
GROEN IN JE BUURT? 
Zo doe je dat!



1. Het vergroenen van je straat
Arjan Broer -Groene Loper Zwolle-



In welke stad of 
dorp ligt jouw 
straat?

Ga naar:

menti.com

Gebruik de code:

50 37 62 0



Waar denk je aan 
bij het vergroenen
van de straat?

Ga naar:

menti.com

Gebruik de code:

50 37 62 0



Tegel eruit, plant 
erin!
Zeer eenvoudige 
manier

Tegel eruit

Zand eruit, aarde erin

Plant erin

Let op bij keuze plant: 
inheems, insect-
/bijvriendelijk?



Meer tegels eruit:
geveltuin!
Een geveltuin mag maximaal 45 cm 
(anderhalve stoeptegel) diep zijn en 
40 cm de grond in, in verband met 
ondergrondse kabels en leidingen.

Van de verwijderde stoeptegels kan 
een opstaande rand langs de 
geveltuin gemaakt worden. Zo 
verzakt de stoep niet.

Tussen de rand van de geveltuin en 
de rand van de stoep moet minimaal 
1.20 meter vrijgehouden worden om 
te lopen.



Regenton!
Om de planten in (gevel)tuin van 
water te voorzien

Zacht water!

Interessant i.v.m. 
klimaatadaptatie (waterberging)

Daardoor: subsidie bij 
waterschap

In Zwolle nu actie vanuit het 
bewonersbedrijf 50 Tinten Groen 
Assendorp: collectief voordelig 
verantwoord regentonnen 
bestellen



Boomspiegels 
vergroenen:
boomtuin!
Mooi alternatief voor anders vaak 
saaie boomspiegel

Opletten bij plantkeus: niet alle 
soorten zijn geschikt. De boom pakt 
veel water

Leuk om met de buren samen te 
doen



Auto op afstand 
parkeren:
parkeervak 
vergroenen!



Voortuin vergroenen
Tegels eruit, planten eruit

Plantkeuze heel belangrijk als het 
gaat om biodiversiteit

Planten duurzaam gekweekt? 
Zonder pesticiden?

Veel informatie beschikbaar via:

- Groenbezig.nl

- Natuur voor Elkaar (Prov. 
Overijssel)

- Groene Lopers

- Natuur en Milieu Overijssel



Samen het 
plantsoen 
vergroenen
Samen met de buren het 
plantsoen verder 
vergroenen: buurtinitiatief

Betekent ook: samen 
onderhouden 
(adoptiecontract)

Nauwe samenwerking met 
gemeente/wijkbeheer



Insectenhotel
Help de bij

360 wilde bijensoorten

Voedsel voor de bij erbij!



Eetbaar groen
- Vergroen(T)en

- Fruitstruiken of –bomen 
in het plantsoen

- Buurtboomgaard

- Buurtmoestuin



Aanpak door 
buurtinitiatief
Maak gebruik van elkaars ‘sociale 
overwaarde’

Verschillende kwaliteiten in de kerngroep

Maak een plan

Zorg ervoor dat “de harde kern” heel 
enthousiast is en niet zomaar opgeeft.

Heb je hierbij ondersteuning nodig? Denk 
dan aan:

- de plaatselijke welzijnsorganisatie;

- lokale ’stadmakers’/sociaal 
ondernemers;

- wijkverbinders/wijkbeheerders van de 
gemeente.



Financiële 
mogelijkheden voor 
bewonersinitiatieven
Participatie is niet meer weg te denken 

Extra stimulans door gelden

Subsidies, fondsen, giften en 
crowdfunding.

Laat één van de leden van het buurt-
initiatief zich hierin verdiepen. Er is meer 
mogelijk dan je denkt.

Bij Natuur en Milieu Overijssel is een 
overzicht van subsidies en fondsen en 
men kan daar ondersteuning bieden.

Ook op www.samenvoorelkaar.nl vind je 
een overzicht van alle subsidies en 
fondsen onder het kopje “financiering”.



Creëer een speciaal 
moment bij de start
In de voorbereidingstijd vraag je wellicht 
veel tijd van bewoners. Om de 
betrokkenheid ook hoog te houden na de 
realisatie van het initiatief maar ook om 
succesmomenten te beleven, is het 
belangrijk de start niet onopgemerkt 
voorbij te laten gaan.

Organiseer een opening, een startschot, 
een gelegenheid, een feestje. Vier je 
successen!



Geef niet op!
We horen het bij vrijwel ieder succesvol 
bewonersinitiatief: “ik heb wel een paar 
keer op het punt gestaan om de 
handdoek in de ring te gooien, maar ik 
ben heel blij wat we nu bereikt hebben”.

Kortom: geef niet zomaar op, er zijn 
talloze voorbeelden die niet leken te gaan 
slagen maar uiteindelijk zeer succesvolle 
projecten zijn geworden.




