
9 Voorbeeldtuinen ter

inspiratie

Doe inspiratie op voor de make-over

van je tuin met 9 voorbeeldtuinen.

GroeneBuurten heeft ze laten

ontwerpen door een

gespecialiseerde tuinarchitect. Vol

leuke tips voor de klimaatbestendige

tuin. Kijk onder het tabblad met die

naam op de pagina Tegels eruit in

Stadsdeel Zuid

Lees hier meer

Vlindertellers gezocht

Er zijn twee vlinder telroutes in het

Vondelpark, De telgroep heeft plek

Het ruikt naar.... lente! bekijk de nieuwsbrief in de browser

Het ruikt naar.... lente!

Beste ,

Deze maand verschillende buitenactiviteiten voor jou alleen of voor kleine

groepjes. Het is ook een perfect moment om jouw tuin te verbeteren dus maak

gebruik van onze inspiratie voorbeeldtuinen. Geen eigen tuin? Verbouw dan je

eigen groente in de moestuin van Lydia.

Lees ook over hoe bewoners zich inzetten voor het vergroenen van de

Baarsstraat en de Marathon- en Bertelmanpleinbuurt. Of juist proberen

te voorkomen dat groen verdwijnt.  

En tenslotte kun je de nieuwe video GroeneBuurten in Beeld bekijken.

David, Luella en Simone
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voor een paar nieuwe vrijwilligers die

om de week beide routes tellen. Het

kost je een half uur per route

van april tot en met september. Een

aangename combinatie van je

blokje om met een bijdrage aan de

wetenschap. 

Lees hier meer

NLdoet bijdrage aanvragen

NLdoet is uitgesteld naar 28 en 29

mei. Iedereen is welkom om

te helpen met een (groen)klus in je

buurt. Of meld je eigen activiteit aan

als je extra hulp kan gebruiken. Ook

kan je nog tot 23 april een financiële

bijdrage aanvragen bij het

Oranjefonds. Maar op = op! 

Lees hier meer

GroeneBuurten in Beeld: de

Oeverlanden

Primeur! Bekijk onze eerste

'GroeneBuurten in Beeld' video

via het GroeneBuurten YouTube

kanaal. Deze keer gaat Monique naar

De Oeverlanden en interviewt Gerard

Schuitemaker over de

ontstaansgeschiedenis, het water, de

bomen en de vogels.

Lees hier meer
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Bewoners aan het woord

Richard en Hanna vertellen over hun inspanningen in de

Baarsstraat. Ze hadden vorig jaar het ldee om de straat een fijner

aanzicht te geven. Er lag vaak rommel. Zij zetten op de straathoek

plantenbakken neer en een boeken weggeefkast met een bankje.

Al snel volgden meer buren hun voorbeeld. Zo is het begonnen.

Lees het interview

Agenda

Vanwege Covid-19 zijn alle activiteiten in de Agenda onder voorbehoud. Meld

je altijd vooraf aan want er is beperkt plek om mee te doen. Houd de website

van GroeneBuurten in de gaten voor het meest actuele overzicht.
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27 en 28 feb

Doneer-een-zaailing-dag

Oogst zaailingen uit je tuin en lever

ze in bij jou in de buurt. Meer-Bomen-

Nu geeft deze zaailingen de kans een

volwaardige boom te worden. Zo

creëren we meer natuur en

biodiversiteit in Nederland.

1 maart

Webinar Tegels Eruit

Neem deel aan dit webinar van

stadsdorp Vondeldorp en kom alles

te weten over deelname aan Tegels

eruit in Stadsdeel Zuid. Inclusief de 9

voorbeeldtuinen en de toekomstige

buurttuin  Dufayhuis.

maart

Paddentrek begonnen

Padden en andere amfibieën

ontwaken uit hun winterslaap.

Vrijwilligers helpen ze tijdens hun

gevaarlijk tocht naar de poelen. Ook

in Amsterdam kun helpen.

20 maart

Zwerfafval actie Vondelpark

Tijdens de Landelijke Opschoondag

kan je weer zwerfafval prikken in het

Vondelpark. GroeneBuurten en

Stayokay Amsterdam Vondelpark

organiseren de dag. Doe mee! 

25 maart

Start werkochtend

Vondelpark Slurf

De Slurf is de entree van het

Vondelpark. Vrijwilligers helpen mee

om de Slurf mooier te maken. Ze

verwijderen onkruid, planten

biologische planten, snoeien en

april

Handen gezocht

Marathonbuurt

Het geld is er en de mooie plannen

liggen er ook. maar de

groengroep Bertelmanplein- en

Marathonbuurt komt nog handen

tekort. Help je hen mee? Lees meer
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prikken zwerfafval. Eindelijk weer

een fijne plek om te wandelen.

over alle ideeen, de workshop die je

krijgt etc.

Wist je dat

citroenvlinders antivries in hun lijf hebben en hangend aan een tak de winter

doorbrengen? Met de eerste lentezon kunnen deze bikkels meteen weer

uitvliegen. Meer vlinderweetjes? Klik hier. 

GroeneBuurten zet zich in voor groene, duurzame en sociale buurten in

Amsterdam Oud Zuid, de Zuidas en het Vondelpark. Dit doen wij samen met
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J.M. Coenenstraat 4, Amsterdam

Netherlands

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt

aangemeld op onze website of hebt

meegedaan met een activiteit.

Afmelden

buurtbewoners, organisaties en bedrijven. Wij informeren, organiseren en

geven advies.

Bewoners kunnen hun buurt op veel manieren vergroenen. Je kan helpen met

het onderhoud van plantsoenen en parken, moestuinen of kruidentuinen. Of

leg een geveltuin of een boomtuin aan.

Kom meer te weten over hoe je je eigen buurt, straat of tuin vergroent via onze

website en facebook. Je kunt ook bellen of langskomen tijdens onze

spreekuren op woensdag (Groenpunt de Coenen) of donderdag (Groenpunt

Olympus) tussen 14.00 en 15.00 uur.

GroeneBuurten
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