
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	

Meerwaarde	van	Groen	
De vraag “Wat en waarom vindt u een groene omgeving belangrijk?”  werd unaniem, positief en enthousiast 
beantwoord.  
 

“Een groene leefomgeving geeft rust, ontspanning en is goed voor onze gezondheid en 

de ontwikkeling  van onze kinderen. Het draagt bij aan een goede luchtkwaliteit en heeft 

een positieve invloed op ons woongenot.” 

 
Het mag duidelijk zijn: we houden allemaal van Groen! 

 
 

Groenspoor	
Het verbinden van overheid, inwoners en organisaties door middel van de meerwaarde van groen. Het uitgangspunt is 
altijd win-win. De kracht van Groenspoor zit in het hebben van gedeelde belangen, dragen van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om vervolgens samen aan het werk te gaan. Neem initiatieven in uw buurt, draag ideeën aan en 
maak samen plannen over:  

 
§ Gezondheid en welzijn 
§ Klimaatadaptatie 
§ Biodiversiteit 
§ Sociale cohesie, verminderen van eenzaamheid  
§ Identiteit wijk, gemeente of bedrijf 
§ Recreatie en toerisme 

Groen	=	Gezond!	
Langedijk is een groene en waterrijke gemeente waar we trots op zijn. Een groene omgeving draagt bij aan onze 
gezondheid, meer dan we ons realiseren. Binnen gemeente Langedijk is nog veel ruimte voor uitbreiding en diversiteit 
van groen. Wij gaan dit proces samen met u opstarten en toepassen.  
 
Op woensdag 21 februari 2018 jl. organiseerde de VVD Langedijk in samenwerking met De Groene Reiger een 
informatieavond. Het doel van deze informatieavond was enerzijds om inwoners bewust te maken van de invloed van 
de groene omgeving op de gezondheid en anderzijds inwoners mee te laten denken over nieuwe initiatieven.  
 
Dorien Kotterman, eigenaar van De Groene Reiger, is de ontwikkelaar van het project ‘Groenspoor’. Tijdens de 
informatieavond heeft zij door middel van een presentatie, en aan de hand van concrete voorbeelden, laten zien wat 
de voordelen zijn van groen in relatie tot onze gezondheid en ons welbevinden. 
 
In dit verslag kunt u nog eens nalezen waar wij het samen over hebben gehad. Daarbij willen wij u nogmaals hartelijk 
danken voor uw deelname, enthousiasme en uw waardevolle inbreng. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de 
ontwikkelingen rondom dit project.  
 



Aan	de	slag:	de	verkenning!	
Samen zijn we aan de slag gegaan. Inwoners hebben in groepjes nieuwe ideeën en initiatieven ingetekend op de 
plattegrond van Langedijk. Iedereen werd enthousiast! Hieronder een uiteenzetting van de prachtige ideeën.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weet	u	nog…	
§ dat een beukenboom met een diameter van 1 meter, fijnstof en CO2 

kan opvangen van een auto die 20.000 km per jaar rijdt?  
 

§ dat er 83% meer water wegstroomt bij een betegelde tuin dan bij 
een groene tuin (en dus naar het riool)? 

 
§ dat inwoners van een groene gemeente tot 35% minder luchtweg- & 

depressieklachten en diabetes hebben in vergelijking met inwoners 
van grote stad? En dat dit bij kinderen zelfs tot 40-45% is? 

 
§ dat groene wijken, tijdens periodes met hoge temperaturen, tot 10 

graden koeler zijn? 
 

§ dat een huismus in het broedseizoen zijn voedsel binnen een  straal 
van 150 meter zoekt?  

 

§ Natuurvriendelijke oevers (bijv. met dotterbloem en kattenstaart) 
§ Bloem- en boomrijke rotondes (dus niet alleen gras) 
§ Havenplein inrichten met bloemdragend groen 

 Bijv. acacia, kastanje, linde en prunus 
§ (Meer) bankjes, picknicktafels en groen langs het Eerstelingenpad 
§ Duurzame verkeersgeleiding: tussenbermen inrichten met  vaste 
 bloeiende planten 
§ Trottoir langs de oostkant van het appartementencomplex  Broeker plein 
 smaller maken met groen 
§ Betrekken van de woningbouwvereniging en andere organisaties 
§ Maken van natuurspeelplaatsen 
§ Bij nieuwbouw meteen de aanplant van groen meenemen  in de tuinen  
§ Meer groen in het industriegebied 
§ Bloemrijke bermen Spanjaardsdam 
 

Hoe	nu	verder?	
Op dinsdag 6 maart 2018 vindt de eerstvolgende raadsvergadering in Langedijk plaats. De VVD Langedijk zal in deze 
raadsvergadering een motie indienen om hiermee het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om 
samen met de inwoners van Langedijk een aanvang te maken met de initiatieven van Groenspoor. 
 
Wij houden u op de hoogte van de voortgang. Uiteraard kunt u ook zelf contact met ons opnemen door een e-mail te 
sturen naar ringers.vvd@outlook.com.  
 
Mede namens Dorien Kotterman,  
groene frisse groet, 
 
VVD Langedijk  
Rob Wagenaar    
Patricia Ringers   
https://langedijk.vvd.nl/    
 


