
Samen aan de Slag voor een groene buurt! 

www.groendichterbij.nl 
info@groendichterbij.nl. 

volg onS ook op:
      twitter.com/groendichterbij
     facebook.com/groendichterbij 

Samen aan de Slag met groen in de wijk? 
deel jouw ervaring! 

Mogelijk 
gemaakt door:

Partners: 



meer groen in de Straat 

of buurt zorgt voor een 

betere gezondheid van en 

meer Saamhorigheid tuSSen 

bewonerS. zelf aan de Slag? 

kijk op www.groendichterbij.

nl voor tipS, handleidingen en 

voorbeeldprojecten. 

Bewoners pakken aan! 

In steeds meer buurten slaan mensen de handen ineen 
om samen het groen in hun omgeving op te knappen, uit te 
breiden of anders vorm te geven. Daar knapt de buurt van op 
én leren buurtbewoners elkaar beter kennen.  Hoogwaardig 
groen dat draagvlak heeft onder bewoners heeft effect op 
onder andere de sociale cohesie, gezondheid, leefbaarheid en 
wijkeconomie. Zo brengt groen mensen bij elkaar.

In 2012 is Groen Dichterbij gestart met het stimuleren, 
inspireren en verbinden van groene buurtprojecten. Inmiddels 
hebben ruim 400 buurtprojecten zich aangemeld! Op www.
groendichterbij.nl kan je deze groene buurtprojecten bekijken 
en kennis en inspiratie op te doen. 

waarom Groen DichterBij?

Groen Dichterbij is een initiatief van IVN, het 
Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies. 
Deze organisaties vinden het belangrijk 
dat de direct leefomgeving vergroent. 
Gezamenlijk bezig zijn met groen in de 
buurt zorgt voor meer betrokkenheid en 
bijzonder en structureel contact tussen 
buren. Daarnaast toont onderzoek aan dat 
er minder conflicten en spanningen zijn in 
groenere wijken en nemen de speel- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen 
toe. Ook kan vergroening van de wijk leiden 
tot een stijging van de gemiddelde prijs van 
onroerend goed. Meer groen in de buurt 
heeft dus een duurzaam effect op natuur, 
mens en economie.

Groen Dichterbij is mogelijk gemaakt door 
de Nationale Postcode Loterij. De helft 
van de opbrengsten van ieder lot van de 
Nationale Postcode Loterij gaat naar goede 
doelen op het gebied van mens en natuur in 
binnen- en buitenland. 

reGioBijeenkomsten

Bij groene buurtprojecten  werken bewoners, 
gemeente en andere betrokkenen samen aan 
meer groen in de wijk. Om dit te stimuleren 
organiseert Groen Dichterbij verschillende 
regiobijeenkomsten waar projecten elkaar 
kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. 
Houd www.groendichterbij.nl in de gaten voor 
data en locaties, kom langs en doe mee!

Groen DichterBij 
icoonproject 2014 

Vorig jaar zijn uit alle deelnemers twaalf 
Icoonprojecten gekozen. Dit zijn projecten 
met een bijzondere uitstraling die een 
voorbeeldfunctie vervullen in hun eigen 
provincie. Ook dit jaar zoekt Groen Dichterbij 
in iedere provincie een Icoonproject. Deze 
twaalf ontvangen de titel ‘Groen Dichterbij 
Icoonproject 2014’. Naast deze titel 
ontvangt ieder project extra ondersteuning, 
waaronder een financiële bijdrage van 
maximaal 20.000 euro. Een vakjury kiest in 
iedere provincie het nieuwe Groen Dichterbij 
Icoonproject. Meer weten of meedoen? Kijk 
op www.groendichterbij.nl 

“De Boerenkool hopen we uit te 

Delen aan BejaarDentehuizen en 

De voeDselBank”

Mirjam Lankreijer, Sociale Moestuin Sliedrecht

“je heBt hier De GeleGenheiD 

om samen te praten en 

contact te maken”
Martijn Schutte, Emma’s Hof Den Haag

voor professionals

Groen Dichterbij richt zich op bewoners. 
Maar werk je bij een gemeente, NME-
centrum, woningbouwcorporatie, 
welzijnsinstelling, groenbeheer, etc.? En 
heb je in je werk te maken met groene 
buurtprojecten? Kijk dan ook eens op www.
groendichterbij.nl en leer van de projecten 
hoe zij met de professionals in hun 
omgeving omgaan. Je bent ook meer dan 
welkom op een van de regiobijeenkomsten 
om daar kennis te maken met projecten 
en andere professionals die op dit vlak 
werkzaam zijn.


