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STRUIKROVEN REDT PLANTEN
VAN DE SLOOP
Door nieuwbouw, renovatie of sloop van een woonwijk wordt al het bestaande groen in voor-en achtertuinen of
parken vernietigd. Struikrovers redden het groen, samen met en voor buurten. Bouwmaterialen worden steeds
vaker hergebruikt, circulariteit is hot in de bouwsector. Helaas wordt het bestaande groen niet meegenomen en
maakt groen geen onderdeel uit van het circulaire bouwproces. Dat kan anders met Struikroven!

WAT IS STRUIKROVEN?
Met Struikroven worden zoveel mogelijk planten gered en krijgen ze in dezelfde buurt een nieuw leven. Dit doen
we samen met de bewoners uit de desbetreffende buurt, in opdracht en met toestemming van (lokale) overheden,
woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars of renovatie- en sloopbedrijven. Struikroven is in heel Nederland actief.

HOE WERKT STRUIKROVEN?
Met klein materieel gaan buurtbewoners onder leiding van de Struikrovers en een groen-expert op rooftocht om te
redden wat er te redden valt. Struikroven is vaak het begin van meer sociale verbindingen en vergroening in een buurt.
Een dag Struikroven is een cadeau voor de buurt en een manier om buurtbewoners aan elkaar te verbinden. Ons doel is
dat Struikroven een vast onderdeel wordt van elk sloop, nieuwbouw- of renovatie proces in Nederland.

WAT IS HET EFFECT VAN STRUIKROVEN?
Struikroven is een plezierig en simpel antwoord op veel uitdagingen rondom de klimaatcrisis en sociale verbindingen in
buurten:
• We zorgen voor vergroening van tuinen en maken daarmee buurten klimaatbestendig.
• We stimuleren een groenere leefomgeving, waar mensen gelukkiger en gezonder zijn.
• We werken aan het behouden van de biodiversiteit in woonwijken.
• We stimuleren maatschappelijk draagvlak en bewustwording rondom duurzaamheid, circulariteit, de energietransitie
en klimaatcrisis. De klimaatcrisis is een crisis van ons allemaal; bewoners, overheden en bedrijven. Samenwerken is
hierin noodzakelijk.
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• We stimuleren inclusiviteit: iedereen kan meedoen. Ook mensen met een kleine beurs of mensen die minder
kansen hebben om mee te komen in klimaatuitdagingen.
• We versterken de sociale basis in buurten. Een Struikrooftocht is vaak het begin van meer sociale contacten
en verbinding in buurten. De Struikrovers zijn buurtverbinders en aanjagers van nieuwe ideeën en verbindingen
tussen buurtbewoners.
• Het vult een gat in de ‘Transitie circulaire bouweconomie’. Bestaand groen behoort namelijk niet in het proces
van circulair bouwen of slopen. Dit moet een vanzelfsprekendheid worden.
• We helpen de ‘grijze’ sector om een koppeling te maken met de ‘groene’ leefomgeving en om hierin samen te
werken met bewoners.

WAAR VIND JE MEER INFORMATIE?
WEBSITE: www.struikroven.nu
INSTAGRAM: www.instagram.com/struikroven
FACEBOOK: www.facebook.com/struikroven

“Struikroven is een ongedwongen manier om samen een avontuur te beleven. Je gaat samen planten redden.
Dat verbindt. En ook het scheppen, sjouwen, zweten en daarna soep eten doen we samen.”
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