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GROEN 
AAN DE BUURT

stimuleren we zoveel mogelijk kleine 

initiatieven. En via ons kennisnetwerk 

verbinden we bewonersinitiatieven 

met elkaar en zorgen we voor 

kennisuitwisseling tussen overheden. 

Juist de samenhang tussen deze drie 

manieren maakt Groen aan de Buurt 

tot een succes.

Na drie jaar heeft het team van Groen 

aan de Buurt volop ervaringen, kennis 

en inspiratie opgedaan en zijn veel 

groene bewonersprojecten gereali-

seerd. Graag delen we de mooie 

resultaten met u!

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, mede gefinancierd door 

provincie Utrecht, begeleiden en 

faciliteren we bewoners en over-

heden bij het realiseren van groene 

bewonersinitiatieven. Onze aanpak 

is drieledig. We introduceren een 

participatieve buurtaanpak, waar-

mee we in elke buurt aan de slag 

kunnen. Met een voucherregeling 

We nodigen u uit om samen
Groen aan de Buurt te laten 
groeien.

BUURTAANPAK KENNISNETWERK

VOUCHERREGELING
& FONDSEN



Beschikbaar budget

241 aanvragen ingediend
184 vouchers toegekend 
Na 3 maanden regeling vol   

2017pilotgemeenten8 

projecten
uitgevoerd

31 

deelnemende
bewoners

150 

16 brainstorm-
sessies

BUURTAANPAK

Groeiend netwerk van 
130 betrokken personen uit 
gemeenten, waterschappen, 
fondsen en provincie 

5 themabijeenkomsten met 
gemiddeld 19 deelnemers

Website groenaandebuurt.nl 
met toolkits, voorbeelden en 
stappenplan

KENNISNETWERK

€170.000

165 aanvragen ingediend
137 vouchers toegekend
Binnen 5 weken regeling vol!

2019

Beschikbaar budget
€120.000

Grote toename betrokkenheid 
bewoners (+84%)

VOUCHERREGELING 
BELEEF EN BEWONDER

RESULTATEN 
GROEN AAN DE BUURT 

Aanleggen 
bloemenweides 
en -stroken

Aanplanten 
heggen, bomen 
en boomgaarden

Tegels eruit, 
groen erin 

Groene 
schoolpleinen 

Aanleg ijsvogel-
wanden 

Maken en ophangen 
gierzwaluwkasten 

Beheer 
rietland

GROENER?
ZO DUS!


