
  
European Green Capital 2018 



26 februari 2019 
 

Harriët Tiemens 
Duurzaamheid, Mobiliteit, Wonen 



177.000 
95.000 
85.000 

92.000 

250.000 
1.600.000 



Nijmegen EGC2018 in het kort 
   
• meest prestigieuze duurzaamheidsprijs in Europa 
• Nijmegen als voorbeeld en koploper 
• ruim 200 congressen, routes, projecten en cultureel 

programma 
• tijdelijk bezoekerspaviljoen  
• evenementen voor breed publiek 
• Green Capital Challenges:  
 vrijwilligersinitiatieven uit de stad 
 
 
Zo groen kan het zijn | As green as it gets 



“Maar waarom 
Nijmegen?” 



Opvallende milieuprestaties! 



Maar vooral een prijs voor samenwerking! 

“Deze stad is als geen 
ander in staat om inwoners, 
bedrijven en overheid bij 
elkaar te brengen onder de 
gezamenlijke noemer van 
een groene stad. Een 
voorbeeld voor andere 
steden in Europa”.  
 
Juryrapport EU 



Wat hebben 
we gedaan? 



Transities duurzaamheid 

- energietransitie 
- mobiliteit 
- circulaire economie 
- klimaatadaptatie 
- voedsel 
 



Thema’s Nijmegen Green Capital 2018 

  Vitale stad, samen gezond en groen 

  Energietransitie, blij met zon en wind 

  Klimaatadaptatie, leven met water 

  Circulaire economie, alles is van waarde 

  Duurzame mobiliteit, goed op weg 

 



GROEN, VITAAL 
 
- groen dak stadhuis 

 
- subsidie groen 
projecten 
 
- operatie  
Steenbreek 

 
- aanleg parken 

 
- catering duurzaam 
 

ENERGIETRANSITIE 
 
- aanpak vastgoed: 
besparingen opnieuw 
Investeren 
 
- zonnepanelen op: 
schouwburg, museum 
bibliotheek, kantoren 
 
- led-verlichting o.v. 

 
- aanbesteding elektr. 
donkergroen 

KLIMAATADAPTATIE 
 
- aanleg nevengeul: 
 Spiegelwaal 
 
- waterprojecten  
binnenstad 
 
- watertappunten 

 
- wadi’s in wijken 

CIRC. ECONOMIE 
 
- bedrijfskleding 
circulair 
 
- bushokjes en 
bankjes in openbare 
ruimte 
 
- vervanging 
rioleringsbuizen met 
deels gebruikt beton 

 

DUURZ. MOBILITEIT 
 
- busconcessie 
groen gas 
 
- snelfietsroutes 
 
- bezorging post per 
fiets, cargobike 
 
- wagenpark op gas 

 
 

 



Duurzaam inkopen (1) 
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Duurzaam inkopen (2) 
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living lab 
projecten 
 
processen 
 
beweging 



Resultaten Green Capital 2018 



Resultaten Green Capital 2018 



4 rollen overheid:  
in relatie tot burgers, bedrijven en instellingen   

Rechtmatig Presteren Responsief Netwerken 

Bron: NSOB, Den Haag 
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de responsieve overheid:  
 
 
  

• zoekt de energie van actieve mensen en groepen 
• versnelt projecten en procedures 
• geeft het goede voorbeeld 
• fungeert als ‘launching customer’ voor innovatieve 

projecten 
• ondersteunt het zoeken naar extra fondsen 
• verbindt partijen in samenwerkingsverbanden 
• promoot en ondersteunt grote en kleine projecten 

 
 
 
 



Endorsement  

bezoek ZM 5 juli 2018 aan Nijmegen EGC2018 



Founders, sponsors & partners 



Ons groene kapitaal ! 
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