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SAMEN AAN DE SLAG
OM UW BUURT NÓG
GROENER TE MAKEN

Beplanting in straten, op daken
en tegen gevels helpen onze stad
af te koelen op hete dagen en bij
nat weer het regenwater beter
af te voeren. Bovendien: groene
straten zien er gezellig uit.
Het is leuk om samen met
anderen natuur in uw wijk te
creëren of in stand te houden.
U kunt daar nu zelf ook aan bijdragen. Deel uw idee met ons
voor mooie, creatieve groene
ideeën, ze zijn van harte welkom!
U deelt de ideeën, wij doen de
uitvoering en het onderhoud
doen we samen. Hier leest u
meer over hoe het werkt.
Uw idee indienen
Het begint altijd met een idee. Misschien hebt u die
zelf al ideeën over hoe u uw straat of buurt kunt
vergroenen. Deze kunt u bij ons indienen. Wilt u dit
wel graag, maar weet u nog niet precies wat past in
uw buurt? Dan kunt u inspiratie opdoen in het
Groenmenu van de Gemeente Apeldoorn.
Hierin ziet u verschillende mogelijkheden. Er zijn
geen ingewikkelde criteria. De enige voorwaarde is
dat het een plek in de openbare ruimte moet zijn.
Alle initiatieven waarmee we Apeldoorn groener
kunnen maken zijn welkom.
Stap 2 is het indienen van uw plan. Stuur een mail
naar groeninitiatief@apeldoorn.nl met een beschrijving van uw wens en de locatie die u op het oog hebt.

Hoe gaan we te werk?
Nadat wij uw aanvraag binnen hebben, nemen wij
contact met u op. We maken samen afspraken over
wat wij doen en wat u doet. Hiervoor tekenen we
– voorafgaand aan een nieuw initiatief - een
overeenkomst. Hierbij komt ook een duidelijke
situatietekening van het terrein en maken we afspraken over de vorm van ondersteuning door
de gemeente.
Wij ondersteunen en faciliteren u, maar niet in de
vorm van geld. Dat doen we bijvoorbeeld door het
gebied (indien mogelijk) plantrijp te maken.
We kunnen ook de beplanting leveren. Heeft u een
idee wat hier buiten valt? Geen probleem, we denken
graag mee. Voor een heel groot initiatief kunnen we
u ook helpen met bijvoorbeeld crowdfunding via
www.voorapeldoorn.nl
Wij maken minimaal één keer per twee jaar een
afspraak om de voortgang van werkzaamheden en
beheer te bespreken met de wijkbeheerder.
Wij onderhouden alle bomen die op het terrein staan.
Ook zijn we beschikbaar voor groenadvies. Als er
aantoonbaar voldoende kennis is voor het onderhouden van bomen, kunnen we daarover aanvullende
afspraken maken.
Wij blijven eigenaar van de grond en komen af en toe
kijken hoe u het terrein onderhoudt.
Nutsbedrijven en onze medewerkers hebben altijd
toegang tot kabels en leidingen die eventueel onder
de grond liggen.

GROENE STRATEN
ZIEN ER GEZELLIG
UIT!

Wat is uw rol?

De overeenkomst beëindigen

U zet het initiatief met minimaal drie buurtgenoten op
en voert dit samen uit. Dit zijn ook de contactpersonen voor de gemeente. Ga vooraf zelf na of omwonenden en andere buurtbewoners het initiatief accepteren. Ook bij eventuele bezwaren of problemen willen
we graag met u meedenken. Een uitzondering vormen
geveltuinen. Deze kunt u ook als individu opzetten en
aanmelden.

Wilt of kunt u het terrein niet meer beheren? Neem
dan contact op met de gemeente.

Mail ons een concreet plan in voor ten minste vijf
jaar met een beschrijving en een foto van de huidige
situatie. Beschrijf ook de stappen om het beoogde
resultaat te behalen.

Hebt u een vraag of idee?

U onderhoudt met uw buurtgenoten het terrein,
zonder hulp van de gemeente. Dat betekent dat u in
ieder geval werkzaamheden verricht zoals: schoffelen,
onkruid wieden, vegen, water geven, afval verwijderen en gaten vullen. Over het snoeien/maaien en de
opslag van compost maken we aanvullende afspraken.
U meldt ziekten en plagen in het groen bij de
gemeente, via de wijkbeheerder. Gebruik van
chemische middelen is altijd verboden.
Het terrein is en blijft voor iedereen openbaar.
Het terrein is niet bedoeld om grote bouwwerken,
schuttingen, voertuigen, aanhangers, afval of iets
dergelijks op te plaatsen. U mag er ook geen
goederen opslaan. Kleinschalige bouwwerken, zoals
een pergola of groenslinger, kunnen in overleg met
de gemeente mogelijk wel.

De gemeente kan de overeenkomst altijd beëindigen.
Bijvoorbeeld als u zich niet aan de spelregels houdt
of als de gemeente de bestemming van de grond wil
veranderen.

Hebt u nog vragen of wilt u uw idee insturen? Mail dan
naar groeninitiatief@apeldoorn.nl of bel met 14 055.
Ook kunt u voor vragen altijd bij de wijkbeheerder
terecht.

NEEM HET INITIATIEF
MET MINIMAAL DRIE
BUURTGENOTEN

GROENMENU
In dit Groenmenu kunt u inspiratie opdoen. U ziet hier verschillende
mogelijkheden. Vindt u iets dat past bij uw situatie? Stuur een mail naar
groeninitiatief@apeldoorn.nl met een beschrijving van uw wens en de

Voorbeeld B: Geveltuin
De geveltuin is een mooie en eenvoudige manier om te vergroenen, bijvoorbeeld met klimplanten en/of bloemen in de
volle grond. Een geveltuin heeft een opstaande rand. De geveltuin kan maximaal 50 centimeter breed zijn, zodat er nog
genoeg ruimte op de stoep overblijft voor voetgangers. Per situatie maken we hier afspraken over.

locatie die u op het oog hebt.
Voorbeeld A: Groene slingers en gevelgroen
Groene slingers
Dit zijn slingers tussen twee gebouwen aan weerszijden van de straat. Groenslingers bestaan uit een spandraad over de
straat, twee gevelklimconstructies, plantgaten met een opstaande rand en een klimplant per plantgat. We kiezen voor
plantsoorten die niet hechten aan de gevel, om schade te voorkomen.

Voorbeeld C: het vergroenen van verharding zonder functie
Soms is overtollige verharding in uw straat om te vormen tot een klein tuintje. Misschien kunnen hier ook bomen in
worden geplant. Daarvoor zijn ook verschillende mogelijkheden.

Gevelgroen
Dit is een groene plant tegen de gevel, met daar omheen een opstaande rand. Dit bestaat uit gevelklimconstructies, plantgaten met een opstaande rand eromheen en klimplanten. Bij gevelgroen is het wel belangrijk dat er voldoende ruimte op de
stoep overblijft voor voetgangers.

STUUR EEN MAIL NAAR
GROENINITIATIEF@APELDOORN.NL

Voorbeeld D: Verfraaien van een bestaande groenstrook

Voorbeeld F: Medebeheer

Hebt u in uw buurt een groenstrook die wel wat kleur en diversiteit kan gebruiken? Dat kan!

Vindt u het leuk om een groenstrook, speeltuin, boomgaard of ander soort groen mee te helpen beheren?
In dat geval is het handig om iets te weten van planten, dieren en hun natuurlijke omgeving. Ook moet u weten
welke werkzaamheden en maatregelen nodig zijn om het gebruik van grond te beheren. Wij ondersteunen u daarbij.

Voorbeeld E: Stoeptuin
Een stoeptuin aanleggen en beheren met uw buurtgenoten kan ook. Daarvoor moet de stoep wel breed genoeg zijn.
Het is ook een optie om er een moestuintje van te maken. Dit lijkt op een geveltuin, maar ligt niet direct tegen een gevel.

DOOR SAMEN TE WERKEN, MAKEN
WIJ UW BUURT NOG GROENER!

IS UW STOEP BREED GENOEG
VOOR HET AANLEGGEN VAN EEN
STOEPTUIN?

