleidbaarheid (EC) van de bodem. Op de proefpercelen zijn geen 
duidelijke verbanden tussen de EC en gewaseigenschappen gevonden. Een belangrijke oorzaak 
hiervoor is dat de EC wordt bepaald door verschillende bodemeigenschappen. Vaak zijn tijdens of na 
afloop van het groeiseizoen wel mogelijke verbanden te zien tussen de bodemscans en de 
gewasgroei. 
De voorspellende waarde van de onderzochte bodemscans op de groei van het te planten gewas en 
daarmee de sturing via teeltmaatregelen, is nu nog beperkt. Waarschijnlijk kan de voorspellende 
waarde verbeterd worden door de resultaten van de scans te combineren met andere bronbestanden 
(b.v. digitale bodemkaart, AHN hoogte kaart).  
 

15-35            Gewas monitoren vanuit de lucht d.m.v. een drone 
In opdracht van de Raad voor de boomkwekerij hebben Delphy en Hessel Marketing & Communicatie 
een praktijkonderzoek uitgevoerd op een perceel van Vruchtboomkwekerij van Montfort, de 
Laarakker in Luyckgestel. Tevens waren de volgende partijen bij het project betrokken: Yannick 
Smedts (Loonwerk GPS en Fleuren), Van den Borne uit Reusel, Aurea Imaging (Bert Rijk) en uiteraard 
Guus van Montfort en zijn medewerkers.  
Doel van het project was om te kijken of de toepassing van drones, vliegtuigen en bodemscanners 
een meerwaarde kan opleveren voor de (vrucht)boomteelt.   
Uit dit project komt naar voren dat de toepassing van een drone of bodemscanner voor de aanplant 
een meerwaarde kan hebben. Zeker indien er sprake is van een perceel dat niet homogeen is. Op 
basis van de metingen kunnen er taak kaarten ontwikkeld worden. Indien er een loonwerker in de 
buurt is met een GPS systeem in zijn trekker dan kan er pleksgewijs bemest worden. In het huidige 
project zijn er op basis van de bodembalansanalyse compost mengsels ontwikkeld die op de diverse 
delen van het perceel verdeeld zijn.  
Gedurende de seizoenen van 2016 en 2017 zijn er opnamen gemaakt met vliegtuigen en drones.  De 
kaarten waarop de warmtebeelden afgebeeld staan bleken waardevol te zijn en inzicht te geven in 
de situatie. Je ziet duidelijk zandkoppen in het perceel.  Bomen die groeiden op de natte plekken 
reageerden goed op de toegepaste meststoffen.  In 2017 bleek dat een deel van de bomen die op de 
zandkoppen groeiden uitvielen door bloeden. Met deze kennis kun je wellicht op deze droge plekken 
in het perceel rassen planten met een andere onderstam die minder gevoelig zijn voor bloeden. 
Gedurende het seizoen blad en grondmonsters nemen blijkt veel informatie op te leveren. Op basis 
hiervan kunnen meststoffen op maat gegeven worden wat leidt tot een betere gewasgroei.  Het 
uitvoeren van drone vluchten gedurende het 2e jaar gaf inzicht in de groei van het gewas. Op basis 
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van de beelden kan men beter in het veld zich oriënteren en bepalen waar goede en minder goede 
groei is. Op basis van deze beelden in combinatie met de metingen aan het gewas is echter nog 
moeilijk een aanpassing van de teeltstrategie in te zetten. Helaas is nog niet duidelijk welke 
correlaties aanwezig zijn.  
De slotbijeenkomst zorgde voor de nodige discussie tussen de uitvoerders en kwekers. Boomkwekerij 
fleuren heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in nieuwe technieken. Zij passen de hoeveelheden 
gewasbeschermingsmiddel aan op de hoeveelheid blad.  De ontwikkelingen in de techniek gaan zo 
hard dat de toepassingen van drone en bodemscanners in de toekomst nog meer toegevoegde 
waarde kunnen gaan opleveren. 
 

15-41            CATT in vaste planten 
Diverse soorten aaltjes vormen een probleem in de vaste plantenteelt, namelijk wortelknobbel-, 
wortellesie- en bladaaltjes, vooral bij export naar VS en Canada. Warmwaterbehandeling kan deze 
aaltjes bestrijden, maar veroorzaakt bij een behoorlijk deel van de vaste planten gemakkelijk schade. 
In eerdere proeven is gebleken dat Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT) een 
mogelijk alternatief is voor warmwaterbehandeling. In 2015 tot 2017 is onderzoek gedaan naar de 
bestrijdende werking van CATT, schadefactoren en de gevoeligheid van het sortiment. Er zijn CATT-
behandelingen gevonden die het aantal wortelknobbelaaltjes kunnen reduceren zonder 
gewasschade. Voor een CATT-behandeling die volledige aaltjesbestrijding geeft is er nog te weinig 
bewijs. Wortellesieaaltje is moeilijker te bestrijden dan wortelknobbel- en bladaaltjes. Uitdroging 
tijdens CATT-behandeling blijkt geen groot risico te zijn. 
 

15-42            Onderzoek Residuen in de boomkwekerij (deze komt later!!) 
 
15-43            Ecosysteemdiensten (in de vorm van presentatie aan stakeholders) 

In 2015 is ‘De Groene Agenda’ in de boomkwekerijsector van start gegaan. De focus van dit vijfjarige 
programma ligt op groen in en om de bebouwde omgeving. Uitganspunt is de positieve effecten van 
groen op gezondheid en welbevinden naar voren brengen door kennisontwikkeling en valorisatie van 
de baten van groen. Het programma speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen als 
verstedelijking, vergrijzing en klimaatverandering. Zo kan groen een bijdrage leveren aan de omgang 
met extreme weersomstandigheden. Projecten binnen het programma zijn: 1) Van Groen naar 
Gezond, 2) Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten, 3) Groen voor Grijs,  4) Groene 
gezonde ziekenhuizen, 5) Planten voor een prima binnenklimaat, 6) Groene Health-Check, 7) Groene 
gezonde studenten, en 8) Plantkampioen luchtzuivering binnenruimtes. 
Het project Ecosysteemdiensten richtte zich op het inventariseren en onderbouwen van de baten, 
ook wel ecosysteemdiensten, van bomen, vaste planten en andere vormen van stedelijk groen voor 
gezondheid en welzijn. Het achterliggende doel was de ontwikkeling van kennis en instrumenten 
waarmee enerzijds de groene sector deze baten van groen beter kan benutten bij promotie en 
verkoop en anderzijds ontwerpers, beleidsmakers en beheerders de specifieke baten van groen 
optimaal kunnen betrekken bij beslissingen rond ontwerp aanleg en beheer van groen in de stad.  
Het project heeft daartoe de nationaal en internationaal beschikbare wetenschappelijke en praktijk 
kennis met betrekking tot de positieve effecten (baten) van groen geïnventariseerd en samengevat in 
een serie FactSheets en een tabel voor sortimentskeuze op basis van de gewenste baten van het 
groen. Deze Factsheets en een groot deel van de achterliggende informatie is beschikbaar gemaakt 
via een speciale portal Groen en Welbevinden op het Groen Kennisnet 
(https://www.groenkennisnet.nl/). De FactSheets ook beschikbaar via de websites 
www.degroenestad.nl en www.royalfloraholland.com  Daarnaast zijn twee wetenschappelijke 
publicaties verschenen: “The Urban Heat Island: Thermal Comfort and the Role of Urban Greening” 
en “Species-Specific Information for Enhancing Ecosystem Services” als hoofdstukken in het door 
Springer uitgegeven boek The Urban Forest (zie: 
http://www.springer.com/us/book/9783319502793)  

 

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/portalen/leefomgeving/groen-en-welbevinden.htm
http://www.degroenestad.nl/
http://www.royalfloraholland.com/
http://www.springer.com/us/book/9783319502793
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15-44            De Groene Stad/ The Green City  
Een groene stad of een groene stedelijke regio, is meer dan een stad met veel plantsoenen en 
parken. Het is een woon- en werkomgeving waarin bewust wordt stilgestaan bij de toegevoegde 
waarde van natuurlijk groen aan de gezondheidszorg, de omgeving van scholen en zorginstellingen, 
bedrijfsterreinen, het vitaliseren van binnensteden enz. De Groene Stad is ervan overtuigd dat 
‘natuurlijk groen’ op een kosteneffectieve manier een belangrijke bijdrage kan leveren aan het 
realiseren van de ambities. Ze stelt zich ten doel haar kennis over en ervaring met de toepassing van 
‘groen’ samen te vatten, toegankelijk te maken en actief te communiceren. Het doel is niet alleen het 
stimuleren van ‘groener denken’ bij verantwoordelijke bestuurders, politici en ondernemers, maar 
ook het leveren van inhoudelijk bijdragen aan lopende programma’s en projecten De Groene Stad 
stimuleert een meer doordachte inzet van ‘groen’ bij projecten die zich richten op de oplossing van 
lucht- en waterproblematiek, maar ook op het tegengaan van sociale en maatschappelijke 
verloedering in stedelijke gebieden. In onze visie kan ‘groen’ een belangrijke bijdrage leveren aan het 
vitaliseren onze binnensteden en – ruimer gedefinieerd – ook aan stedelijke regio’s.   
  
Er wordt in het kader van De Groene Agenda, via een achttal projecten,  kennis verzameld over  
de positieve effecten van de aanleg van meer groen rond scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen. 
Maar ook over de rol van groen in en rond de werkplek, de potentie van particuliere tuinen bij 
waterberging en het vergroten van biodiversiteit enz. Een belangrijk aandachtsgebied in ontwikkeling 
is dat we steeds meer zicht krijgen op de rol die groen kan spelen in de strijd tegen fijnstof, als 
windkering en als geluiddempend element. Zaken die een belangrijk effect hebben op de 
leefbaarheid en daarmee op de kwaliteit van leven. De initiatiefnemers van De Groene Stad willen nu 
komen tot een groter draagvlak voor hun inspanningen. Ze staat open voor samenwerking met 
bedrijven uit andere sectoren, met gemeentelijke en provinciale overheden en met 
kennisinstellingen die geen specifiek ‘groene’ achtergrond hebben. In het kader van dit project heeft 
een aantal activiteiten bijgedragen aan bewustwording over het belang van groen enerzijds, 
anderzijds dragen activiteiten bij aan de samenwerking met voorgenoemde partijen. Mede daarom is 
deelgenomen aan de dag van de stad op 30 oktober jl. en zijn voorbereidingen getroffen voor de 
Charta bijeenkomt op 28 november 2017 met VNO-NCW. Ook is hiermee gestart met het 
voorbereiden van activiteiten rond netwerken en kennisoverdracht, gericht op de raadsverkiezingen 
in 2018. 


