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Welkom Jouw groene stad
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Beste leerlingen en docenten,

Wat ontzettend goed dat jullie meedoen aan Jouw groene stad.

Deze PPT geeft jullie een voorstel hoe je aan deze challenge kan 

deelnemen. 

Niets moet, alles mag, wij dagen jullie en je leerlingen graag uit.

De pijlers vormen de uitgangspunten voor de challenge.

Er is een gastles mogelijk door ons georganiseerd en aangeboden.

Wij zijn benieuwd naar Jouw groene stad gebouwd en bedacht door jullie. 

En ontvangen het ontwerp van jullie stad graag op het mbo in Breda!



Urban design: 

Toepassen van circulaire en duurzame 

materialen, natuur inclusief ontwerpen, 

kennis over de omgevingswet

Biodiversiteit: 
Flora en fauna, wetgeving, stadsecologie, 

toepassen beplanting in stedelijk gebied. 

Bodem en water: 
Kennis over water en bodem in stedelijk 

gebied, opvang en toepassen van 

regenwater.

Pijlers challenge
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Relatie mens en omgeving:

bewonersparticipatie, relatie groen en 

gezondheid, mobiliteit, veiligheid, 

adviseringswerkzaamheden.

Klimaatadaptatie: 
Verkoeling, hittestress, klimaatbestendige 

oplossingen, luchtkwaliteit, geluidsreductie, 

waterinfiltratie, energietransitie.



Aanpak challenge Jouw groene stad
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Pitch Jouw groene stad 50 min

Brainstorm Jouw groene stad 100 min

Idee 100 min

Fijne uitwerking idee 100 min

Gastles deskundige Jouw groene stad 100 min

Realiseren idee 100 min

Praktische les op het mbo in Breda 100 min

Insturen- naar het mbo in Breda



Brainstorm Jouw groene stad Jouw 
groene stad
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Idee Jouw groene stad
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Fijne uitwerking idee Jouw groene 
stad
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Gastles deskundige Jouw groene 
stad
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Realiseren idee groene stad
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Praktische les op mbo Breda Jouw 
groene stad
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Insturen naar het mbo in Breda Jouw 
groene stad
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Inspiratie bronnen Jouw groene stad

12

De levende openbare ruimte:

https://onlinetouch.nl/vhg/vhg---handleiding-de-levende-openbare-

ruimte?html=true#/0/

De levende tuin:

https://onlinetouch.nl/vhg/handleiding-de-levende-tuin#/0

Het levende gebouw:

http://onlinetouch.nl/vhg/branchevereniging-vhg---handleiding-het-

levende-gebouw#/0

https://onlinetouch.nl/vhg/vhg---handleiding-de-levende-openbare-ruimte?html=true#/0/
https://onlinetouch.nl/vhg/handleiding-de-levende-tuin#/0
http://onlinetouch.nl/vhg/branchevereniging-vhg---handleiding-het-levende-gebouw#/0


Urban design

Biodiversiteit

Klimaatadaptatie

Relatie mens en omgeving

Pijlers challenge:
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Wat kan je winnen?
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Heb je met jouw klas deelgenomen aan de challenge?

Dan maak je kans op een heerlijke barbecue voor de 

gehele klas.

Een barbecue die wij compleet voor jullie verzorgen.

De prijsuitreiking is op de open avond 24 maart 2022.

Tijdens deze avond wordt de winnaar bekend gemaakt.



Open dagen mbo 
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21 januari open avond 17.00 tot 20.00 uur

22 januari open dag 10.00 tot 13.00 uur

24 maart open avond 17.00 tot 20.00 uur 



Instagram Jouw groene stad:
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Plaats een foto van jullie stad op: 

@jouwgroenestad


