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1.

Project
• Projectnummer
15056
• Onderwerp/titel
Een andere kijk op duurzaam groen: de Levende Tuin 2.0
• Relatie met taken/thema’s PT
Groen en Welbevinden

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
4 mei 2014
• Naam aanvrager
VHG
• Naam ontvanger van de bijdrage
VHG
• Naam uitvoerder(s)
VHG

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Enthousiasmeren van een breed publiek om samen met professionals uit de hoveniers- en
groenvoorzienersbranche de kwaliteit van leefruimtes met levende materialen te vergroenen,
door ontwikkeling van een verdiepend concept ‘De levende Tuin 2.0’ waarin nieuwe
toepassingen voor een levende duurzame buitenruimte worden aangeboden.
• Hoofdpunten
In 2013 is met steun van het PT de Facebookpagina ‘De Levende Tuin’ ontwikkeld. Hiermee
wordt slechts een relatief klein publiek bereikt. Belangrijk voor een breder bereik en meer
impact zijn vernieuwing van de informatie, het continue in dialoog zijn van professionals met
het publiek en het creëren de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en samen ideeën voor
vergroening te ontwikkelen. De Levende Tuin 2.0 wil hierin faciliteren door middel van een
waaier aan nieuwe initiatieven, zoals het organiseren van ‘Tuin van het jaar’- competities op
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de thema’s Energie, Water, Voedsel en Biodiversiteit, gekoppeld aan prijsuitreiking op een
luisterrijk jaarlijks ‘Tuinen Gala’, het makkelijker toegankelijk maken van modeltuinen, etc. Bij
dit alles speelt de verder te ontwikkelen Facebookpagina ‘De Levende Tuin’ een centrale rol.
4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 259.280
• Ten laste PT
€ 206.000
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
n.v.t.
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
€ 53.280, inzet VHG in natura
• Kostenplaats/financieringsfonds
240 / hoveniers
• Rubriek
• Budget per jaar
Jaar

Totaal

2014
2015
2016
Totaal

100.000
53.000
53.000
206.000

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning.
• Dekking
Zie budgetplanning
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
De aanvrager bouwt met ‘De Levende Tuin 2.0’ op een logische manier voort op de
opgedane ervaringen uit het voorgaande project en wil ter vergroting van het relatief
beperkte bereik een aantal mogelijk kansrijke nieuwe initiatieven ontplooien. Het belang voor
maatschappij en sector van het gedachtegoed uit de vervolgaanvraag zijn ongewijzigd.
• Advies
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Inhoudelijk positief op voorwaarde dat de resultaten zonder belemmering toegankelijk zijn
voor alle ondernemingen in de sector hoveniers en groenvoorziening. Voor definitieve
honorering zie procedure budgetplanning.
6.

Bijlage(n)
Projectaanvraag d.d. 4 mei 2014

