IEDEREEN HEEFT RECHT
OP EEN
GROENE LEEFOMGEVING!

Recent Europees onderzoek adviseert dat iedere woning op maximaal 300 meter afstand staat van stedelijk groen, met een afmeting van minstens 1 hectare. Het richtgetal
dat het Rijk in de Nota Ruimte aan gemeenten meegeeft voor nieuwbouwlocaties is 75 m2
groen per woning. Dit zou de basis moeten zijn van het gemeentelijk ruimtebeleid: iedereen heeft recht op een groene leefomgeving.
Als samenwerkende natuur- en tuinorganisaties zetten we ons al jarenlang met hart,
ziel én groene energie in voor een groene leefomgeving, omdat dit goed is voor de
biodiversiteit, leefbaarheid en het klimaat, en dus uiteindelijk voor de mens.
De beschikbaarheid van groen verschilt echter sterk per regio.
De aandacht en inzet van de politiek is daarom onontbeerlijk om succesvol samen te
werken aan een natuurlijker Nederland.

DE NATUUR- EN TUINORGANISATIES BIEDEN ONDERSTEUNING BIJ HET
WAARMAKEN VAN EEN GROENE LEEFOMGEVING VOOR IEDEREEN

BUURTGROEN WORDT STEEDS BELANGRIJKER
Mensen zijn zich steeds meer bewust van het belang van groen in hun directe leefomgeving. Ze vinden er rust, kunnen er samen eigen gezonde groenten verbouwen, ontmoeten er buurtgenoten en gaan erheen om te sporten. De coronacrisis heeft dit enorm
versterkt: groen ver weg is goed, maar groen dichterbij is beter.

KLIMAATADAPTATIE, WATERBERGING EN HITTESTRESS
Met groene activiteiten kunnen bewoners zelf een bijdrage leveren aan de oplossing
van grote en complexe problemen, zoals klimaatverandering, hittestress en
waterberging.
De bewoners zijn de belangrijkste partner van gemeenten en andere partijen als het gaat
om klimaatadaptatie. Omdat gemiddeld 40 procent van de grondoppervlakte van gemeenten privaat eigendom is, zijn tuinbezitters, woningbouwcorporaties en andere private
grondeigenaren onmisbaar bij de realisering van draagvlak voor adequate maatregelen.
Wij willen onze kennis, vaardigheden en ons netwerk inzetten om daarbij te helpen.

BIODIVERSITEIT ONDER DRUK
Onze inheemse dieren en planten hebben het moeilijk. De insectensterfte was
afgelopen jaren enorm en het areaal van onze inheemse planten is de afgelopen
decennia steeds verder afgenomen. De woonomgeving kan een belangrijke rol
spelen bij het noodzakelijk herstel. Door onze tuinen en buurten te vergroenen
en onze woningen natuurinclusief te maken, bieden we de natuur weer de kans
om terug te keren – en daar genieten we zelf ook van. Wij zetten onze groene
vingers in om daarbij te helpen.

OMGEVINGSWET
De Omgevingswet biedt veel kansen voor de genoemde problemen. Een integrale visie
op de diverse domeinen als biodiversiteit, gezondheid & welzijn, klimaatadaptatie en
energietransitie verbetert de fysieke leefomgeving en het welzijn van de bewoners. Deze
doelstelling kan niet worden behaald zonder aandacht voor het groen en de natuur, van
de bewoners én van de politiek. Wij hebben de kennis en ervaring om daarbij te helpen.
Voor meer informatie over Omgevingswet wat betreft natuurinclusieve samenleving ga
naar 12 x groener waar u allerlei inspirerende filmpjes en inhoudelijke factsheets aantreft.

WONINGOPGAVE
De druk op ruimte in onze steden en dorpen neemt sterk toe. Intensivering en inbreiding
is de norm aan het worden en dan valt het oog al snel op de groene ruimte: recreatiegebieden, parken, sportvelden, volkstuinen, landbouwgrond en groene rafelzones. Als gevolg
daarvan zien we steeds meer verstening en steeds minder groen. Wij willen opkomen voor
het behoud van groene ruimte in onze woongebieden.
Natuurinclusief bouwen en inrichten moet leidend worden voor alle vergunningen, transacties en aanbestedingen binnen een gemeente. Inbreidingen moeten gecompenseerd
worden met gelijkwaardige groene maatregelen in oppervlakte of kwaliteit, zo mogelijk in
het projectgebied of in de directe nabijheid daarvan.

SAMEN VOOR EEN GROENE LEEFOMGEVING
Wij, onderstaande organisaties, zetten ons gezamenlijk in voor
het recht op een groene leefomgeving voor iedereen. Wij nodigen
bewoners, overheden, corporaties en andere organisaties uit
om met ons mee te doen. Dit doen wij met onze organisaties
onder andere door:
• verdere verstening van tuinen te voorkomen en
bestaande verharding zoveel mogelijk te verwijderen;
• eigenaren van nieuwbouwwoningen in een vroeg
stadium te stimuleren de tuinen groen in te richten;
• overbodige verstening in de openbare ruimte en van
schoolpleinen te vervangen door groen;
• het ontwikkelen van diensten die bewoners en
gemeenten handelingsperspectief geven waaronder
zelfbeheer en adoptiegroen;
• bij planvorming het belang van groen te agenderen en
daar ook mogelijkheden en oplossingen voor aan te reiken;
• bij (her-)inrichting van gebieden aandacht te vragen
voor de inpassing van groen: parken, moes-, school- en
volkstuinen, voedselbosjes en natuurzones in cocreatie
met bewoners en groene vrijwilligers;
• het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in
tuinen en de openbare ruimte sterk te ontmoedigen;
• het gebruik van inheemse (wilde) beplanting aan te
moedigen (bij voorkeur biologisch);
• ecologisch maaibeheer te stimuleren en zorgvuldig
groenbeheer te bevorderen.
• herstel van het bodemleven in Nederland.

WIE ZIJN WIJ?

Klik op een logo om naar de betreffende website te gaan.

STIC

HTIN

G

BOVENSTAANDE ORGANISATIES HELPEN BIJ HET HANDEN EN VOETEN GEVEN AAN
EEN GROENE LEEFOMGEVING. AARZEL NIET EN NEEM CONTACT OP!

