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Datum  30 april 2019 

 

Betreft  5x meer Natuur in uw gemeente 

 

 

Geacht raadslid,  

 
Met deze brief willen we u graag inspireren hoe uw gemeente, samen met inwoners, kan zorgen voor 

meer natuur in de wijk. In de bijlage geven we voor vijf natuurtypen suggesties hoe de gemeente kan 

stimuleren met beleid en budgetten.   

Groen doet goed.  

Groen is gezond en vermindert stress. Het draagt bij aan droge voeten tijdens piekbuien en 

verkoeling tijdens hittegolven. Groen nodigt uit tot bewegen. Groen zorgt voor een aantrekkelijker en 

gezellige wijk. Het draagt bij aan een betere luchtkwaliteit. En ook in kleine stukjes groen vinden 

vlinders, hommels en vogels voedsel, beschutting en nestgelegenheid. Kortom: groen draagt bij aan 

een prettige en gezonde leefomgeving! 

Wie zijn wij  

IVN Gelderland verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én 

belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Daarbij 

werken we samen met provincie Gelderland, lokale organisaties, gemeenten, waterschappen en 

bedrijven. Zelf leren en doen staan altijd centraal. Met het thema Natuur in de Buurt willen we de 

natuur dichtbij mensen brengen. Ook u als raadslid kunt daar een grote bijdrage aan leveren en daar 

helpen we u graag bij.  

De gemeente staat er niet alleen voor. Ook de provincie helpt. In de bijlage lichten we vier regelingen 

toe waarmee de gemeente, inwoners, scholen, verenigingen en stichtingen meer betrokkenheid en 

meer natuur in de buurt kunnen realiseren.  

Heeft u een specifieke vraag of behoefte aan advies naar aanleiding van deze brief over het creëren 

en faciliteren van meer natuur in de buurt? Neem dan gerust contact met ons op. IVN Projectleiders 

Natuur in de Buurt Marieke Ankoné en Linda IJmker denken graag met u mee. Zelf in uw wijk aan de 

slag? Lees de praktische tips in de brochure in de bijlage.  

Met vriendelijke groet, 

Joline de Weerdt 
Regiodirecteur Oost 
  
IVN Gelderland 
Jansbuitensingel 14 
6811 AB Arnhem 
026 - 351 29 27 
gelderland@ivn.nl  
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5x Meer natuur in de buurt  
 

1. Meer natuur in tuinen 

Doet uw gemeente al mee aan Operatie Steenbreek? Voer samen met inwoners, groene 

vrijwilligersorganisaties, ondernemers, wijkverenigingen campagne voor meer groene particuliere 

tuinen. Circa 40% van het stedelijke oppervlakte is in bezit van particulieren dus inwoners maken met 

hun tuinen een grote impact!  Operatie Steenbreek biedt een activiteitenpakket, kennis- en 

inspiratiedagen en een netwerk met andere gemeenten, maatschappelijke organisaties en 

wetenschappelijk onderzoek. Deelname kost van € 2.500 (minder dan 100.000 inwoners) of € 5.000 

(meer dan 100.000 inwoners) per jaar. Daarnaast zet de gemeente ambtelijke capaciteit in en is er 

een campagnebudget nodig. Gemeenten zijn vrij in hoe ze de campagne organiseren. 

 
2. Meer natuur in geveltuinen en boomspiegels 

Een boomspiegel is de ruimte rondom de voet van een boom. Eénjarigen, bodembedekkers en bollen 

zijn zeer geschikt om hier te planten. Een geveltuin is een klein stukje tuin tegen de gevel van een 

woning. Geveltuintjes zijn vooral geschikt in straten waar huizen geen voortuin hebben. Een 

klimplant, stokroos of zonnebloem maakt het straatbeeld gezelliger. Geveltuinen en boomspiegels 

maken het straatbeeld gezelliger. Maakt uw gemeente het voor inwoners en wijkverenigingen 

makkelijk om hiermee aan de slag te gaan? Waar kunt u aan denken: 

 

 Eén duidelijk vindbaar loket zodat inwoners niet van het kastje naar de muur worden 

gestuurd. De gemeente adviseert het buurtinitiatief maar neemt het initiatief niet over. 

 Zijn de regels en voorwaarden van de gemeente over boomspiegels en geveltuinen makkelijk 

vindbaar? Werkt de gemeente bijvoorbeeld met overeenkomsten voor adoptiegroen? 

 Communiceert de gemeente over adoptiegroen initaitieven met de eigen groenvoorziener en 

aannemers zodat de geveltuintjes en boomspiegels weer hersteld worden als er 

werkzaamheden zijn in de straat?  

 Kan een bewonersinitiatief makkelijk aan een kleine financiële of in nature bijdrage komen 

voor het plantgoed?  

 

3. Meer natuur in bloeiende bermen 

Door bermen anders te zaaien en te maaien veranderen ze langzaam in een aantrekkelijke plek voor 

vlinders, bijen en andere insecten.  De aanbevelingen voor geveltuinen en boomspiegels gelden ook 

voor initiatieven voor bloeiende bermen. In hoeverre doet uw gemeente al het volgende? 

 

 Zaai met een meerjarig inheems streekeigen mengsel en zorg voor veel variatie.  

 Pas insectvriendelijk beheer toe door slechts 1 of 2 keer per jaar te hooien of door stroken 

met lang gras te laten staan (moziekmaaien)  

 Pas geen bestrijdingsmiddelen toe. Deze hebben een negatieve invloed op het insecten 

leven.  

 Leg de verbinding met de tuinen van de omwonenden en creëer zo een “lint”, een 

verbindingsweg voor insecten en kleine zoogdieren.  

 Laat zien dat je een bijvriendelijke gemeente bent en doe mee met Nederland Zoemt. 

 Meer expertise nodig tav bijvriendelijk groenonderhoud en het betrekken van inwoners en 

vrijwilligers daarbij? Speciaal voor de afdeling groen van de gemeente is er de cursus: Laat 

jouw gemeente zoemen.  

 

file:///C:/Users/Marieke/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BRMZITR0/•%09https:/www.nederlandzoemt.nl/gemeenten/bijvriendelijkbeheer/
https://www.ivn.nl/cursus-laat-jouw-gemeente-zoemen
https://www.ivn.nl/cursus-laat-jouw-gemeente-zoemen
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4. Meer natuur op groene schoolpleinen 

Groene en gezonde schoolpleinen geven kinderen de ruimte om te bewegen, te spelen en te leren in 

een uitdagende natuurlijke omgeving.  Als gemeente kunt u scholen op de volgende manieren 

ondersteunen.  

 Bied een subsidieregeling voor ontwerp en herinrichting. Een gemiddelde herinrichting kost 

ca 50.000€ waarbij scholen vaak meerdere subsidies en fondsen benutten, via 

crowdfundingsacties geld ophalen en schuiven met investeringsbudgetten.  

 Regel inkoop voor het groene schoolplein via de gemeente. Hierdoor hoeft geen BTW 

afgedragen te worden en zijn de kosten lager voor de school. 

 Bied materialen zoals plantgoed, (klim)bomen, houtsnippers, rioolbuizen etc. 

 Bied procesbegeleiding. Er komt veel kijken bij een groen schoolplein. Werken aan draagvlak 

bij ouders, buurt, leerkrachten is heel belangrijk. Participatie van kinderen, ouders, 

vrijwilligers is essentieel om er een succes van te maken en het beheer en onderhoud goed 

te borgen. Organisaties als NME-centra, Jantje Beton, IVN Natuureducatie, Gelderse 

Sportfederatie kunnen een onafhankelijke procesbegeleidersrol spelen zodat scholen niet het 

wiel hoeven uit te vinden en de kwaliteit van de pleinen wordt gewaarborgd.  

 Bied ondersteuning bij beheer en onderhoud voor gespecialiseerde taken zoals snoeien of 

maaien via de gemeentelijk groenvoorziener.  

 Laat waar kan de openbare ruimte aansluiten op het groene schoolplein, zodat kinderen 

meer ruimte hebben om uitdagend en gevarieerd te spelen.  

 

5. Meer natuur in Tiny Forest 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (200 m2). Dit bos 

is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor 

mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten 

elkaar op een prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren biodiversiteit en helpen bij het 

klimaatbestendig maken van gemeenten.  

 

IVN Gelderland kijkt graag met u naar de mogelijkheden voor Tiny Forests in uw gemeente.  

Het doorlopen van het stappenplan, betrekken van buurt en school en aanleg van 1 Tiny Forest kost 

€ 22.000 en een vast aanspreekpunt binnen de gemeente die de randvoorwaarden regelt 

(vergunning, beleid, beheer, bestemmingsplan et cetera). 

 
  

https://www.ivn.nl/tinyforest/over-tiny-forestr
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Cofinanciering provincie Gelderland 
 

Wilt u als raadslid bijdragen aan meer Natuur in de Buurt? De gemeente staat er niet alleen voor! De 

provincie biedt allerlei mogelijkheden voor cofinanciering. Voor gemeenten, organisaties, initiatieven 

en scholen. We zetten er vier voor u op een rij.  

 

A. Leefbaarheid 

Wat: Nieuwe activiteiten die u samen met anderen in uw buurt of wijk onderneemt. Het kan ook gaan 

om nieuwe initiatieven om anderen te helpen.  

Hoeveel: €10.000- €24.999. Max 75% van de kosten van het plan.  

Voor wie: rechtspersonen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang of een 

samenwerkingsverband van ten minste vijf natuurlijke personen. 

 

B. Burgerbetrokkenheid bij natuur groen en landschap: 

Wat: Het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van natuur, groen of landschap door 

burgers in hun leefomgeving. Het betrekken van burgers bij activiteiten op het gebied van natuur, 

groen of landschap in hun leefomgeving (via bijeenkomsten, werkdagen, informatiemateriaal, 

voorlichting) 

Hoeveel: € 5.000 -€ 50.000 Max 50% van de kosten van het plan.  

Voor wie: initiatief van ten minste vijf inwoners of vereniging/stichting die zich inzet voor natuur, groen 

of landschap. 
 

C. Groene Schoolpleinen 

Wat: Aanleg en ontwerp van groene schoolpleinen, bestaande uit natuurlijke elementen en 

beplanting, waarbij een deel van de bestrating worden vervangen door een waterdoorlatende 

ondergrond. Ontworpen in samenwerking met leerlingen en docenten en moet een mogelijkheid 

bieden om buitenlessen te kunnen geven.  

Hoeveel: max € 17.500. Max 75% van de kosten van het plan.  

Voor wie: primair en voortgezet onderwijsinstellingen  
 

D. Landschap en biodiversiteit  

Wat: het opstellen van een biodiversiteitsplan, burgerparticipatie en het vergroten van de 

maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap; educatieve natuur- en landschapsvoorlichting 

gericht op jongeren; 

Hoeveel:  € 25.000-€ 200.000 (gemeente). Max co-financiering afhankelijk van landschap.  

Voor wie: gemeente of stichting die zich inzet voor educatieve natuur- en landschapsvoorlichting.  

 
  

 

 

https://www.gelderland.nl/Leefbaarheid,-ondersteuning-van-bewonersinitiatieven-op-gebied-van-leefbaarheid-en-sociale-samenhang
https://www.gelderland.nl/Burgerbetrokkenheid-bij-natuur,-groen-en-landschap
https://www.gelderland.nl/Groene-schoolpleinen
https://www.gelderland.nl/Landschap-en-biodiversiteit

