
Groen van de toekomst
Hittestress, alsmaar snoeien, dichtgroei, omvallende 
bomen, onvoldoende regenwaterafvoer, bewoners die 
meer groen willen in hun omgeving. Het zijn allemaal 
gevolgen van keuzes die samen met beleidsmakers 
aan het begin van de aanleg zijn gemaakt. 

Een plan waar je mee scoort
Toch is het in deze tijd des te belangrijker rekening te 
houden met klimaat, economie, welzijn, biodiversiteit 
en toekomstbestendigheid. Op al deze aspecten scoor 
je wanneer je gebruik maakt van de IBR VergroenTM Me-
thodiek. 

Direct zichtbaar resultaat
Deze methodiek is ontwikkeld op basis van jarenlang 
wetenschappelijk onderzoek en kent meer dan 100 
jaar Nederlandse groenkennis. Deze integrale metho-
diek garandeert direct zichtbaar functioneel groen op 
duurzame wijze met een kleiner beheer. Gebaseerd 
op lokaal gemeten groeiprestaties en daarmee afge-
stemd op élke natuur- en leefomgeving.

Maak op laagdrempelige wijze kennis 
met de IBR ExpertGroep. 

Wij bieden daarom in samenwerking met 
Stadswerk 12 vouchers  t.w.v. €2.500,- aan. Wil 
je weten hoe jij binnen jouw plan functioneel 
groen realiseert met direct resultaat? Meld je 

project dan nu aan. OP=OP
Voor aanmelden zie achterzijde ->

De IBR ExpertGroep geeft je onafhankelijk toegang 
tot Nederlands eersteklas groenexperts via o.a.



De IBR Vergroen™ Methodiek optimaliseert

Biodiversiteit
 Klimaat  Economie Welzijn

Toekomstbestendigheid

Een verbetering van groen- en leefkwaliteit Op basis van de 5 integrale omgevingsopgaven (5x5 methodiek)

Waaruit bestaat de IBR Expert groep
De IBR ExpertGroep is een onafhankelijk netwerk van 
gecertificeerde gedreven groenspecialisten vanuit ver-
schillende disciplines die streven naar het duurzaam 
en toekomstbestendig optimaliseren van groen in al 
haar gelaagdheid. 

Wat doet de IBR ExpertGroep?
De IBRExpertGroep biedt beleidsmakers, ontwerpers 
en uitvoerders het IBR Vergroen™ Plan. Deze inte-
grale methodiek garandeert direct functioneel groen 
op duurzame wijze met een kleiner beheer. Voor élke 
leefomgeving.

IBR Vergroen™ Methodiek in 4 stappen

Inventarisatie van be-
staande omgevingssitu-
atie óf planbeoordeling 
van nieuwbouwplan op 
basis van de 5 integrale 
omgevingsopgaven.

Expert- en/of gebrui-
kersbeoordeling van de 
5x5 omgevingsopgaven 
in ‘ist’ en ‘soll’ en vast-
stellen IBR Vergroen po-
tentieel.

Overzichtelijk en een-
voudig Vergroen aan-
plant- en beheerplan 
gebaseerd op foto- en 
tijdrealistische eindsitu-
aties met budgetoptima-
lisatie.

Onafhankelijke jaarlijkse 
boordeling en begelei-
ding van de uitvoerende 
partijen op realisatie en 
beheer van het Vergroen 
Plan door Ruyteninsti-
tuut.
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Observatie Vergroen PlanScan Realisatie & Beheer

Optioneel 
Gebruikersanalyse

gebruikers biiv. bewoners

Optioneel 
Certificatie 

Optioneel 
Visualisatie

2D en 3D- tijdvisualisaties 

* Uit de IBR ExpertGroep hebben wij een ruime keuze aan gerenommeerde vergroenspecialisten. Deze vakmensen hebben jaren ervaring 
en een track record. Wilt u liever eigen of lokale vakmensen de uitvoering laten doen? Dan kan dat ook. Wij bieden cursussen aan waar-
bij onze expertise wordt overgedragen en wordt afgerond met een IBR Vergroen certificatie.

Stap 1 Stap 3Stap 2 Stap 4

Ervaringen rechtstreeks uit de praktijk

“Ontwerpen worden veel sterker en doelgerichter 
nu ontwerpers, aannemers en boomkwekers hun 
kennis bundelen.”  Over.Morgen

“Omdat de IBR ExpertGroep integraal kijkt en niet 
over de as van één bedrijf, ontstaan de beste oplos-
singen voor de opdrachtgever.” Groen-Groeit

“Groenonderhoud slimmer uitvoeren, maakt investeringsbudgetten en dus kwaliteit groter.” Van der Tol

Aanmelden voor een VOUCHER:
Geef je interesse door aan de contactpersoon waarvan je deze voucher hebt gekregen of aan:

Ir. Marwin Dekkers | +316-29535493 (Whatsapp) | www.ibr-experts.nl


