Samen leefwereldwaarde
vergroten

Green Life™
Programma

...........................................................

Levend groen
Recreatief groen
Gastvrij groen
Helend groen
Productief groen
Infra groen

levend
groen

Samen leefwereldwaarde
vergroten
Voor wie?

Het is ongelofelijk dat we met groen de grootste klimatologische, economische
en sociaal-maatschappelijke thema’s van vandaag beter kunnen oplossen.
Toch doen we dat niet of onvoldoende. Wateroverlast, hittestress, luchtkwaliteit, leefkwaliteit, gezondheid, duurzaamheid, biodiversiteit, vastgoedwaarde en nog veel meer. Het kan anders en het moet anders.

De natuur en vooral groen geeft ons de
handvaten om juiste oplossingen te kiezen voor
onze openbare en private ruimte. “Wat betekent
dit?”, horen wij u denken? ‘Erg veel’ is inmiddels
door talrijke wetenschappelijke studies

Daarom heeft Boomkwekerij M. van den Oever 6 relevante hedendaagse
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Hiermee geven we u de juiste kaders en inrichtingskeuzes om eenvoudig veel
meer groenwaarde en dus leefwereldwaarde duurzaam te kunnen realiseren,
met als belangrijkste eerste waardebasis: de juiste boomkeuzes. Deze nieuwe
Green Life™ omgevingen zijn: Levend groen, Recreatief groen, Gastvrij groen,
Helend groen, Productief groen en Infra groen.

aangetoond. Met zeer positieve effecten voor
verschillende doelgroepen:
y Gemeentes en provincies
y Water- en beheerschappen
y Zorginstellingen
y (Private) ziekenhuizen
y Woon- en zorgcorporaties
y Ondernemers(verenigingen)
y Bewonersgroepen en VVE’s
y Particulieren (kinderen, volwassenen, senioren)

Onze oplossingen
Oplossingen
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Zelfs de hoogste adviesraad van onze regering,
de Gezondheidsraad, adviseert de regering en
lokale overheden om veel meer groen toe te
passen in de openbare ruimte, stad en wijk.
Mensen worden gelukkiger van groen. En blije,
gelukkige mensen, verdragen meer van elkaar,

Green Life™ Programma

voelen zich gezonder, zijn productiever en zijn
minder ziek. En niet alleen mensen, maar ook
dieren gedijen veel beter in gevarieerd groen;
meer biodiversiteit dus. Daarom heeft M. van
den Oever als ambassadeur van duurzame teelt
en ontwikkeling 6 nieuwe zogenaamde Green
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positief resultaat te behalen is.

Groen Geeft: resultaten
Uit wereldwijd onderzoek blijkt groen een
positief effect te hebben op zeer belangrijke
klimatologische, economische en sociaalmaatschappelijke thema's. Daarom stellen wij
als M. van den Oever: “Groen Geeft!”
Enkele feiten uit deze onderzoeken (o.a. bron: WUR):
y Hitte stress reductie en energiebesparing
met 10-15%
y Waardestijging van gebouwen van 10-15%
y 17% toename van productiviteit van werknemers
y CO2-reducering met 30% tot neutraliteit mogelijk
y Afname van de ligduur van patiënten met 20%
y Groene waterbuffering: o.a. 2.877 liter per boom

Green Life™ Oplossingen
M. van den Oever herkent als Leefwereldverbeteraar deze resultaten als geen ander. Met
een ervaring en historie van meer dan 200 jaar

Ons Green Life™ Programma kent 4 duidelijke stappen. Zo maken we
de juiste keuzes zo vroeg mogelijk in het creatieve en ontwerp proces
en brengen we onze diepe kennis van bomen, hun groeiwijze en
leefwereldwaarde in:

als natuurlijke boomkweker in vele, vele groen
projecten in heel Nederland en daarbuiten, hebben

1. Ervaren (Visie & Inspiratie)

perfecte en duurzame kwaliteitslevering

we een uitgekiend groen programma geïntrodu-

We brengen u nieuwe inzichten en inspiratie

van de geselecteerde bomen, planten

ceerd: het Green Life™ Programma waarin voor 6

met voorbeelden en referenties.

en materialen ter plekke. Samen met

typerende groenomgevingen telkens in de vorm

2. Adviseren (Advies & Creatie)

onze GreenLifeXL-partners of uw eigen
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Samen met uw ontwerper, architect of

vertrouwde partijen zoals groenaannemers

sortiment topbomen is ontwikkeld, aangevuld

stedenbouwkundige laten we groen en

en hoveniers zorgen we voor een juiste

met grote solitairheesters en overige beplanting.

grijs elkaar versterken, beginnende bij de

aanleg en perfecte groeistart van uw nieuwe

Deze keuzes maken het kwaliteitsverschil in elke

juiste boomkeuzes, zo vroeg mogelijk in het

Green Life omgeving.

voor u relevante groen omgeving en zetten onze

ontwerp. We zetten hiertoe onze Green Life

4. Groeien (Beheer & Service)

missie als Leefwereldverbeteraar kracht bij.

Scan (vooraf) en Green Life Second-opinion

We zorgen er altijd voor dat uw Green Life

(bijsturend) in.
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Om de Green Life™ inrichting van de ruimte

3. Realiseren (Realisatie)

en geoptimaliseerd volgens het

compleet te maken, hebben we met onze

Wij nemen de verantwoording voor een

overeengekomen Green Life Leefwereldplan.

duurzame GreenLifeXL -partners een aanvullend
®

pakket samengesteld voor groeiplaatsverbetering,
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plantenbakken zodat we een volledige oplossing
samen kunnen realiseren.

Levend groen

Recreatief groen

Gastvrij groen

Helend groen

Productief groen

Infra groen

Informatie

GreenLifeXL.com

Voor vragen en meer informatie over Green Life

Boomkwekerijen M. van den Oever

bomen, planten, ontwerpen en toepassingen

E info@greenlifexl.com

brengen we u graag in contact met onze

T +31 (0)411 621 964

adviseurs en specialisten.

M +31 (0)6 5152 8302
Kerkeind 12
Haaren, Nederland
170919

