
Samen werken aan 
groene preventie

Preventie is van levensbelang bij 
het lokaal gezondheidsbeleid. Uw 

gemeente zet ongetwijfeld actief in op 
gezondheidspreventie met een ambitieus 

lokaal preventie akkoord. 

Staan groen en gezondheid hoog op de 
agenda van uw gemeente?

Het tuinbouwcluster heeft de ambitie om 
samen met de overheid middels de Nationale 
Tuinbouwagenda te investeren in gezonde 
mensen en een gezonde, groene leefomgeving.

Partner in gezondheid en geluk. Groen is zo 
veel meer dan mooi en lekker. Verse groen-

ten en fruit dragen bij aan een gezonde 
leefstijl, bloemen en planten dragen bij aan 

een gezonde woon- werk- en leefomgeving. 

Een gemiddelde G40 stad met een 
begroting van 340 miljoen euro geeft 

140 miljoen euro uit aan kosten voor gezondheid 
voor 5% van de populatie. Als we dat kunnen 
terugdringen tot 4% door 1000 mensen uit 
risicogroep goed en gezond te voeden, wordt 28 
miljoen bespaard.

TIP: bezoek eens degroenestad.nl, 
dutchfoodweek.nl en veggipedia.nl



Wij bieden

We verbinden en versterken lokale initiatieven. 

Met regionale samenwerkingsclusters 
van (tuinbouw)bedrijven, overheden en 
kennisinstellingen.  En een gereedschapskist aan 
gezondheidsprojecten en initiatieven.

Wij vragen

Wij, het Nederlandse tuinbouwcluster, doen een hand-
reiking aan gemeenten om de regionale preventie infra-
structuur te versterken en mee te werken aan duurzame 

gezondheidsprojecten. Gemeenten die met onze steun 
projecten willen versterken, kunnen contact opnemen:

Contact
Greenports Nederland 

Thematafel Gezonde Mensen
info@greenports-nederland.nl
www.greenports-nederland.nl

• Gezonder en vitaler 
leven staat hoog op de 
maatschappelijke agenda

• Investeren in de gezond-
heid van mensen loont

• Gezonde voeding is niet 
de oplossing voor alles 
maar wij geloven dat er 
geen oplossing is zonder

• Groeiende behoefte 
duurzame ruimtes voor 
wonen, werken, leren, 
herstellen  

• Planten beschermen tegen 
weersinvloeden van buitenaf

• Planten verhogen 
luchtkwaliteit

• Planten houden 
wateroverschotten vast 

• Planten maken gebouwen 
comfortabeler, gezonder en 
energiezuiniger

• Bloemen brengen mensen 
dichter bij elkaar, maken 
mensen blij en verminderen 
eenzaamheid


