De winst van
integraal en
vernieuwend groen
MSA lawyers office, Stockholm City, Green Fortune

De toepassing van groen biedt een
antwoord op problemen in onze
bebouwde omgeving als wateroverlast,
hittestress, braakliggende bouwgrond en
een ongezonde werk- en leefomgeving.
Groen biedt een structurele oplossing
mits het integraal en vernieuwend wordt
toegepast. En dat vergt een goed ontwikkeld besef van samenhang, verbeelding
en kennis. Maar bovenal: een goede
samenwerking tussen alle partijen in de
ontwerp-, bouw- en onderhoudsfase.

Het is geen geringe opgave om deze
gewenste ontwikkeling te bespoedigen.
Het Knooppunt Bouwen met Groen is
daarom de aanjager van de integrale en
vernieuwende inzet van groen, met als
doel om een vitale leef- en werkomgeving
te creëren.
Verbindingen
De kernactiviteit van het Knooppunt
is het maken van verbindingen tussen
opdrachtgevers en partners uit het netwerk van kennis- en businesspartners.
De kracht van het Knooppunt - oftewel
het kapitaal - is het netwerk, bestaande
uit circa tachtig partners.
De kennispartners – experts uit de rode
én groene sector - verbinden wij in
clusters aan probleemeigenaren.
De bundeling van topdeskundigen aan
concrete, vernieuwende opdrachten
leidt tot nieuwe kennis, producten en
business. De uitdaging is om de meerwaarde van groen meerdimensionaalecologisch, bouwkundig, energetisch,
economisch, sociaal, educatief te ontwikkelen en te laten renderen.
We verbinden partners rond Green
Cases in de zorg, het onderwijs,
de woningbouw en op werklocaties.

geen kraanwater
maar hemelwater

geen klaslokaal
maar buitenlokaal

bijen en vogels
open lucht
en kas

vergeten groente

In Helmond ontstaat iets bijzonders. De Groene Campus is de plaats waar onderwijs en
bedrijfsleven werken aan voeding, gezondheid, design en natuur. Op het dak van het
Food & Fresh Laboratorium komt een Eetbaar Dak.
Een projectteam van deskundigen werkt onder coördinatie van het Knooppunt Bouwen
met Groen aan een programma dat voldoet aan de eisen van leren, voeden, verzorgen,
ontspannen en oogsten. De studenten van het MBO-onderwijs bepalen mede de wensen:
een plek voor groenten en kruiden, meditatie, dierverzorging, producten voor het
restaurant en een lesplek.

De winst van groen

Kennis delen

Sluit u aan!

in, op en om scholen, zorgcentra,
woningen en werklocaties

De kennis en ervaring die ontstaat uit samenwerking en innovatie delen we met bestaande
en toekomstige professionals
via excursies, Knooppunt Cafés
en in het rood-groen onderwijs.
Het Knooppunt is het kennis- en
businesspunt voor integrale en
vernieuwende groentoepassingen.
Bel Dennis Hauer (020 462 7850)
of Fred Tonneijck (0611 911142) voor
meer informatie.

Zoekt u als architect, groenexpert of
technisch adviseur nieuwe kansen?
Treed dan toe tot ons netwerk.
Vraag de ‘kenniskaart’ aan en stuur
die ingevuld retour.

+ vitaliteit voor gebruikers en
bewoners, stressreductie
en verkoeling
+ isolatie, energieopwekking
en voedselproductie
+ waterretentie, bodemverbetering,
biodiversiteit en luchtzuivering

Wilt u meervoudig groen integreren
in en om uw gebouw of werklocatie?
Mail uw vraag of aanbod naar
info@knooppuntbouwenmetgroen.nl
of bel met coördinator
Louise van der Heijden (040) 2631244

+ innovatie, business
en werkgelegenheid

Het Knooppunt Bouwen met Groen is het assemblagepunt van kennis en business.
De deelnemende instellingen en bedrijven realiseren met een integrale en vernieuwende
inzet van groen een vitale leef- en werkomgeving.

Kijk voor meer informatie op www.knooppuntbouwenmetgroen.nl

