Natuurinclusief verduurzamen
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Home Invest gaat voor natuurinclusief verduurzamen
• Iedereen weet al dat we energiebesparende voorzieningen eenvoudig mee
kunnen financieren op een hypotheek. Het meefinancieren is mogelijk bij
nagenoeg alle aanbieders.
• Heel goed dat we het isoleren van huizen opgepakt hebben met de
energiebesparende voorzieningen (EBV) voor het klimaat en de energietransitie,
maar we vergeten de natuur erbij te betrekken.
• Home Invest GROEN heeft als doel het verduurzamen van woningen (EBV) te
combineren met natuurinclusief (ver)bouwen en financieren en wil iedere
aanbieder, adviseur en consument hierbij betrekken voor een breed
draagvlak. Dus DOE MEE!
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Wat is natuurinclusief verduurzamen?
Natuurinclusief verduurzamen is financieren van de EBV en concrete investeringen om natuur om je woning te
stimuleren, meer te kunnen laten genieten van biodiversiteit en meer duurzaam woongenot.
Door de integratie van voorzieningen voor gebouwbewonende soorten zoals gierzwaluw, huismus of vleermuis of
door de tuin vogel, zoogdier en insect vriendelijk in te richten, hou je de natuur dichter bij je.
Niet voor niets zijn alle tuinen opgeteld het grootste natuurgebied van Nederland !
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Top 5 redenen waarom?
1.
2.
3.
4.
5.

Groen is hot! Klant wilt duurzame en natuurvriendelijke oplossingen, die echt werken maar beperkte investeringen tijd en geld
vragen.
Meer woongenot voor klant! Het genieten van vogels, vlinders of vleermuizen rondom je woning maakt mensen gelukkig
Positionering van financierder als maatschappelijk verantwoorde partner die midden in de maatschappij staat. Daarnaast draag de
financierder actief bij aan het beschermen en stimuleren van de natuur en biodiversiteit
Ondersteunen van werkzaamheden van Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Vlinderstichting
Stimuleren van duurzaamheid zonder ‘geitenwollen sokken’ en met concrete acties. Geen greenwashing dus.
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Hoe bouw je aan de toekomst?
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“Vogels maken graag gebruik van tuinen. Ook van
een balkon of een kleine stadstuin kunt u een
vogelvriendelijke tuin maken.”
– Vogelbescherming Nederland
“Juist nu we de natuur extra hard nodig hebben,
wordt de hoeveelheid natuur steeds kleiner.“
-Natuurmonumenten
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De concrete mogelijkheden
1. Compleet starterspakket om je woning en huis natuurinclusief te maken. Directe trigger bij klant om concreet wat te doen met de
behoefte om ‘groen’ bezig te zijn.
-

Kant-en-klare box met alle benodigdheden om je woning en tuin of balkon extra aantrekkelijk voor vogels, bijen en vlinders te
maken.
Inclusief systemen en benodigheden en met bijbehorende inheemse of biologische planten, ter bevordering van Nederlandse
diversiteit
Goedgekeurd en in samenwerking met diverse natuurorganisaties zoals o.a. Vogelbescherming, Natuurmonumenten
Inclusief uitleg, instructies en tip&tricks, dus echt iedereen kan de natuur dichterbij brengen
Mogelijkheden om pakket ‘triple branded’ te maken: Co-branding van Eigen merk, verschillende natuurpartners en Vivara

Wist je dat het geven van een pakket in samenwerking met Vogelbescherming, Vlinderstichting en andere
organisaties naast de voordelen voor de natuur ook jou en je merk extra veel exposure biedt?
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De concrete mogelijkheden - voorbeelden
Vlinder- en
bijenpakket

Vogelpakket,
bvb huismus
•
•

•
•
•

De meest voorkomende
vogel van Nederland
Altijd met een nestkast,
voedersysteem, voer en
inheemse planten die
goedgekeurd zijn door
Vogelbescherming.
Pakket incl. flora en fauna
Geniet extra lang van deze
fantastische tuindieren.
Voor zowel tuin als balkon.

•
•

•
•

Maak van je huis en tuin een
vlinder en bijen paradijs!
Altijd met een insektenhotel
of vlinderkast en inheemse
planten en zaden die
goedgekeurd zijn door
Natuurmonumenten.
Kan ook met fruitbomen en
hagen
Een groene tuin is de beste
steun voor de natuur

Combipakket
•

•
•

Voor de klant die snel wil
genieten van vogels in de
tuin maar ook van geur en
kleur
Altijd met een nestkast, silo
en voer wat goed is gekeurd
is door Vogelbescherming
Bevat inheemse zaden en
biologische bloembollen
voor biologische diversiteit

Keuzepakket
•

Geeft klant de mogelijkheid
om zelf hun eigen pakket
samen te stellen op vivara.nl.

Uiteraard hebben we pakketten voor allerlei soorten vogels
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De concrete mogelijkheden
2. Natuurinclusieve inbouwoplossingen in ver- of nieuwbouw meefinancieren
Huismus of gierzwaluw inbouwkasten

Vleermuis inbouwstenen

Insect inbouw oplossingen

Wist je dat vleermuizen ook helpen om overlast van muggen te verlagen?
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Concrete mogelijkheden
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De concrete mogelijkheden
3. Warm welkomstpakket voor nieuwe bewoners of als relatiegeschenk
Maak je klanten of relaties blij met een kant en klare box met alle benodigdheden om je woning en tuin of
balkon extra aantrekkelijk voor vogels, bijen en vlinders te maken.

Wist je dat het geven van een warm welkomstpakket of relatiegeschenk wat ook echt bijdraagt aan de natuur veel meer
gewaardeerd wordt dan de reguliere geschenken?
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De concrete mogelijkheden
4. Een volledige biodivers en natuurinclusief tuin of balkon
–
–
–

Vogelvriendelijke tuin - maak je tuin extra aantrekkelijk voor diverse vogels
Een vlindertuin met specifiek aantal m2 – met bijvoorbeeld 5 m2 maak je er een paradijs voor vlinders en bijen van
Compleet ingericht balkon - waar je helemaal tot rust komt met het gevoel van natuur om je heen

Hoe ziet dit er concreet uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Een aantal voorbeeldtuinen ter inspiratie
Gerichte combinatie van planten, nestjes en voedselaanbod
Zo veel mogelijk inheemse en biologische planten en zaden
Lokale hovenier legt het aan, dus geen zorgen
Alle informatie en hulp bij wat en waarom

Wist je dat solitaire bijen zorgen voor meer bevruchting en dus ook meer fruit aan je bomen!
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Wie is Vivara
Bij Vivara zijn we al 35 jaar bezig met het ontwikkelen, produceren en verbeteren van producten voor een
diervriendelijke tuin, zodat u een optimale leefomgeving kunt bieden voor tuindieren, vogels en insekten.
Dit doen we door hoogwaardige, innovatieve producten te ontwikkelen samen met onze natuurpartners. Zo zijn
we er zeker van dat zowel dier als mens voordeel heeft van onze producten. Iets waar we trots op zijn!
We produceren onze producten en kweken onze inheemse planten dan ook zelf en in Europa.
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Bedankt!
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