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Wat is een groene brigade? 

Een groene brigade is een bewonersgroep die betrokken is bij het groen in de eigen omgeving. Het kan 

gaan om het beheer van al het groen in de buurt, of heel specifiek het beheer van hoogstambomen 

(hoogstambrigade), poelen (poelenbrigade), of bijvoorbeeld wandelroutes (Klompenpadbrigade). Door het 

ondersteunen, opleiden en begeleiden van de vrijwilligers/bewoners versterk je hun talenten en kwaliteiten 

en daarmee ook de actieve betrokkenheid. 

Voorbeeld uit de praktijk 

Er zijn in Utrecht al veel brigades actief. Hieronder enkele voorbeelden. 
 

 Hoogstambrigade Kromme Rijnstreek  

 Hoogstambrigade Utrechtse Waarden 

 Poelenbrigade in de gemeente Zeist 

 Historische Tuinbrigade Huis te Maarn 
Op de kaart van Landschap Erfgoed Utrecht  vind je een overzicht van alle bestaande groene brigades 
waarbij je je bij kan aansluiten: http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligersgroepen/  

 
Betrokken organisaties 
Het oprichten van een groene brigade kan op allerlei verschillende manieren. Het initiatief komt vaak vanuit 
de bewoners zelf. Bij de realisatie wordt vaak de gemeente en Landschap Erfgoed Utrecht betrokken.  
 

  

Groene brigade 
Hoe richt ik een bewonersgroep op? 
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Wat kunt u doen? 

- Wilt u zelf een stuk groen beheren? Of ziet u een specifiek probleem in het groen dat een brigade 
zou kunnen oplossen? Neem contact op met uw betreffende gemeente of met Landschap Erfgoed 
Utrecht om te bespreken welke kansen/knelpunten u ziet en hoe u hier aan zou willen bijdragen. 

- Landschap Erfgoed Utrecht heeft een stappenplan met aandachtspunten geschreven voor het  
oprichten van een nieuwe groene brigade, zie 
http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligersgroepen-in-oprichting-/  Ook 
geeft LEU allerlei specifieke cursussen om vrijwilligers/bewonersgroepen op te leiden, zie 
http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/cursussen/2017/ .  

- Ook IVN-Utrecht organiseert veel activiteiten en lezingen om kennis op te doen, zie 
https://www.ivn.nl/provincie/utrecht/activiteiten  
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