
1. Problematiek
Wat zien we?
Welke problematiek signaleren we?
Welke oorzaken en gevolgen kunnen we 
onderscheiden?

2. Visie / doel
Welk doel streven we samen na?
Welke ideale toekomst zien we voor ons?

3. Waarden
Welke waarden willen we samen in stand houden/ herstellen?
Bijv. cultuurhistorisch, duurzaamheid, biodiversiteit

4. Aanpak
Waar beginnen we?
Wat is hiervoor nodig?
Wie betrekken we?

5. Maatregelen
Welke acties willen we uitvoeren?
Welke maatregelen dragen bij aan het doel?
Welke maatregelen kunnen we op korte termijn nemen?
Welke maatregelen kunnen we op de lange termijn nemen?

6. Onderzoeksvragen
Wat weten we nog niet?
Welke vragen moeten we beantwoorden om 
verder te kunnen?

het groenblauw plan canvas



Gebruik van het Groenblauw Plan canvas 

Waar gebruik ik de tool voor? 
Dit canvas is een tool die u als eigenaar of beheerder van een historische buiten-
plaats kunt gebruiken om met andere belanghebbenden het gesprek aan te gaan 
over het realiseren van een klimaatrobuuste buitenplaats. Door het canvas in te 
vullen doet u een eerste inventarisatie: welke problematiek moet ik mee aan de 
slag, welke belangen spelen er, wie heb ik nodig, waar moet ik nog meer onder-
zoek naar doen? 

Wanneer gebruik ik deze tool? 
Het canvas kan gebruikt worden in verschillende fasen van het project. Zo is de 
tool geschikt om te gebruiken tijdens een startbijeenkomst met alle belanghebben-
den, om te bespreken met welke verschillende en gezamenlijke intenties u aan de 
slag wil gaan om een gebied klimaatbestendig te maken. Bent u al verder in het 
proces dan kunt u het canvas gebruiken om te evalueren: waar staan we nu, zijn 
we tot nieuwe inzichten gekomen, hebben we bepaalde doelstellingen al bereikt, 
bereiken we met de huidige aanpak allemaal ons doel?  

Hoe kan ik deze tool gebruiken?  
Het canvas is verdeeld in zes vlakken met elk een onderwerp. Elk vlak bevat 
vragen om het gesprek over dit onderwerp op gang te helpen. U kunt hier zelf 
vragen aan toevoegen of vragen schrappen. De nummering van de onderwerpen 
geeft een logische volgorde aan om het canvas in te vullen. U kunt uiteraard ook 
besluiten om een vlak in eerste instantie over te slaan of op een later moment een 
vlak opnieuw te bekijken en aanpassingen te doen.  
 

Heeft u vragen over of feedback op het canvas? Of heeft u het canvas gebruikt en 
wilt u uw ervaring hiermee delen? We horen het graag, laat het ons weten in een 
bericht aan klimaatrobuust@skbl.nl  

1. Problematiek
Wat zien we?
Welke problematiek signaleren we?
Welke oorzaken en gevolgen kunnen we 
onderscheiden?

2. Visie / doel
Welk doel streven we samen na?
Welke ideale toekomst zien we voor ons?

3. Waarden
Welke waarden willen we samen in stand houden/ herstellen?
Bijv. cultuurhistorisch, duurzaamheid, biodiversiteit

4. Aanpak
Waar beginnen we?
Wat is hiervoor nodig?
Wie betrekken we?

5. Maatregelen
Welke acties willen we uitvoeren?
Welke maatregelen dragen bij aan het doel?
Welke maatregelen kunnen we op korte termijn nemen?
Welke maatregelen kunnen we op de lange termijn nemen?

6. Onderzoeksvragen
Wat weten we nog niet?
Welke vragen moeten we beantwoorden om 
verder te kunnen?

het groenblauw plan canvas


