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LAAGDREMPELIG VERGROENEN
MET DE GROENE DOOS
De Groene Doos is letterlijk een doos met producten die nieuwe bewoners van een woning informeert, stimuleert en faciliteert in het vergroenen van hun tuin. Daarmee stelt De Groene Doos inwoners van Nederland in staat om de klimaatbestendigheid van hun eigen omgeving te bevorderen en daarmee het welzijn en de veiligheid van medebewoners in de
wijk te vergroten tijdens hevige perioden van regenval en droogte.

WAAROM DE GROENE DOOS?
Inwoners en overheden worden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering en verstening van stedelijk gebied. Dit
veroorzaakt steeds meer materiële en sociale schade zoals overbelasting van de waterketen en hittestress.
Het vergroenen van tuinen levert daarom een belangrijke bijdrage aan een veilige en leefbare woonomgeving. De Groene Doos
stimuleert inwoners om de tuin te vergroenen en water vast te houden op eigen terrein. Vervolgens bespaart dit de overheid
miljoenen aan maatregelen voor overstromingen, stedelijke wateroverlast en droogtebestrijding.

WAAROM IS DE GROENE DOOS VERNIEUWEND?
• SIMPEL
Er is tot nu toe nog geen soortgelijk concept geïntroduceerd om nieuwe bewoners te inspireren en te faciliteren met betrekking tot het vergroenen van hun tuin.
• TIMING
De Groene Doos wordt aangeboden bij een verhuizing. Dit is vaak het moment dat de tuin en woning opnieuw worden
ingericht. Daarnaast zijn mensen bij een grote verandering ontvankelijker voor positieve gedragsverandering.
• WIJZE VAN INTRODUCTIE
Een sociaal samenspel van partijen (zoals gemeente, buurtinitiatieven, woningcorporaties en bewoners).
• PERSOONLIJKE VERBINDING
De Groene Doos bevordert contact met de nieuwe buren. Vaak wordt binnen gemeenten veelvuldig ingezet op ‘anonieme interactie’ zoals flyers en (social)mediacampagnes. De overhandiging van De Groene Doos is juist een persoonlijke
interactie.
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EEN DUURZAAM CONCEPT
De Groene Doos stimuleert klimaatadaptief bewustzijn en gedrag van inwoners en draagt daarmee bij aan de toekomstgerichtheid van Nederland. Met de milieuvriendelijke producten en boodschap wil de Groene Doos een structurele bijdrage
leveren aan de biodiversiteit en leefbaarheid in de openbare ruimte. Daarbij willen we inwoners met De Groene Doos informeren
over het nut en de noodzaak van vergroening en de kwetsbaarheid van ons leefklimaat, waardoor de kans groter wordt dat
het gewenste gedrag bestendigd wordt. We hebben veel aandacht besteed aan circulariteit bij de keuze van de doos en
de materialen die erin zitten. Het doel is een volledig circulair concept, waarbij we continu op zoek zijn naar verbeteringen.
Maatwerk is hierbij mogelijk, indien er op lokaal niveau specfieke wensen zijn ten aanzien van de inhoud van de Groene Doos.

INHOUD DE GROENE DOOS
Ga naar www.degroenedoos.nl om te zien wat er momenteel allemaal in de Groene Doos zit.

DISTRIBUTIE
Naast het leveren van de dozen zorgen lokale kwartiermakers van De Groene Doos ook voor het opzetten van een
sociaal netwerk binnen uw gemeente. Op deze manier wordt er zorg gedragen voor persoonlijke bezorging van
De Groene Doos bij nieuwe bewoners. Kwartiermakers werken samen met en in de landelijke organisatie die de
Groene Doos op de markt brengt. Om deze persoonlijke benadering te kunnen realiseren zullen zij in overleg met de
gemeente instanties betrekken die zich op lokaal niveau inzetten voor klimaatadaptatie, biodiversiteit of een meer
leefbare gemeenschap. Denk hierbij aan wijkondersteuners van welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven rondom
klimaat- en milieuthema’s en woningcorporaties. Niet alleen gemeenten stimuleren klimaatadaptieve maatregelen;
de waterschappen onderkennen dit belang als geen ander. De investering in een gemeentelijk Groene Doos-project
kan in samenwerking tussen gemeente en waterschap worden gedaan. Investeren in De Groene Doos betekent voor
gemeenten en waterschappen dus zowel investeren in vergroening als investeren in sociale verbindingskracht.

ONTSTAAN UIT SAMENWERKING
De Groene Doos is een concept dat in samenwerking is ontwikkeld door Waterschap De Dommel, creatief gedragsbureau
ANDC, en burgerinitiatief KANT in Vught. Bij de uitrol worden in overleg met de gemeente instanties betrokken die zich
op lokaal niveau inzetten voor klimaatadaptatie, biodiversiteit of leefbaarheid. In 2021 vond de eerste pilot plaats in de
gemeente Vught waarin bovenstaande elementen allemaal samenkwamen. De Groene Doos is persoonlijk aangeboden aan
bewoners door lokale, aangehaakte organisaties: lokale makelaars, welzijnsorganisaties en een buurtinitiatief dat gericht is
op klimaatadaptatie (in dit geval KANT). Momenteel vinden gesprekken plaats om de pilot uit te breiden. Vanuit ANDC wordt
initiatief genomen om De Groene Doos landelijk te introduceren en daar een organisatie voor op te richten.

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer over het concept van De Groene Doos weten en bent u benieuwd naar de mogelijkheden
voor uw gemeente of binnen uw waterschap? Neem dan contact op met info@degroenedoos.nl.
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