Natuur in de buurt
Onze droom:
Wij geloven dat mensen recht hebben op een natuurlijke leefomgeving. Buurten maken we daarom samen
met de buurtbewoners en gemeenten groener, socialer en gezonder. Vergroening zorgt er bovendien
voor dat we beter om kunnen gaan met actuele milieuproblemen, zoals klimaatadaptatie, bijensterfte en
hittestress. Onze droom: alle buurten groen!

Tiny Forests

Een Tiny Forest is een inheems, dichtbegroeid bos ter grootte van een
tennisbaan. Met Tiny Forests brengen we natuur de wijk in en betrekken
we schoolkinderen en buurtbewoners bij groen.
In 2020:
• realiseren we minstens twee Tiny Forests in Maastricht, één Tiny Forest
in Roermond, één Tiny Forest in Eijsden-Margraten en één Tiny Forest
in Weert.
• werken we met buurtbewoners samen en betrekken hen bij de Tiny
Forests én bij elkaar.
• geven we les op scholen en betrekken we leerlingen bij natuur in de buurt.
t

Operatie Steenbreek en Tuiny Forest

Met Operatie Steenbreek enthousiasmeren we iedereen om hun tuin te vergroenen. IVN
ondersteunt gemeenten en vrijwilligers bij hun Operatie Steenbreek-campagne.
In 2020:
• realiseren we samen met één gemeente de campagne Tuiny Forest
• organiseren we de training ‘Een levende tuin maak je zelf’

Schone Maas / Schone Rivieren

Met het project ‘Schone Maas’ willen we de hoeveelheid plastic, die vanuit de
Maas op de oevers terecht komt of doorstroomt naar de Noordzee, drastisch
verminderen. Er wordt gewerkt vanuit vier O’s: opruimen, onderzoeken, oplossen
en ontdekken. Het is uitgegroeid tot een landelijk project onder de naam ‘Schone
Rivieren’.
In 2020:
• organiseren we samen met Limburgse gemeenten en terreinbeheerders
opruimacties aan de Maasoevers.
• geven we uitvoering aan de vier O’s van het project.

Natuur in jouw buurt

We halen de natuur de buurt in! Dat doen we door bewoners handvatten te geven om op een laagdrempelige
manier groen te realiseren. Ook activeren we gemeenten om meer groen in buurten te realiseren.
In 2020:
• brengen we de folder ‘5x meer natuur in de buurt’ bij gemeenten onder de aandacht. Hierin staat het belang
van (meer) groen in de omgeving voor biodiversiteit, soortenbescherming en burgerbetrokkenheid centraal.
• genereren we aandacht voor mogelijk stimuleringsbeleid vanuit de gemeente en (subsidie)regelingen van de
provincie via raadsleden, ambtenaren en wethouders.
• werken we samen met de provincie, earth ambassadors en NME-centra.

Dat doen we samen met onze partners, waaronder:

NME-centra, bezoekerscentra, basisscholen, gemeenten, ouders, CITAVERDE College, Provincie Limburg,
Waterschap Limburg, Jantje Beton, hoveniers, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Grenspark Maasvallei,
Stichting de Noordzee, Plastic Soup Foundation, River Litter Foundation en IVN-vrijwilligers.
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