
 

 

Groen aan de Buurt-aanpak 
Van idee tot uitvoering 
 
 
Met de Groen aan de Buurt-aanpak bieden we gemeenten begeleiding bij het 
actief stimuleren van burgerinitiatieven en het omzetten van ideeën naar 
concrete uitvoering. Het doel: een kwaliteitsimpuls van groen in de buurt én 
een lokaal netwerk van betrokken bewoners. 
 

De Groen aan de Buurt-aanpak 

De Groen aan de Buurt-aanpak is een standaardaanpak voor gemeentes en 
bewoners om actief aan de slag te gaan en hun buurt te vergroenen. In 1 jaar komen 
we van ideeën tot uitvoering. De aanpak bestaat uit 8 praktische stappen die we 
doorlopen in een dorp, buurt of wijk.  
 
Door met vaste processtappen en basismaterialen te werken, maken we het proces 
overzichtelijk voor zowel partners als bewoners. De initiatieven die ontstaan 
verschillen per buurt. Daarom is ondersteuning op maat bij de opstart en uitvoer van 
de initiatieven onderdeel van de aanpak.  
 

Achtergrond Groen aan de Buurt  

Leefbare buurten door een groenere leefomgeving. Buren die weer met elkaar in 
contact komen en met hun omgeving. Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en 
Natuur en Milieufederatie Utrecht zien dat steeds meer mensen aan de slag willen 
met de natuur in hun eigen buurt. Voor mooier groen, meer biodiversiteit, een beter 
klimaat, of gewoon voor de gezelligheid. Onze droom is deze groeiende groep 
mensen in Utrecht te ondersteunen. Met het programma Groen aan de Buurt 
begeleiden en faciliteren we bewoners en overheden bij het realiseren van groene 
bewonersinitiatieven.Voor meer informatie,kijk op www.groenaandebuurt.nl  
 
De stappen  

 
Stap 1: Samenwerking zoeken 

• Kennismaken en verkennen mogelijkheden 

• Afspraken maken en vastleggen in samenwerkingsovereenkomst 

• Benaderen lokale groep of initiatiefnemer als ambassadeur 
 
Stap 2: Voorbereiden 

• Organiseren werksessie met gemeente en lokale ambassadeur 

• Buurtanalyse maken 

• Bepalen randvoorwaarden 

• Voorbereiden ideeënavond 
 
Stap 3: Ideeënavond 

• Organiseren ideeënavond  

• Ideeënlijst maken 

• Checken ideeën op haalbaarheid 

• Communicatie richting bewoners 
 
Stap 4:  Uitwerkavond 

• Organiseren uitwerkavond 

• Uitvoeragenda maken 

• Communicatie richting bewoners 
  
 
 
 

“Mijn buren en ik 
vonden het jammer 

dat het 
natuurgebiedje 
voor onze deur 

verrommelde. We 
hebben een aantal 

werkdagen 
georganiseerd om 
het op te knappen. 

De volgende stap is 
zorgen voor meer 

biodiversiteit en 
betere 

toegankelijkheid.”–  
buurtbewoner 

 

http://www.groenaandebuurt.nl/


 

 

 
 
 
Stap 5: Projectcanvas 

• Opstellen projectplan 

• Geld toekennen aan kansrijke initiatieven 

• Indien nodig: aanvragen co-financiering 

 
Stap 6: Uitvoeren 

• Contact onderhouden en coachen initiatieven in uitvoering 

• Waar nodig extra expertise inschakelen 

• Informeren betrokkenen over voortgang 

• Ondersteuningssessie uitvoering en/of advies op maat 
 
Stap 7: Vieren en delen 

• Community management lokaal netwerk (updates, artikeltjes mijlpalen projecten) 

• Feestje bij behaalde mijlpalen (borrel, barbecue, aanwezigheid wethouder) 
 
Stap 8: Beheren 

• Afspraken maken over duurzaam beheer 
 
Totale kosten € 30.000 excl. btw. 
 
Waarvan € 20.000 begeleiding en € 10.000 materiaal 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Onze werkprincipes 

• Meer biodiversiteit en natuurbeleving in de buurt. 

• Zelf bepalen en doen door bewoners. We gaan alleen aan de 
slag met ideeën waar bewoners zich daadwerkelijk voor willen 
inzetten. 

• Ondersteuning vanuit gemeente en Groen aan de Buurt waar 
mogelijk met sterke concepten, kennis, materiaal, netwerk en 
financiën. 

• De gemeente is vanaf het begin betrokken in een faciliterende rol 
richting bewoners en initiatieven. 

• Combinatie van vaste processtappen met flexibele invulling op 
basis van wensen. 

• Korte opstartcyclus van 3 – 4 werken. 

• Verbinding van nieuwe initiatieven met bestaande organisaties, 
activiteiten en structuren in de wijk en provincie. 

• Direct aan de slag doordat we uitvoeringsbudget hebben.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


