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Biodiversiteit



Balans 



Nuttig 



Hitte - wateroverlast - droogte



Biodiversiteit



Cijfers

Soorten sterven nu tientallen tot 
honderden keren sneller uit dan 

gemiddeld de afgelopen tien miljoen jaar.



Oorzaken • Landgebruik; landbouw
• Kunstmest & pesticiden



Oorzaken • Landgebruik; landbouw
• Kunstmest & pesticiden



Oorzaken
• Landgebruik; verstedelijking
• Verstening



Oorzaken
• Ontwatering



Biebzra - Polen



Gevolgen 



Klimaatvluchtelingen



Probleem?



Focus



Urgentie = nu



Het tij keren



Hoe dan?



Een nieuw natuurgebied in Roermond



1-op-1 gesprek



Greening the city



Stadsnatuur; van belang?



Stadsnatuur



Is jouw tuin een tuinreservaat?



Boukoul

2016 2022



Achtertuin

2016



Kippen



Moestuin



Moestuin



Moestuin; paden en mulchen



De bodem



Tiny Poel



Natuurlijke vijver



Bomen & struiken



Tuiny Forest



Nestkasten ophangen



Voeren en slapen



Dood hout & planten



Welke planten?



Klimmers, dracht- en waardplanten



Steen eruit, plant erin! 



Steen eruit, plant erin! 



Hemelwater afkoppelen



Restmaterialen hergebruiken



Beheer



Rommelhoekjes en takkenwallen



Verbouwen



Natuurinclusief na-isoleren



Verlichting



Wat nog meer?



Jouw tuin een tuinreservaat!



Jouw tuin een tuinreservaat!



Jouw tuin een tuinreservaat!



Samengevat

Vijf V’s:

• Voeding; insecten, zaden, bessen, noten 
• Vocht; vasthouden in bodem, drinken voor dieren
• Veiligheid; plek voor dieren om te vluchten
• Voortplanting; nestgelegenheid
• Verbinding; dieren kunnen de tuin in
• Variatie; bomen, struiken, vast planten



Meer weten?



Links

• https://www.tuintelling.nl/tuinreservaten
• https://www.ivn.nl/afdeling/roermond-eo
• Tuininrichting voor dieren:
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Egel/downloads/Egels%2C%2
0ook%20in%20uw%20tuin%2C%20een%20uitgave%20van%20de%20Zoogdiervereniging.pdf
• Dier inclusief (ver)bouwen en na-isoleren https://www.bouwnatuurinclusief.nl/
• Biologische kwekerij in Weert: http://www.dekleine-oase.nl/
• Biologische kwekerij in Hulsberg: https://www.bastin.nl/
• Wilde plantenkwekerij (biologische en inheemse soorten) per post: https://www.deheliant.nl/
• Biologische inheemse zaadmengsels: https://www.cruydthoeck.nl/
• Biologische inheemse planten en zaadmengsels: https://www.debolderik.net/

https://www.ivn.nl/afdeling/roermond-eo
https://www.ivn.nl/afdeling/roermond-eo
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Egel/downloads/Egels%2C%20ook%20in%20uw%20tuin%2C%20een%20uitgave%20van%20de%20Zoogdiervereniging.pdf
https://www.bouwnatuurinclusief.nl/
http://www.dekleine-oase.nl/
https://www.bastin.nl/
https://www.deheliant.nl/
https://www.cruydthoeck.nl/
https://www.debolderik.net/


Toegift: Bioblitz



MEER GROEN EN BIODIVERSITEIT MET GEVELTUINTJES



Marion Buurman

Werkzaam bij de gemeente Roermond.

Bij Cluster Beheer Openbare Ruimte.

Samen stappen zetten naar meer groen (en 
toename van biodiversiteit) in de wijk.

Even voorstellen



Waarom meer groen in de buurt? 

Hevige regenbuien opvangen Hitte tegen gaan



Bloemen voor mensen en dieren

Gevarieerd groen Draagt bij aan biodiversiteit



Bloemen en insectenhotels

Zorg voor variatie en kies voor 
inheemse bloemen en planten !!



Meer groen heeft voordelen:

- het water van kleine buitjes kan 

beter weg;

- meer schaduw en verkoeling;

- opname van fijnstof uit de lucht;

- demping van geluid;

- trekt vlinders, vogels en andere 

kleine dieren aan;

- er is leven in de tuin;

- mooie uitstraling van de buurt;

- Groen in de buurt zorgt voor meer 

beweging en ontmoetingen.



Meer en beter groen in de wijk !

Bijvoorbeeld door:

- realisatie geveltuintjes

- Tegel eruit, plant erin !

- opfleuren boomspiegels

- groenadopties

Tegel eruit, plant erin !



Tegel er uit - Plant er in !

Klein beginnen.
Help elkaar ! 

Vraag je buren of een handige kennis.



Wat beter niet ?

Betegelde voortuinen Tuinen met tegels en grind



Wat wel ?

Minder stenen in de voortuin Meer groen en variatie.



Heb je geen voortuin ? 

Maar wel een breed trottoir. Dan is dit wellicht ets voor jou ?! 



Kies voor een geveltuintje ? 

Vergroen samen de straat. Of alleen je eigen stoep !



Gemeente helpt met aanleg !

Gemeente doet het straatwerk

Je zorgt zelf voor de planten 

en onderhoud !



Hoe ga je te werk ?
STAP 1 

Kijk eerst naar de spelregels

• Is de stoep breed genoeg ?

• Heb je toestemming van de 

verhuurder ?

• Heb je tijd en zin om er iets 

moois van te maken? 

STAP 2 

Vul het aanvraagformulier in !



Hoe verder ?
STAP 3: Maak een duidelijke 

schets of foto en stuur die 

mee. STAP 4: stuur naar gemeente



Gemeente faciliteert.

Service van de gemeente

• Gemeente checkt de 
aanvraag en stelt 
vergunning op.

• Gemeente past het 
straatwerk aan op een
moment dat het uitkomt. 

• Er worden geen leges
gevraagd.

Helaas:

• Kan het daardoor langer 
duren.

• Vooral als er onverwachte
zaken tussen komen.

• Prioriteren.



Zelf aan de slag.  

Enkele voorbeelden:



Groenadoptie

Voordelen:

• Kan bijdragen aan 

meer biodiversiteit.

• Groen blijft groen,

maar wordt naar een

hoger niveau getild.

• Meer tevreden 

inwoners.

• Mooier straatbeeld.



Adoptie boomspiegel 
Bewoner zorgt voor planten 

en onderhoud Paal of bordje ‘groenadoptie’



Adoptie boomspiegel 
Bewoner zorgt voor planten 

en onderhoud



Adoptie boomspiegel.

Eenvoudig aan te vragen:

• Vul formulier.

• Stuur het naar de

gemeente.

• Plaats bordje.

• Ga aan de slag.

Hoe verder:

• Gemeente meldt dit bij 

de aannemer.



Adoptie groenvakken



Spelregels ‘groenadoptie’

Raadpleeg de website

https://www.roermond.nl/groenadoptie

https://www.roermond.nl/groenadoptie

• Kijk op de website

• Waar moet je rekening

mee houden?

• Wat doet de gemeente?

• En wat niet?

• Wat moet je zelf doen?

https://www.roermond.nl/groenadoptie
https://www.roermond.nl/groenadoptie


Hoe gaat het in zijn werk?

Hoe en wat?

• Zorg voor draagvlak in de 
buurt. 

• Maak je idee 
bespreekbaar bij de 
gemeente.

• En kijk samen wat er 
mogelijk is.

En hoe dan verder?

• Situatie wordt in kaart 
gebracht. 

• Afspraken worden 
vastgelegd.

• Gemeente geeft het door 
aan aannemer.

• Bewoner plaatst paal
‘groenadoptie’.



Nog enkele voorbeelden

Adoptie groenperken



Waar lopen we (soms) tegen aan ?

Meerdere belangen:

• Tussen bewoners

• Tussen gemeente en 

bewoners

Bijvoorbeeld: 

Natuurwaarden, verkeer, plannen in de 

toekomst, beheerstechnisch, …

Of andere zaken:

• Is het idee kansrijk?

• Is de grond wel 

gemeentelijk 

eigendom?

• Spelen er andere zaken

een rol?



Welke kansen zie jij ????



Stichting We Green the World
Carla de Groot

Bestuurslid

Hoe we biodiversiteit herstellen



Oprichting



Meer groen

Onze missie



Meer biodiversteit

Onze missie



Educatie

Onze missie



Onze visie

Lokaal
starten

Geleidelijke
uitbreiden in 
aansluitende
regio’s

Streven: 
landelijke
organisatie



Lopende projecten

Oude Trambaan, Herten

Educatieproject St Hubertus

Fruitbedrijf Hermans

Vergroening Gebroeklaan





Jij kunt helpen!

Insectenhotel bouwen

Periodiek onderhoud

Educatieve middag verzorgen

Kennis over social media



Bedankt voor je 
aandacht



Bijdragen aan onze vergroeningsactiviteiten


