
Biodiversiteit doe je zelf. 
Toen we, ruim 20 jaar geleden in Nieuwland kwamen wonen kregen voor het huis de 
geluidswal van de A1 met bovenop de zandhelling stalen korven met puin. Deze 
korven werden door de gemeente voorzien van een laag aarde waar een 
zaadmengsel in werd aangebracht. De daaropvolgende jaren ontwikkelde dit zich tot 
een bloemrijke deklaag met veel tijm, oregano, blaassilene en steenanjer. 

Achter de puinkorven kwam een looppad en een schuin talud richting de huizen dat 
trapvormig naar beneden kwam. In dit talud kwamen bomen voor de rest bleef het 
gras. Op het schuine talud werd beperkt onderhoud gepleegd. De eerste jaren stond 
de hele helling vol met pioniersvegetatie: klaprozen, kamille en vooral veel distels. De 
vlakke delen werden regelmatig gemaaid. 

In 2014 heeft een groep bewoners het Buurtinitiatief Nieuwland opgericht met het 
doel de geluidswal groener en meer afwisselend te maken.  Daartoe werd aan de 
gemeente toestemming gevraagd om het vlakke deel van het talud te mogen 
inrichten als moestuin. Dit paste in het nieuwe beleid van de gemeente om bewoners 
een stuk zelfbeheer te geven over gemeentegrond. Op die manier ontstond een 
reeks moestuinen voor de deur van de huizen aan het Wildemanskruid. Op één helft 
werd zelfs een kleine, maar zeer professioneel uitziende wijngaard aangebracht met 
twee rijen wijnstruiken. 

Aan het begin van het grondstuk dat ter beschikking was werden geen moestuinen 
aangebracht omdat niet elke aanwonende zin had om een moestuin te beginnen. Dit 
stuk werd regelmatig gemaaid en gaf in feite een eentonige aanblik. 

De gemeente is echter al een aantal jaren bezig om het zelfbeheer van 
gemeentegrond te stimuleren. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Enerzijds 
kunnen bewoners zelf zorgen dat hun uitzicht kleurrijker en meer divers wordt, maar 
ook de gemeente heeft als voordeel dat ze niet voor onderhoud van deze grond hoeft 
zorg te dragen. Dus hebben we gevraagd of het mogelijk was om dit stuk terrein zelf 



te mogen onderhouden. Daarvoor moesten wel de buren die uitzicht hadden op dit 
stuk grond daarmee eens zijn. Dat was geen probleem. Dit stuk terrein is ongeveer 
80 vierkante meter.  

Inmiddels zijn we een paar jaar verder. In beginsel 
groeien en bloeien hier de planten die van nature in 
dit zanderige gebied thuishoren. Kaasjeskruid, 
boerenwormkruid, dagkoekoeksbloem, wilde peen 
en koningskaars. Een verder gras, heel veel gras. In 
de loop der tijd wordt steeds meer ruimte ingenomen 
door munt en oregano. Ook staan er groepjes wilde 
geraniums. Twee jaar geleden wisten we veel zaad 
te krijgen uit een kaardenbol en na uitzaaien hebben 
we dit jaar een heleboel kaardenbollen staan. 

<= Moes- en bloementuin heden. 

Dus van een saai stuk gras is dit een levendig 
gebied geworden met veel bloemen en een goede 
biodiversiteit. Veel hommels, bijen, vlinders, 

lieveheersbeestjes, munthaantjes, vuurwantsen enz. De planning voor de toekomst is 
het aandeel van het gras te verminderen door het zaaien van de grote ratelaar. 

De buren en wandelaars op de geluidwal zeggen allemaal dat het een mooi gebied is 
geworden waar ze graag langs wandelen. Een bijkomend voordeel is dat niemand 
meer zijn hond in dit terrein laat poepen. 

Dit alles om te illustreren dat tijden veranderen en 
dit het juiste moment is om zelf wat te gaan doen 
aan dat saaie stuk groen in uw buurt. Met 
investering van wat tijd en een portie geduld kunt 
ook u een stuk gemeentegrond veranderen in een 
bloemrijk gebied dat plaats en voeding biedt aan 
bijen, vlinders en andere insecten en waar het 
hele jaar door wat te beleven en te zien is. En 
bovenal helpt u mee aan het verhogen van de 
biodiversiteit en het herstel van de natuur. Het is 
een gegeven dat alle tuinen in Nederland tezamen 
(mits geen tegeltuin) een stuk natuur kunnen 
opleveren ter grootte van de Hoge Veluwe.  

Zelfbeheersgebied. Stalkaars, kaasjeskruid. => 

Stelt u zich dan even voor wat het aan natuur kan 
opleveren als we de bereidheid hebben om niet alle gemeentegroenvoorziening over 
te laten aan mensen die alleen in de gelegenheid zijn om grootschalig te maaien, 
snoeien, branden en bladbazen. Maar neem de zorg voor een stukje echte natuur 
voor de deur in eigen hand. Zelfs een boomspiegel beplanten kan in zelfbeheer. 

 



Ga naar: 

Samen maken we de stad groener (amersfoort.nl) 

 
Dit zegt de gemeente: 
U kunt zelf iets doen voor een 
groene stad. Help mee met het 
onderhoud of zorg voor meer 
groen in de straat. Vele 
Amersfoorters gingen u voor! 
Wilt u zelf een stuk openbaar 
groen (samen met uw buren) 
anders inrichten en zelf onderhouden? Op heel veel plekken kan dat. Dat noemen 
we zelfbeheer. We vinden het fijn als u op die manier wilt bijdragen aan een mooie 
en prettige woonomgeving. Voorbeelden zijn geveltuintjes, bloembakken, 
boomspiegels, groenstroken, plantsoenen en (versteende) pleintjes.  Bel voor meer 
informatie met de wijkbeheerder. We helpen u graag op weg. 

https://www.amersfoort.nl/wonen-en-verhuizen/to-4/samen-maken-we-de-stad-groener.htm

