De Levende Openbare Ruimte, oneindig
veel voorbeelden van baten van groen,
Branchevereniging VHG. Te bestellen
voor 65 euro voor niet-leden van VHG.
Ook gratis online te lezen op de site
van VHG, onder kopje ‘Kennisbank’.
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Een echt boek is het niet, maar
een ringmap van 270 pagina’s. In
‘De Levende Openbare Ruimte’
van de Vereniging van Hoveniers
en Groenvoorzieners (VHG) staan
ontelbaar inspirerende voorbeelden
van de toepassing van openbaar en
semi-openbaar groen. De map is de
opvolger van De Levende Tuin (2018)
en Het Levende Gebouw (2019). De
VHG verspreidt de mappen breed
onder gemeenten, juist in deze crisistĳd. Een leefbare openbare ruimte is goed voor mens, klimaat, natuur en economie. Dat moet tussen
de oren blĳven zitten nu de gemeentelĳke budgetten voor groen onder
druk staan. Des te belangrĳker is
het dat er met het beperkte budget
nu keuzes worden gemaakt die zo
veel mogelĳk impact hebben. Die
impact toont het boek veelvuldig.
Het waardevolle van de map is dat
er enorm veel concrete voorbeelden
in staan van hoe groen bĳdraagt aan
ons leven. Dit wordt niet alleen op
een prettige manier beschreven –
hier en daar herhalingen uitgezonderd – maar vooral volop geïllustreerd met heel veel foto’s, een
belangrĳk en onmisbaar onderdeel
van het handboek. Bĳ vrĳwel elke
foto staat in een bĳschrift genoemd
waar dit precies is en wat bomen,
struiken, vaste planten en soms ook

Waardevolle map met
groene toepassingen
bollen op die plek ‘brengt’. Zo biedt
de map inspiratie voor de afdeling
groenbeheer van gemeenten en
stakeholders zoals projectontwikkelaars. Beide moeten groen zien als
een investering en niet als een kostenpost. Het lĳkt mĳ echter een
goed idee dat ook bloembollen- en
vasteplantenkwekers het handboek
eens bekĳken. Zo zien ze wat er
allemaal kan met hun product. Die
interesse in ‘waar blĳft mĳn product’ hoeft niet eens wat te kosten.
Het handboek is via de site van VHG
door te bladeren.
Aandacht voor bollen is er, maar
kan beter en talrĳker. Bĳvoorbeeld
door deze in combinatie met vaste
planten te laten zien of aandacht te
schenken aan het voordeel van ver-

wilderingsbollen. Bĳ het onderdeel
‘educatie en cultuur’ mis ik het initiatief van Bulbs4Kids dat kinderen
via een gratis bloembollenpakket
kennis laat maken met de natuur.
De toepassing van een speciaal
bloembollenassortiment geschikt
voor in wadi’s (waterafvoer door
drainage en infiltratie) komt dan
weer wel aan de orde, en ook bollen
die de biodiversiteit verbeteren en
wekenlang voor ‘kleurbelevingswaarde’ zorgen.
De handleiding is ontwikkeld en
samengesteld door onder anderen
groenconcept-ontwikkelaar Kim
van der Leest, met input van wetenschappers die ook factsheets maakten voor Groen in de stad en voor De
Groene Agenda.
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