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Buurtbewoners aan de slag met adoptiegroen

Groen in de stad (deel 1):
adopteer een stuk groen
De afgelopen weken was het kurkdroog in Nederland. De gemeente nam 

verschillende maatregelen om de schade door de aanhoudende warmte te 

beperken. Zo’n extreem lange, droge periode hebben Cor Plekker en Geerten 

Kalter, medewerkers Groen bij gemeente Purmerend, lang niet gezien. Ook op 

het gebied van groen gebeurt in de stad van alles en daar vertellen zij graag 

over. Vandaag deel 1: adoptiegroen.

‘Tja, waar zal ik beginnen?’, begint 

Geerten zijn verhaal. Er gebeurt zóveel 

moois in de stad om over te vertellen. 

Laten we ons beperken tot twee 

projecten.’ Dat blijkt een wijs besluit. De 

Beheerder Groen bij de gemeente kan 

uren vertellen over zijn vak. ‘Ik ben mijn 

hele leven al bezig met groen en de 

natuur. Ik vind het leuk als mensen 

interesse krijgen voor het groen als wij 

daarover vertellen.’

Adopteer een stuk groen
Wist u dat u samen met uw buren een stuk 

openbaar groen kunt ‘adopteren’ om 

samen te onderhouden? Het kan in Pur-

merend. Geerten: ‘Adoptiegroen bestaat 

sinds een paar jaar en we zien dat dit op 

steeds meer plekken in de stad gebeurt. 

En met succes. We merken dat inwoners 

het leuk vinden om zelf verantwoordelijk te 

zijn voor hoe hun buurt eruit ziet. Via de 

wijkmanager kunnen zij hun vraag voor 

adoptiegroen bespreken. De gemeente 

kijkt dan of het mogelijk is en hoe zij daar-

bij kan helpen.’

Meer contact met elkaar
Cor Plekker, Opzichter Groen, vult hem 

aan: ‘Het project adoptiegroen gaat ver-

der dan alleen het onderhouden van een 

stuk grond. Het gaat ook om het creëren 

van sociale binding en het hebben van 

plezier met elkaar in de wijk. Door het 

adopteren van groen ontstaat er een zo-

genaamde ‘community’ waarin bewoners 

veel meer contact hebben met elkaar. De 

wijkmanager speelt hierin ook een grote 

rol, want het contact met de buurt gebeurt 

via hem of haar. In Weidevenne is een 

aantal buurten heel actief met adoptie-

groen en we zien dat de wijkmanager, 

Michael Lanting, zich daar ook hard voor 

maakt. Dat zien we graag. Daarnaast 

hebben wij als gemeente ook baat bij dit 

project.’

Succes in de wijk
We vroegen Michael naar zijn ervaring met 

adoptiegroen in de wijk: ‘Bewoners weten 

mij goed te vinden als het gaat om hoe 

hun straat of buurt eruit ziet. Als ze mij 

aanspreken over het groen in hun buurt en 

ik vertel over de mogelijkheid om een stuk 

gemeentegroen te adopteren en zelf te 

onderhouden, dan zijn ze direct enthou-

siast. In Weidevenne is het project al op 

verschillende plekken een succes, zoals 

bij de Karpaten, Suezweg en de Indus-

straat. Dat vind ik erg mooi om te zien.’

Zelf onderhouden
Wie aan de slag wil met adoptiegroen 

moet het plan met de buurt bespreken. 

Adoptiegroen staat namelijk voor het 

samen beheren van een stukje groen. Cor: 

‘De bewoners hebben de keus om a) een 

groenvak zelf te beplanten en te onder-

houden, of b) om alleen het onderhoud te 

doen. Wij als gemeente maken het vak dan 

leeg en planten nieuw aan. Als we er 

samen zijn uitgekomen, dan stellen we een 

zogenaamd ‘groencontract’ op waarin we 

de gemaakte afspraken met elkaar vast-

leggen. Dat is geen ingewikkeld docu-

ment, maar er staat bijvoorbeeld in dat je 

alleen oppervlakkig (schoffel)werk mag 

verrichten en niet op eigen gelegenheid 

met een graafmachine aan de slag mag 

gaan.’

Aanmelden
Wat kunnen inwoners die interesse heb-

ben doen? Geerten: ‘Er zijn een paar voor-

waarden om in aanmerking te komen. Zo 

moet er wel voldoende draagvlak zijn in de 

buurt, dus de wens voor adoptiegroen 

moet gedragen worden door meerdere 

personen. Ook moeten de aanvragers wel 

dicht bij de plek van het adoptiegroen 

wonen, dus niet ergens verderop in de 

straat. Dan is de binding met de locatie en 

de kans op succes het grootst. Wie inte-

resse heeft, kan zich via de website aan-

melden. Wij kijken dan samen naar de 

wensen en mogelijkheden.’

Kijk voor meer informatie en aanmelden 

op: www.purmerend.nl/openbaar-groen-

adopteren.

Volgende week vertellen Geerten en 
Cor alles over de compostering van
het slootmaaisel op het gemeentelijk 
gronddepot.

‘Adoptiegroen staat voor het 
samen beheren 

van een stukje groen’

‘Bewoners krijgen 
veel meer contact 

met elkaar’

‘Een groencontract is geen 
ingewikkeld document’

Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket 

helpt je verder en geeft je alvast vijf 

handige tips om rekening mee te 

houden.

www.duurzaambouwloket.nl/nieuws/

monumentale-woning-verduurzamen-

5-tips-die-je-moet-weten

5 tips verduurzaming
monumentale woning

Volgende week vertellen Geerten en
Cor alles over de compostering van
het slootmaaisel op het gemeentelijk 
gronddepot.

Een ieder die een monumentale woning energiezuinig en duurzaam wil 

maken staat voor een extra uitdaging, de historische waarde van het pand  

moet namelijk in stand gehouden worden.

10 November 2018 is de landelijke dag van de mantelzorg. Purmerend besteedt hier 
graag aandacht aan, omdat mantelzorgers belangrijk werk verrichten. De dag is be-
doeld om onze mantelzorgers in het zonnetje te zetten en ze een verwen moment aan 
te bieden. Net als vorig jaar doet de gemeente Purmerend dit in de vorm van een 
cadeaubon die de mantelzorger naar eigen inzicht kan verzilveren.

Dag van de Mantelzorg

Geregistreerde mantelzorgers krijgen de 

mogelijkheid om een cadeaubon aan te 

vragen. Mantelzorgers die in aanmerking 

willen komen voor een cadeaubon dienen 

zich voor 24 september te registreren.

 

In tegenstelling tot de landelijke dag over-

handigt de gemeente de cadeaubonnen 

aan de geregistreerde mantelzorgers op 

vrijdag 9 november 2018 tussen 14.00 en 

18.30 uur in het stadhuis.

 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Katinka de Lang – Ronde, 

mantelzorgregisseur bij de gemeente 

Purmerend. Telefoon (0299) 452 068.

Nog niet geregistreerde mantelzorgers 

kunnen zich registreren op

www.purmerend.nl/mantelzorg


