
Woon jij straks hier? 
Vergroenen op het terrein van je woningcorporatie



Groen doet goed

• Contact met de natuur zorgt voor meer geluk en 
minder stress. 

• In een wijk met meer groen gaan mensen meer 
bewegen, hebben ze minder hartklachten,  voelen 
ze zich gezonder en is de mentale  gezondheid 
beter. 

Samen vergroenen is leuker! 

• Meer natuur in je buurt is niet alleen gezonder 
en beter voor de natuur. Een initiatief dat je  
samen met buren opzet zorgt er ook voor dat de 
buurt socialer  en veiliger voelt.  

• Een buurtinitiatief draagt bij aan de contacten 
in de buurt. Mensen in de buurt groeten elkaar 
meer, maken vaker een praatje en helpen elkaar 
vaker. 

• Een buurtinitiatief vermindert het gevoel van 
eenzaamheid. Je leert mensen met een andere  
achtergrond (cultureel, sociaal, leeftijd) kennen. 

Beleven, genieten, ontspannen, contact 

In een groene omgeving is het fijn wonen. Groen maakt de straat of buurt aantrekkelijk en is goed voor het 
klimaat en dierenleven in de stad. Sommige plekken kunnen nog wel meer groen gebruiken, je eigen tuin of bal
kon of een plek van de gemeente of woningcorporatie bijvoorbeeld. Meer groen in je eigen omgeving kan je zelf 
doen, of samen met je buren! Maar waarom eigenlijk? 

Door initiatief van Maze 
ontstond Moestuin Vrederust in 
Den Haag 

Maze Kadrieva vindt het belangrijk dat kinderen 
 buiten iets kunnen doen, ook in een drukke stad 
als Den Haag. En ze vindt contact met haar buren 
 belangrijk. Toen ze Staedion twee jaar geleden vroeg 
of ze een stukje braak terrein aan de Erasmusweg 
mocht gebruiken om moestuinen aan te leggen, 
reageerde de woningcorporatie positief. Ze moest 
wel eerst meer buren enthousiast krijgen. Dat bleek 
helemaal niet zo moeilijk. Inmiddels is een tiental 
buurtbewoners betrokken. Allemaal onderhouden ze 
een eigen moestuin.  Er zijn zeven prachtige moes
tuinen gerealiseerd. 

'Het contact tussen buren Is beter geworden, en 
buurtbewoners nemen ook steeds vaker hun 
 kinderen of kleinkinderen mee', zegt Maze.

In de begeleiding kreeg zij ondersteuning van 
 Staedion en Liesbeth van Wifferen, die ook een aantal 
andere groene buurtprojecten in Den Haag begeleidt.  

Zij gingen je voor 
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Bewoners van de Titus Brandsmaflat, een woonflat 
van woningcorporatie Rijswijk Wonen, hebben zich 
de afgelopen jaren ingezet voor een mooiere en 
 groenere woonomgeving. Bewoonster Ria  Weidmann 
realiseerde op terrein van Rijswijk Wonen met een 
kerngroepje van betrokken bewoners de Titus 
Brandsmatuin, een bijzondere tuin voor senioren 
uit de flat én buurtbewoners. Door de verhoogde 
 bakken kunnen ook mensen in een rolstoel  tuinieren. 
De initiatiefnemers van de Titus Brandsmatuin 
regelden een regenton via het Hoogheemraadschap 
Delfland en directe bewatering vanuit de flat met 
ondersteuning van Rijswijk Wonen. Door de tuin is de 
betrokkenheid van bewoners uit de flat bij  activiteiten 
in en rond de flat vergroot. Een bewoners-
bijeenkomst over de komst van de tuin zorgde voor 
veel belangstelling van bewoners uit de flat en voor 
een nieuwe groep vrijwilligers die graag iets wilden 
 betekenen voor de tuin. 

Het tweede initiatief kwam van bewoner Jaap van 
Spronsen. Hij realiseerde samen met een aantal 
andere bewoners en kinderen uit de flat een prachtig 
grasveld met moestuinbakken. In een paar grotere 
bakken wordt samen getuinierd, en elk kind krijgt zijn 
eigen kleine moestuinbak. Jaap organiseert samen 
met een aantal andere bewoners uit de flat allerlei 
activiteiten voor de kinderen. Met de moestuin
bakken is er nog meer aanleiding om buiten aan de 
slag te gaan. De circa 400 bewoners van de Titus 
Brandsmaflat zijn betrokken geraakt bij de twee 
 initiatieven door middel van uitnodigingen voor 
informatiemiddagen, evenementen tijdens NLdoet, 
Burendag en klusdagen. 

Huurders van BrabantWonen en-
thousiast aan de slag met 
geveltuinen!

In het najaar van 2018 belden medewerkers van 
 woningcorporatie BrabantWonen huis aan huis aan 
bij hun huurders, met de vraag of ze mee  wilden 
doen met het geveltuintjesinitiatief. Maar liefst 15 
huurders reageerden enthousiast op deze kans om 
de stenen voor hun huis eruit te halen en een mooi 
geveltuintje te maken. In samenwerking met de 
gemeente zijn de tegels weggehaald en is er grond 
geleverd. BrabantWonen leverde tijdens een geza
menlijke actiedag de planten. De huurders commit
teren zich eraan om hun nieuwe geveltuintje goed 
te onderhouden.  BrabantWonen helpt hier weer 
bij door online tips en gereedschapuitleen punten. 
Samen met Zayah, een andere corporatie uit ’sHer
togenbosch, zijn er 4 uitleenpunten opgezet. Deze 
worden beheerd door bewoners en dat werkt al jaren 
goed. BrabantWonen neemt ook deel aan het Duur
zaamheidsakkoord in ’sHertogenbosch gericht op 
het vergroenen van de stad. 100 geveltuinen worden 
door de gemeente aangeboden! 

Deze informatie is ontleend aan het Boekje ‘Woningbouw
corporaties en Klimaatadaptatie – Samenwerken aan Goed 
Wonen’ en te downloaden via  
www.bit.ly/samenwerkenaangoedwonen. Voor meer informatie 
kun je terecht bij de auteur van dit boekje, Anneke van Veen, 
ae.van.veen@kpnmail.nl. 

www.brabantwonen.nl

Moestuinbakken voor senioren en kinderen  

TipMeer concrete voorbeelden en tips om jouw woonomgeving groener te maken, samen met je woningbouwcorporatie, vind je in de factsheets op www.ivn.nl/groendichterbij/factsheets

http://www.bit.ly/samenwerkenaangoedwonen


Maak samen je plan af! Wie doet wat? Maak een tijdsplanning

Kan ‘t? 

Laat je horen! 

Wie gaat ‘t doen? 

Aan de slag! 

Hoera! 

Houden zo! 

Wat ben je van plan? Waarom? Op welke plek? 

Welke regels zijn er? Vertel de woning-
corporatie over je plannen

Vertel je buren over je idee! Verken de behoeften en 
talenten van je buren

Zoek medestanders
Waarmee kan de woning-

corporatie helpen? 
Bedenk of en welke 
experts je nodig hebt

Welke materialen heb je
nodig en hoe kom je eraan? 

Zorg voor een feestelijke 
opening

Zet betrokken buren 
in het zonnetje! 

Maak nog meer buren 
enthousiast

Wie onderhouden
 de groene plek? 

Organiseer een activiteit Vertel over je groene plek

Lorem ipsum

Je hebt een idee! 

Van groen idee tot werkelijkheid Stappenplan vergroenen 

Denk aan regels over de 
openbare ruimte of regels van je 
woningcorporatie. Op de 
website van jouw gemeente is 
vaak informatie te vinden. 

Hang een oproepje op een 
centrale plek, bel aan bij je 
buurman of organiseer een 
inloopmiddag.

Organiseer bijvoor
beeld een klusdag of 
kindermiddag om de 
betrokkenheid van de 
buurt vast te houden. 

De corporatie 
kan je misschien 
helpen met het 
contact leggen 
met buren, 
materialen of 
financiering.
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Tegel eruit, plant erin 
Zorg voor zo min mogelijk bestrating. Het vervangen 
van één tuintegel voor wat bloemen of planten is al 
positief voor de natuur. 

Lok dieren naar je tuin
Plant bloemen die vlinders of bijen aantrekken en 
hang een vogelhuisje of insectenhotel op. In het 
najaar is het goed om bladafval en takken te laten 
liggen en uitgebloeide bloemen aan de plant te laten 
zitten. Hang in de koude maanden vetbollen of ander 
voer voor vogels op. Voorbeelden van planten waar 
bijen en vlinders van houden, zijn: Wilde  Marjolein, 
 Lavendel, IJzerhard, Klokjesbloem,  Kruipend 
 Zenegroen en de Vlinderstruik. 

Balkontuinieren 
Met veel wegwerpmaterialen maak je de mooiste 
plantenbakken voor op je balkon. 
• Gebruik een pallet voor je plantenbak
• Kweek kruiden in lege conservenblikken of maak 

van plastic flessen een verticale moestuin. 

Adoptiegroen is openbaar groen wat aangeplant en 
beheerd wordt door bewoners. Voorbeelden zijn 
boomspiegels, geveltuintjes, moestuinbakken en 
natuurspeeltuinen. 

Boomspiegels
Boomspiegels zijn de stukjes grond 
rondom bomen. Met planten of 
bloemen fleur je ze op! Meestal 
kan je dat zonder toestemming van 
de gemeente doen. Maar de regels 
zijn overal anders. Op de website 
van je gemeente vind je vaak meer informatie.

Geveltuin
Een geveltuin is een tuintje tegen de voorgevel van 
je woning. Je mag de tegels vanaf de gevel weghalen 
en er bloemen en planten neerzetten. Check ook hier 
even de regels op de website van de gemeente! 

Moestuinbakken of buurtmoestuin
Wil je graag een moestuin delen op een openbare 
plek (van de gemeente of van je woningcorporatie)? 
Dan is een buurtmoestuin een goede mogelijkheid. 
Zorg voor een duidelijk idee en steun van mensen in 
je buurt. Check het ‘stappenplan vergroenen’ voor 
meer tips om je idee werkelijkheid te laten worden. 

Wat kan je doen? 

Groene erfafscheiding
Maak een natuurlijke schutting. Plant een beuken
haag, of gemengde haag van meidoorn, sleedoorn 
en kornoelje. Of laat je schutting of  balkonhek 
 begroeien. Kleine klimplanten kunnen  prima vanuit 
een pot op een balkon groeien. Denk aan kamper
foelie of klimop. 

In de tuin of op je balkon  Adoptiegroen  

Tip
Kweek kruiden op je balkon. Zo is je balkon niet alleen mooi groen, maar kan je er nog extra van genieten. Ook bijen houden ervan. 

Tip
Vraag je buren of ze ook mee

doen met een geveltuin of het 

versieren van een boomspiegel. 

Dat is gezellig, én maakt de hele 

buurt een stukje groener.

Foto: Liesbeth van Wifferen

Wilde Marjolein Klokjesbloem         IJzerhard              



Samenwerken rond vergroening bij woningcorporaties? 
Werk jij bij een woningcorporatie en heb je ideeën om de directe leef
omgeving van jouw huurders te vergroenen? Of heb je contact met huur
ders die groene plannen hebben? IVN Natuureducatie denkt graag met 
je mee om deze goede ideeën om te zetten in mooie groene projecten. 
Neem geheel vrijblijvend contact op met Tonja van Gorp, projectleider IVN 
ZuidHolland via t.van.gorp@ivn.nl / 0629730170. 

Over IVN 
IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor 
een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur 
in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren 
hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 130 professionals, 
25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, 
cursussen, projecten en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthe
ma’s: Kind & Natuur, Natuur in de buurt, Natuur & Recreatie en Natuur & 
Gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de 
natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!

Natuur in de buurt
Elke buurt verdient vergroening! Denk aan een groen schoolplein, een Tiny 
Forest of een tuinreservaat in je eigen achtertuin. Weelderig groen in plaats 
van tegels. Een plek waar van alles te beleven is. IVN helpt buurtbewoners, 
scholen, gemeenten en organisaties de buurt te vergroenen. Samen zorgen 
we voor meer natuur in de buurt, zodat iedereen er gezonder en prettiger 
kan leven. Zo dragen we bij aan een wereld waarin mensen dichter bij de 
natuur en dichter bij elkaar komen. www.ivn.nl/natuurindebuurt
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Jouw tuin - balkon - groene 
initiatief maakt de buurt 
een stukje groener!



www.ivn.nl

Compliment voor jou! 

Groetjes uit...

Stuur je
woningcorporatie een 
kaartje om ze bij 
je plannen te 
betrekken! 

Of stuur een  
complimentje naar je 
buur over zijn of haar 
inzet voor de buurt, zijn 
of haar mooie tuin of... 


