Groene corporaties
Vergroen de buurt samen met bewoners

Elke bewoner verdient een groene
buurt. Een prettige groene omgeving
draagt niet alleen bij aan de leefbaarheid, gezondheid en sociale samenhang
voor haar bewoners, maar ook aan
klimaatadaptatie en biodiversiteit. IVN
Natuureducatie helpt woningcorporaties
om samen met bewoners te werken
aan een groene en gezonde directe leefomgeving. Hoe? Dat lees je in deze flyer.

Groen doet bewoners en natuur goed
Meer dan de helft van de Nederlanders
leeft in verstedelijkt gebied. Als je naar
het bos of een ander groot natuurgebied
wil, moet je vaak op de fiets, met het OV
of de auto. Dat is jammer. Want mensen
hebben baat bij een groene omgeving.
Juist huurders; in veel gevallen zijn dit
mensen met een beperkt inkomen of in
een kwetsbare positie. En daarbij: het is
ook goed voor de natuur!

Een groene omgeving zorgt voor:
• blije, vitale en gezonde mensen
(dit blijkt uit onderzoek)
• meer bijen, vlinders en vogels in de
stedelijke omgeving
• meer biodiversiteit
• een mooie gezellige buurt
• tevreden huurders
• waardestijging van het vastgoed
• minder overlast bij extreme regenval
• verkoeling in warme zomers

‘We zijn voor een groenere wereld.
Meer planten en bomen zorgen
ervoor dat een mens zich beter voelt!’
(reactie van bewoner tijdens de Balkonparadijscampagne)

Samenwerken met bewoners én IVN

Vergroening in co-creatie met bewoners levert een woningcorporatie veel op. Het geeft inzicht in wat bewoners willen en draagt bij aan een goede omgang met huurders. Als bewoners zelf betrokken zijn, voelen ze zich mede-eigenaar en gaan ze zorgvuldiger met de buitenruimte om. Heel praktisch gezien betekent samenwerking ook ondersteuning door bewoners
in het beheer van en de betrokkenheid bij hun directe leefomgeving.

“Als je zegt ‘Je moet je tuin wat aantrekkelijker maken voor de buurt’, slaat
dat meestal niet aan. Als je dezelfde bewoner laat ervaren wat de waarde
van natuur is en die persoon uitnodigt om mee te denken over een groenere
en meer leefbare buurt, krijg je iemand wel mee.” (IVN projectleider)

Wat bieden we?

IVN Natuureducatie is expert in het vergroenen van buurten. Daarom biedt samenwerken
met IVN veel voordelen en kunnen we veel bieden:
• Toegang tot educatieve projecten rondom vergroening of groenparticipatie, uitgevoerd in
samenwerking met bewoners;
• Een praktische manier om samen met bewoners te werken aan beleidsdoelstellingen 		
rondom biodiversiteit, duurzaamheid en leefbaarheid;
• Begeleiding door een IVN-projectleider die samen met corporatie en bewoners het project
uitvoert;
• Maatwerk door selectie van activiteiten selecteren die passen bij de doelen en situatie van
de corporatie;
• Resultaat, zowel op gebied van vergroening als leefbaarheid;
• Gelegenheid en handvatten voor corporatiemedewerkers om (meer) ervaring op te doen
met vergroening en bewonersparticipatie.

Wat vragen we?

Het loont om in te zetten op het vergroenen van buurten. Om de samenwerking met IVN
hierbij goed vorm te kunnen geven, vragen we de volgende bijdrage:
• Een contactpersoon als vast aanspreekpunt. Waar nodig beschikbaarheid van andere
medewerkers voor de realisatie van de geselecteerde projecten.
• Toegang tot het relatienetwerk t.b.v. werving bewoners.
• Externe en interne communicatie ten behoeve van PR, werving en kennisdeling.
• Budget om uitvoering te geven aan geselecteerde project(en).

IVN aanbod groene projecten

Dit zijn enkele voorbeelden uit het IVN-aanbod van groene projecten voor woningcorporaties.
Graag gaan we in gesprek over een passend project voor jouw corporatie.

Buurttuinproject in de binnentuin
Bewoners vergroenen samen de binnentuin. Deze buurttuin draagt bij aan biodiversiteit én en brengt mensen samen: jong en
oud, verschillende culturen of mensen met
en zonder een beperking.

Balkonparadijscampagne met bewoners
Met de balkonparadijscampagne toveren
we balkons om tot kleine groene paradijsjes
voor bijen en vlinders. En voor de balkoneigenaren zelf natuurlijk.
Kijk op www.ivn.nl/balkonparadijs.

Balkon
Paradijs

Webinar ‘Een levende tuin’
Hoe kunnen bewoners zelf hun (binnen)tuin
of geveltuin groener, natuurlijker en
diervriendelijker maken? Tijdens deze
praktijkgerichte en inspirerende webinar
leren bewoners hier alles over.

Interesse?

Ben je enthousiast en wil je meer informatie over een mogelijke samenwerking?
Neem dan contact op met Elies Arps, Projectleider IVN Utrecht via e-mail: e.arps@ivn.nl.

Over IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen,
gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door jong en oud te laten ervaren hoe leuk,
leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 150 professionals, 25.000 leden en 170
vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen, programma’s en
campagnes. Voor meer informatie over IVN Natuureducatie, zie: https://www.ivn.nl.

