
 

Resultaten van 2019 – 

GroeneBuurten in cijfers 

Bewoners ondersteund en locaties 

vergroend of verduurzaamd 

 21 nieuwe bewonersinitiatieven 

 30 bestaande bewonersinitiatieven 

 61 nieuwe geveltuinen en boomspiegels 

 25 adviezen-op-maat over onderhoud 

geveltuin n.a.v. schouw 

 2 voorbeeldtuinen (1 biodiverse geveltuin + 1 klimaatbestendige tuin) 

 260 zakken compost uitgereikt aan 240 bewoners 

 1 wormenhotel geïnstalleerd 

 32 regentonnen geïnstalleerd 

 55 ondersteuningen-op-maat bij buurttuinen, plantsoenen en groene daken 

3.266 deelnemers aan praktijkgerichte educatie  

Workshops, cursussen en excursies leiden tot bewustwording en het vergroten van handelingscapaciteit: 

 Rainproofmaatregelen: 84 

 Groenedaken-excursie: 17 

 Composteren: 45 

 Biodiversiteit: 20 

 Snoeien: 12 

 Subsidie aanvragen: 5 

 Natuur t.b.v. Welzijn: 28 ambtenaren en beleidsmedewerkers 

 Regenton aanleggen: 14  

Natuureducatie op de ecologisch beheerde Koeienweide in het Vondelpark neemt een belangrijke rol in: 

 Ervaringsgerichte natuureducatie: 555 kinderen  

 Educatieve rondleidingen: 2150 volwassenen en kinderen 

 Stiltewandelingen: 210 

 Tekenen in de natuur: 50 

 Eten uit de natuur: 75   

 Natuurgids: 15 

Planten doen groeien en bloeien 

Divers groen, merendeels biologisch, werd overhandigd voor openbaar groen in Vondelpark en 

buurtinitiatieven: 

 35.420 bloembollen 

 685 planten 

 3 microbossen (=15 bomen, 18 heesters en 42 vaste kruiden) 

 Zaden voor 16.000 m2 bloeiend groen gezaaid 

 1500 stokrozenzaden verspreid 

 

2.908 uren vrijwilligersinzet gecoördineerd 

De inzet van vele vrijwilligers werd gecoördineerd, het merendeel hiervan in het Vondelpark: 

 Een totaal van 2.315 uren inzet 

 22 natuurgidsen verzorgden rondleidingen voor in totaal 2705 scholieren en bewoners 



 445 bewoners en 190 bedrijfsmedewerkers hielpen mee met werkochtenden 

 168 kinderen, bewoners en bedrijven planten bloembollen 

 200 personen verzamelden 500 kilo vuilnis 

 2 afgevaardigden bij Taxon stadsexpeditie biodiversiteit  

Ook in de buurten droegen vrijwilligers bij aan de organisatie en uitvoering van evenementen en activiteiten: 

 Een totaal van 783 uren inzet 

 960 geveltuinen werden geschouwd 

 19 kinderen van BSO hielpen bij bewonersinitiatief 

 6 buurtbewoners zamelden vuilnis en pallets uit de grachten 

 12 vrijwilligers op projectbasis 

 4 vrijwilligers op vaste basis 

Bewoners geïnformeerd 

In 2019 startte GroeneBuurten een eigen website, Facebookpagina en nieuwsbrief, inclusief het werven van 

een lezerspubliek. Bewoners worden hier continu geïnformeerd, naast het dagelijks bieden van advies-op-

maat, per telefoon, mail of ter plaatse. 

 112 informatieve pagina’s 

 1.296 nieuwsbrieflezers 

 7.200 Facebookbezoekers 

 2 korte films over vrijwilligerswerk 

 34 deelnemers Miniconferentie ‘Belang van vrijwilligers bij vergroening’ 

 Manifest ‘Belang van vrijwilligers bij vergroening’ 

 65 bezoekers van kleine groenmarkt 

 Onderzoek WUR-studententeam over biodiversiteit in binnentuinen 

 104 buurtbewoners bij presentaties over onderzoek 

 


