Resultaten van 2020 –
GroeneBuurten in cijfers
Bewoners ondersteund en locaties
vergroend of verduurzaamd
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 nieuwe bewonersinitiatieven
26 bewonersinitiatieven in de maak
22 bestaande bewonersinitiatieven
74 boomspiegels geadopteerd
116 m2 onttegeld in voorbeeld-regentuin
+/- 350 adviezen-op-maat over bevorderen van biodiversiteit, onttegelen en moestuinieren
2 subsidiepotjes in beheer genomen om groene initiatieven te ondersteunen
1 stekjesruilbeurs, waar ruim 50 bezoekers honderden stekjes ruilden van eetbare gewassen
2 bijenhotels in Vondelpark

3.266 deelnemers aan praktijkgerichte educatie
Webinars, excursies en presentaties leiden tot bewustwording en het vergroten van handelingscapaciteit:
• Wilde bijen: 67
• Vogelvriendelijke tuinen: 22
• Bomen in het Vondelpark: 16
• Bomen in de stad: 26
• Eten uit de natuur, theorie: 48
• Snoeien: 14
• Vogels kijken voor beginners: 20
• Huurders betreken bij vergroening en onderhoud: 8 buurtcoördinatoren woningcorporatie
Natuureducatie op de ecologisch beheerde Koeienweide in het Vondelpark neemt een belangrijke rol in:
• Ervaringsgerichte natuureducatie: 176 kinderen en 20 begeleiders
• Bodemdierexcursies: 280 kinderen
• Stiltewandelingen: 150
• Eten uit de natuur: 25
• Actualisatie voor Natuurgidsen: 15
• 2 vlinderroutes uitgezet t.b.v. citizen science

Planten doen groeien en bloeien + biodiversiteit bevorderd
Divers groen, merendeels biologisch, voor openbaar groen in Vondelpark en buurtinitiatieven:
• 30.000 tulpenbollen
• 2.320 verwilderingsbollen
• 2.044 vaste, inheemse en bijvriendelijke planten
• 800 inheemse moerasplanten
• 6 fruit- en notenbomen
Het voorbestaan van groen en biodiversiteit werd gegarandeerd:
• 50 rhodondendrons kregen een nieuwe plek
• 25 wilgen geknot of gesnoeid
• 14 particuliere tuinen van kwetsbare bewoners kregen groot onderhoud
• 4 takkenrillen en 2 egelhuisjes verzorgd
• 11 acties om Japanse Duizendknoop op de Schapenweide definitief te verwijderen

3.326 uren vrijwilligersinzet gecoördineerd
De inzet van vele vrijwilligers werd gecoördineerd, het merendeel hiervan in het Vondelpark:
• Een totaal van 1.632 uren inzet
• 15 natuurgidsen verzorgden rondleidingen voor in totaal 496 scholieren, begeleiders en bewoners
• 515 bewoners leverden vrijwilligers hielpen mee met werkochtenden
• 62 kinderen en bewoners planten bloembollen
• 120 personen verzamelden 410 kilo vuilnis
• 10 vrijwilligers betrokken bij de vlindertellingen
• 1 vrijwilliger ondersteund bij het opzetten van een inheemse zadenbank
Ook in de buurten droegen vrijwilligers bij aan de organisatie en uitvoering van evenementen en activiteiten:
• Een totaal van 1.694 uren inzet
• 137 geveltuinen werden geschouwd
• 56 vrijwilligers op oproepbasis
• 4 vrijwilligers op vaste basis

Bewoners geïnformeerd
•
•
•
•

108 nieuwsberichten, 131 evenementen en actualisering 22 vaste pagina’s op website
1.291 vaste nieuwsbrieflezers
385 volgers en 5.266 unieke bezoekers op Facebook
1 film over zwerfafval

