Jouw omgeving groener maken
samen met de woningcorporatie
Loop jij rond met het idee om een moestuinbak te maken of samen met je buren meer bomen te planten in jullie
gezamenlijke binnentuin? En huur je een woning bij een corporatie? Op deze pagina vind je praktische informatie,
tips en goede voorbeelden om jouw groene plan werkelijkheid te laten worden. En samen met je buren én jouw
woningcorporatie aan de slag te gaan. Want: samen vergroenen is niet alleen leuk, het is ook goed voor onze
gezondheid. En wel zo belangrijk: als je het goed aanpakt, hoef je er zelf geen extra geld aan kwijt te zijn. Lees snel
verder!

Steeds meer mensen willen meer duurzaam leven
en wonen. Als je een goed geïsoleerde woning hebt
dan bespaar je op energiekosten en draag je bij aan
een beter milieu, omdat je minder energie verbruikt.
Maar een meer natuurlijke woonomgeving met plaats
voor vogels, vlinders en bijen draagt ook bij aan een
gezonder en beter leefklimaat. Steeds meer mensen
gaan met groen aan de slag.

Wist je dat...
•
•
•
•

•

Mensen die in een groenere omgeving wonen,
minder vaak ziek zijn ?
Contact met natuur zorgt voor meer geluk en
minder stress?
Een boom zo verkoelend werkt, dat je dat kan
vergelijken met de kracht van 10 airco’s?
Dat meer groen in jouw directe omgeving bij
draagt aan het tegengaan van toenemende hitte
in de z omer en een oplossing kan zijn voor water
overlast?
Er in Nederland zo’n 240 woningcorporaties
braakliggend terrein in hun bezit hebben dat
gebruikt kan worden voor een groene speelveld of
een levendige tuin?

Stel: Je wil bijvoorbeeld samen met je buren een
aantal moestuinbakken maken. Hoe pak je dat
aan?
Op de volgende pagina’s vind je handige tips en idee
ën voor het betrekken van anderen bij de start en de
uitvoering van je plan, én hoe je de woningbouwcoöpe
ratie hierbij kan betrekken. Gebruik ze om jouw groene
idee werkelijkheid te laten worden!

Voorbeelden

Heb je nog geen concrete ideeën, maar je ben je wel
nieuwsgierig geworden naar hoe je de natuur dichtbij
huis kan halen? Misschien word je dan wel enthousiast
van één van de mogelijkheden hieronder!
Creëer een verblijfplaats voor dieren:
Maak een stapelmuurtje van stenen,
een rommelhoekje van takken of hang
een vogelhuisje op.
.

Aan de slag met groen rondom jouw
woning – waarom eigenlijk?

Start een kruiden- of
groententuintje voor jezelf
en je buren.

Zaai samen met jouw woningbouw
corporatie een braakliggend stuk terrein
in met bij-vriendelijk bloemzaad.
Ontwerp een groene
ontmoetingsplek voor jou
en je buren.

Hoe betrek je anderen bij je plan?
Hoe betrek je anderen bij de start en de
uitvoering van je plan?
•

Vertel je buren, vrienden en familie over je plan en
vraag wat ze van jouw idee vinden.

•

Zet op een rijtje wat je allemaal nodig hebt voor je
plan en wie jou daarbij zou kunnen helpen.
Voorbeeld: Je zoekt een geschikte plek voor je moestuinbak / Oplossing: Vraag een hovenier of enthousiaste buurman met groene vingers om advies.

•

Bedenk of je nog bepaalde kennis of middelen mist
en zet die voor jezelf op een rijtje.
Voorbeeld: Je wil graag een moestuintje starten met
jouw buren, maar hebt geen budget om jouw plan uit
te voeren / Oplossing: Vraag of er budget is bij jouw
woningcorporatie of wijkraad of zoek een andere
sponsor zoals een lokaal bedrijf of stichting die graag
een bijdrage wil leveren aan sociale of groene projecten.

•

Bel (eventueel samen met iemand anders) bij je
buren aan om te vertellen over je plan.

•

Zet een oproepje over je plan in de nieuwsbrief van
jouw woningcorporatie of start zelf een maande
lijks nieuwsbriefje over jouw groene plan.

•

Start een Facebookpagina over je plan.

•

Hang een oproepje over je plan op een centrale
plek waar veel van jouw buren langslopen

•

Organiseer een ‘Wie heeft de groenste tuin?’ of ‘Wie
heeft de groenste vingers?’ prijsvraag om betrok
kenheid rond groen te peilen.

•

Start een app-groep met de meest betrokken
buren of zet je plan als oproepje in de buurt-app.
Zorg voor een feestelijke opening of start van je
plan

•

Daag jouw woningbouwcoöperatie uit om groene
plannen van huurders te belonen via een prijsvraag
voor ‘Beste groene idee’
Leuk weetje: Vidomes doet dit al: https://www.vidomes.
nl/over-ons/actueel/nieuws/een-betere-buurt-plant-jeidee

•

Organiseer een uitruilmiddag voor gereedschap
en ontdek welk gereedschap er (bij je buren)
beschikbaar is voor jouw initiatief.

•

Organiseer een activiteit of plantdag op een van de
landelijke campagnedagen zoals NLDoet, Burendag
of de Nationale Bijentelling.

•

Organiseer een vaste klusdag om betrokkenheid te
behouden.

•

Zet de buren die jou het vaakst helpen in het
zonnetje door hen te waarderen met applaus, een
klein cadeautje of een mooie speech tijdens een
activiteit.
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Onmisbare tips!
•

•
•

•

Geef niet te snel op! Er is tijd, geduld en soms een
andere aanpak nodig om jouw plan toch te realise
ren. Het kan bijvoorbeeld tijd kosten om de juiste
persoon of personen te vinden binnen de woning
corporatie die jou daarbij kan helpen.
Doe het niet alleen! Maak tijd in het vinden van
medestanders.
Heb plezier! Laat jouw buren en jouw woningcor
poratie zien hoe leuk het is om samen met je buren
jouw woonomgeving een stukje groener en mooier
te maken.
Wees flexibel! Misschien moet je je oorspronkelij
ke plan iets aanpassen zodat jouw buren of jouw
woningcorporatie enthousiast worden. Beter een
ander, maar meer gedragen plan, dan een plan dat
je zonder hulp van anderen uit moet gaan voeren.

Samenwerken met de woningcorporatie
Hoe betrek je anderen bij de start en de
uitvoering van je plan?
•

Als je een geschikte plek op het oog hebt voor je
plan, zoek dan vooraf uit van wie de grond is. Bij
het gebruik van gemeentegrond gelden vaak ande
re regels, dan bij grond van een woningcorporatie.

•

Jouw plan heeft een grotere kans van slagen, als je
kan aantonen dat er al meer buren enthousiast zijn
over jouw plan.
Voorbeeld 1: Laat jouw woningcorporatie een handtekeningen lijst met handtekeningen zien van bewoners die je al enthousiast hebt gemaakt.
Voorbeeld 2: Huurders van woningcorporaties zijn
vaak al op verschillende manieren georganiseerd, in
de vorm van bijvoorbeeld een bewonerscommissie,
een wijkraad, een actieve bewonersgroep of een huurdersvereniging. Informeer deze groep(en) huurders
over je plan en zoek uit of zij iets voor jou kunnen betekenen. Als je een huurdersgroep achter je plan hebt
staan, dan heeft je plan al veel meer kans van slagen.

•

•

Informeer jouw woningcorporatie tijdig over jouw
groene plan. Bespreek jouw idee bijvoorbeeld met
de wijkbeheerder of de woonconsulent van jouw
woningcorporatie.

•

Neem iemand mee naar jouw eerste gesprek met
een medewerker van de woningcorporatie, die
jou graag wil helpen bij de realisatie. Samen sta je
sterker!

•

Leg aan de woningbouwcoöperatie uit hoe jouw
plan bijdraagt aan een fijne buurt.
Tip: Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de informatie uit
het ‘Wist je dat…..’ lijstje van deze inspiratie-sheet.

•

Je kan jouw woningcorporatie ook vragen om infor
matie over de bestaande huurdersgroepen, als je
die zelf niet kent.

Denk vooraf na over mogelijke weerstand tegen
jouw plan en met welke argumenten je die weer
stand weg kan nemen.
Voorbeeld: Woningcorporaties willen andere
huurders behoeden voor stijgende huurprijzen als gevolg van de t oename van het watergebruik voor jouw
groene plan.
Oplossing: Met het afkoppelen van de regenpijp naar
een regenton, kun je gebruik maken van regenwater in
plaats van leidingwater.

•

Het is goed mogelijk dat jouw woningcorporatie
vragen heeft over het beheer en onderhoud van
jouw groen plan op de lange termijn. Zorg dus dat
je hier vooraf goed over hebt nagedacht.

•

Durf de woningcorporatie om advies en hulp te
vragen. Het is een taak van een corporatie om bij te
dragen aan prettig wonen voor haar huurders. En
jouw plan draagt daaraan bij!

