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Groen aan de Buurt 
 
Steeds meer mensen nemen het initiatief om de natuur in hun eigen buurt te ontwikkelen en onderhouden. 
Deze bewoners leveren zo zelf een bijdrage aan de verbetering van de natuur in en rondom steden en 
dorpen. Het programma Groen aan de Buurt begeleidt en ondersteunt bewoners en gemeenten bij het 
realiseren van groene bewonersinitiatieven. Groen aan de Buurt verbindt initiatieven met elkaar en zorgt 
voor kennisuitwisseling. Het programma creëert een leernetwerk, waarbinnen overheden van elkaar 
kunnen leren. 
 

Themabijeenkomst 29 augustus 
 
Gedurende de looptijd van het programma organiseren we diverse themabijeenkomsten. De derde 
themabijeenkomst vond plaats op 29 augustus, in het gemeentehuis van Soest. Het onderwerp van deze 
bijeenkomst was de pilots die door Groen aan de Buurt in acht gemeenten worden uitgevoerd, en de 
specifieke aanpak die voor deze pilots is ontwikkeld. We brachten ook een bezoek aan de Soestereng, een 
gebied waar twee projecten zijn uitgevoerd in het kader van de pilot met de gemeente Soest. Aan het einde 
van de bijeenkomst hebben we met elkaar nog nagedacht over de prioriteiten van de aanwezigen voor het 
vervolg van Groen aan de Buurt.  
Bij de bijeenkomst waren 21 vertegenwoordigers van gemeenten, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe aanwezig. 
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Groen aan de Buurt aanpak 
 

De Groen aan de Buurt aanpak en de resultaten van 
de pilots in acht gemeenten werd gepresenteerd door 
Charlotte Robben van IVN. 
 
De pilots worden uitgevoerd in 8 Utrechtse 
gemeenten: Zeist, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede, 
Soest, Eemnes, Woudenberg, Bunnik en Bunschoten.  
Bij iedere gemeenten wordt er met dezelfde 
werkprincipes gewerkt. Voor de uitvoering is een 
speciale Groen aan de Buurt Aanpak ontwikkeld. 
Deze aanpak begint met een 
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. 
Vervolgens worden er ideeën- en uitwerkavonden in 
iedere gemeente georganiseerd. Dit leidt uiteindelijk 
tot de uitvoering van concrete projecten door 
bewoners, ondersteund door de gemeente en Groen 
aan de Buurt.  
 
De betrokkenheid van bewoners en het aantal 
uitgevoerde projecten verschilt per gemeente. Bij de 
avonden zijn meer mensen aanwezig dan dat er 
uiteindelijk betrokken zijn bij de uitvoering. Over het 
algemeen zijn er per gemeente tussen de 10 en 27 
bewoners betrokken bij de uitvoering. Er worden per 
gemeente 4 tot 8 ideeën gekozen die verder worden 
uitgewerkt en daarvan worden er enkele uitgevoerd. 
Voor de uitvoering van de projecten is vanuit Groen 
aan de Buurt € 5.000,- beschikbaar en de gemeente 

stelt ook nog € 5.000,- beschikbaar. In sommige gemeenten is er bovendien ook nog zo’n budget 
beschikbaar gesteld door Waterschap Vallei en Veluwe. 
 
De type projecten die worden uitgevoerd zijn divers. Enkele voorbeelden: een bloemenweide en een haag 
in Soest, een bijenlint in Eemnes, een ijsvogelwand in Wijk bij Duurstede en een groen schoolplein in Zeist. 
Tijdens de themabijeenkomst zijn de twee projecten in Soest bezocht (zie hieronder). 
 

Ervaringen gemeente Soest 
 
Laura Rutgers van de gemeente Soest vertelde over de ervaringen van de gemeente met de uitvoering van 
de Groen aan de Buurt aanpak. Bij aanvang was er wel de vraag of de aanpak zou werken, maar toch is 
de gemeente de samenwerking aangegaan. Bij de eerste bijeenkomst waren ze bang dat bewoners 
kwamen om te mopperen op de gemeente, maar dit bleek totaal niet te gebeuren. De opkomst was goed 
en er was veel betrokkenheid. Bij de tweede bijeenkomst waren zelfs wat meer mensen dan bij de eerste. 
De gemeente was aanwezig, maar kon zelf een stapje terug doen en het proces overlaten aan het Groen 
aan de Buurt team. 
Uit de pilots is een goede samenwerking met de bewonersgroepen voortgekomen. De groenbeheerder van 
de gemeente heeft een adviserende rol richting die groepen, maar de groepen voeren het werk zelf uit. Er 
wordt ook al met de groepen nagedacht over een vervolg. Er zijn nog meer projecten in de planning.  
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Bezoek Soestereng 

Na een korte toelichting over het gebied de Soestereng zijn de twee projecten die hier vanuit de pilot zijn 
gerealiseerd: een bloemenweide en een meidoornhaag. Vrijwilligers Henk Korten en Els van Weering van 
de projecten vertelden over de aanleg, het beheer en de samenwerking met de gemeente. De vrijwilligers 
vonden het prettig dat ze bij de aanleg advies konden vragen aan de groenbeheerder van de gemeente. 
Daarnaast was goed contact met de beheerder van de gronden op de belangrijk. Op deze manier werd bij 
de aanleg van de meidoornhaag goed gecommuniceerd met de boer die een akker beheert waarlangs de 
haag is geplaatst. Een oud en vervallen hek kon worden vervangen door een stuk haag.  
 
Communicatie over het project werd door de vrijwilligers zelf gedaan en daarmee hielden ze de buurt goed 
op de hoogte van hun vorderingen. Het beheer van de projecten is iets wat gaandeweg uitgezocht wordt en 
waar verschillende vrijwilligers hun steentje aan bij dragen. Vooral tijdens de warme zomer was een het 
een uitdaging om de haag mooi groen te houden, maar de buurtbewoners werkten hierbij goed samen.  
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Werksessie: behoeftebepaling vervolg Groen aan de Buurt 

Na het bezoek aan de Soestereng was er een afsluitende een 

werksessie. Deze sessie had als doel om de behoeftes van de 

aanwezigen te bepalen voor een mogelijk vervolg aan Groen 

aan de Buurt. Per deelnemend(e) gemeente / waterschap 

konden 10 punten worden verdeeld over verschillende 

onderwerpen waar we in de toekomst als Groen aan de Buurt 

verder mee aan de slag moeten gaan.   

De website wordt gezien als een belangrijk middel voor 

kennisoverdracht, zowel voor bewoners en medewerkers van 

overheden. Bovendien werd de onderlinge kennisuitwisseling 

tussen medewerkers van gemeenten en waterschappen als 

heel waardevol ervaren. Ook de voucherregeling en de daarna 

de buurtaanpak scoorden hoog.  

 

 

 

Een punt van aandacht voor de toekomst is de relatie die vanuit Groen aan de Buurt wordt gelegd met het 

sociale domein en de samenwerking met opbouwwerkers. Groen aan de Buurt gaat ook over sociale 

cohesie en als je hier meer aandacht aan besteed, is het voor gemeenten nog aantrekkelijker om mee te 

doen. Dit biedt ook nieuwe kansen voor financiering vanuit gemeenten.   

 

 
 
 


