
NATIONALE BOOMFEESTDAG 2020 

We maken een eetbos!

Woensdag 4 maart 2020

Adopteer een stukje groen

Waalwijk is rijk aan parken, 
plantsoenen en bomen. Ook 
sloten, oevers en dieren maken 
deel uit van onze groene stad. 
Dit groen is van ons allemaal en 
bij de inrichting van groen is het 
tegengaan van klimaatverande-
ring een belangrijke factor. Ook 

Meer groen met 
een geveltuintje 

18 maart Nationale Boomfeestdag!
We maken een eetbos

Onze omgeving duurzaam 

vinden inwoners dat groen plek 
moet bieden aan vlinders, bijen 
en insecten en dat de biodiver-
siteit groter mag. Groen geeft 
structuur aan de stad en daar 
hechten inwoners waarde aan. 
Het houdt oude landschappen  
en historische structuren levend.

Duurzaam 
     Waalwijk

Wil je je woonomgeving opfleuren? Heb je een goed idee voor het 
inrichten van het plein tegenover je huis? Of wil je een pluktuin 
maken van dat braakliggende stukje grond? Adopteer dan (tijde-
lijk) een stukje groen van de gemeente!

Hoe werkt het
Je neemt samen met enkele buurtbewoners een stuk groen onder 
je hoede. Je kiest zelf welke planten je wilt en de gemeente Waal-
wijk draagt bij in de kosten. Het volledige onderhoud van die 
beplanting voer je met elkaar uit. 

Kan adoptiegroen overal?
Er zijn veel mogelijkheden in je eigen woonomgeving.  
De wijkadviseurs van de gemeente Waalwijk kunnen je precies 
vertellen wat wel en wat niet kan. Vraag hen gerust wat er mogelijk 
is. Op dit moment zijn er al 85 locaties in Waalwijk waar bewoners 
groen onderhouden, maar er is nog groen genoeg om te adopte-
ren.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op waalwijk.nl/adoptiegroen

Wil je meer groen in je straat, 
maar heb je geen voortuin? 
Denk dan eens aan een ge-
veltuin. Een geveltuin is een 
smal strookje groen langs je 
woning, die je aanlegt in het 
gemeentelijke voetpad. Je kunt 
klim- of leiplanten aanbrengen 
in de geveltuin, maar ook lager 
blijvende planten zijn toege-
staan.

Actie
In het voorjaar van 2019 heeft 
de gemeente 200 meter aan 
geveltuinen aangelegd voor 
de inwoners. In navolging van 
deze succesvolle actie wordt 
er in het najaar van 2020 weer 
een actie gehouden! Kun je 
niet wachten en leg je liever 
zelf een geveltuin aan? 
Kijk dan waar je rekening mee 
moet houden op:
www. waalwijk.nl/geveltuin 

Op 18 maart is het weer zover, de Nationale Boomfeestdag! 
We planten dan bomen met kinderen uit groep 7 van basisscholen 
uit heel Nederland. En dat is belangrijk, want bomen zorgen voor 
zuurstof en verkoeling en ze vergroten de biodiversiteit. 

Dit jaar planten we samen Voedselbos Waspik, een eetbos. Met 
maar liefst 800 fruitbomen en 1200 fruitstruiken maken we een 
bijzonder, lekker en gezond stukje groen. Voedselbos Waspik heeft 
volgens initiatiefnemer Jos van Genugten meerdere doelen: met 
z’n allen zorgen voor een natuurlijk voedselbos zonder bestrij-
dingsmiddelen dat ruimte biedt aan veel soorten flora en fauna en 
waaruit mensen voor eigen gebruik vruchten kunnen plukken. Een 
labyrint midden in het gebied zorgt voor een stilteplek en geeft 
het voedselbos een extra waarde. Een kronkelend wandelpad en 
bankjes maken het straks af. De gemeente is er trots op dat we dit 
’samen’ doen!

Een groen 
schoolplein 

Stoeptegels eruit, gras, bo-
men, struiken, bloemen en 
groenten erin. De provincie 
Noord-Brabant en andere par-
tijen stellen geld beschikbaar 
om schoolpleinen groener te 
maken. Deze groene ‘school-
pleinen van de toekomst’ heb-
ben verschillende voordelen: 
ze zijn gezond, aantrekkelijk 
en leerzaam en bevorderen de 
biodiversiteit. Ook dragen ze 
bij aan het klimaatbestendig 
maken van de leefomgeving 
en kunnen het plekken worden 
waar kinderen, ouders en 
buurtgenoten ook na school-
tijd nog graag zijn. Onderzoek 
wijst uit dat kinderen op ‘groe-
ne scholen’ minder pestgedrag 
vertonen. Meer weten? Kijk 
op schoolpleinenbrabant.nl/
subsidie.

Vergroten biodiversiteit
Het vergroten van de biodiversiteit is een actueel onderwerp.  
De verscheidenheid aan planten- en diersoorten om een groene leef-
omgeving te behouden. De natuur in balans. Het werd bij het opstel-
len van de Groene Agenda regelmatig door inwoners genoemd als 
verbetermaatregel. Met een aantal projecten vanuit de groene agenda 
gaan wij daar ook een bijdrage aan leveren. Zo neemt de gemeente 
onder andere deel aan het project ‘Natuur in de wijk’. Via dit project 
wordt de biodiversiteit in de wijken vergroot. Dat wordt gedaan door 
het leveren van nestkasten voor verschillende soorten vogels en vleer-
muizen, planten, bloemenzaadjes en insectenhotels. Daarnaast wordt 
voorlichting gegeven over biodiversiteit. 

Floris V-laan
In de Floris V-laan zijn we eind december gestart met een nieuwe 
groeninrichting met het oog op het vergroten van de biodiversiteit. 
Een insectenhotel is inmiddels geplaatst en er zijn bloembollen ge-
plant. De komende maanden worden heesters en bomen aangevuld 
met bloemrijke kruidenbeplanting, verwilderingsbollen, solitaire hees-
ters en enkele bomen. Meer weten? Kijk op waalwijk.nl/biodiversiteit
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 Word ZAP-er!Landelijke opschoondag 2020 
Doe je mee? 
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Het is bijna zover! Zaterdag 21 maart is het weer de Landelijke  
Opschoondag. Gemeenten, bedrijven, scholen, verenigingen en 
vrijwilligers in ons land steken op deze dag de handen uit de 
mouwen om zwerfafval aan te pakken. Ook in de gemeente 
Waalwijk staat deze dag in het teken van een schone leefomgeving. 

Doe je mee?
Wij nodigen iedereen van harte uit om deze dag mee te helpen. 
We starten gezamenlijk met de wethouder(s) om 9.30 uur op de 
gemeentewerf, Professor van ’t Hoffweg 13 in Waalwijk. 

Wij zorgen voor een kop koffie of thee met iets lekkers. 
Ook zorgen we voor materialen (handschoenen, zakken, knijpers, 
veiligheidshesjes). Deze materialen haal je op bij het magazijn op 
de gemeentewerf. Daarna kan je (in je wijk) met een eigen op-
schoonactie starten. Wij halen het verzamelde afval bij je op. 

Het is ook mogelijk om op een andere locatie te starten. Ook dan 
kun je je aanmelden en in overleg materialen ophalen. 
Voor een opschoonactie kun je een bijdrage vanuit het wijkbudget 
aanvragen.

Aanmelden
Meld je vóór 18 maart aan bij wijkadviseur Jan van Horssen via  
jvanhorssen@waalwijk.nl Vermeld in de e-mail je NAW-gegevens 
en telefoonnummer. Dan nemen wij contact met je op over de 
materialen en het ophalen van het afval. Samen zorgen we voor 
een schone leefomgeving. Wij bedanken iedereen die zich hiervoor 
inzet! 

Groene Agenda

De Groene Agenda is een uitvoeringsprogramma op het gebied 
van groen, die samen met bewoners, instellingen en ondernemers 
is opgesteld. Het heeft vier doelstellingen:
• Verbetering van de kwaliteit van het groen;
• Vergroting van de hoeveelheid groen;
• Vergroting van de biodiversiteit en natuurwaarden;
• Vergroten van het bewustzijn van groen en het belang ervan.

 

 In september 2019 heeft de gemeenteraad de Groene Agenda  
 vastgesteld en is een budget toegekend voor de projecten  
 van 2020. In 2020 gaan we aan de slag met de onderstaande  
 projecten: 

• Voorlichting geven over groen

• Natuureducatie

• Vergroten biodiversiteit (eenmalig aanpassen  

beplanting)

• Meer aandacht voor de bij 

• Onderzoek naar beplanting met positieve effecten 

• Versteende woonwijken groener maken (inventarisatie, analyse 

en ontwerpfase)

• Onderzoek naar vergroening van gemeentelijke  

gebouwen

• Voorlichting over de baten van groen

• Digitale groene balie

• Verwilderingsbollen

• En nieuwe geveltuintjes actie  

Bijeenkomsten
LangstraatZon

Duurzaam 
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Zo onderhouden wij het groen

Het groen in de gemeente 
Waalwijk wordt onderhouden 
op basis van beeldniveau. Dit 
houdt in dat al het groen aan 
een afgesproken netheidsbeeld 
moet voldoen. 

Met de aannemers is onder an-
dere afgesproken hoeveel on-
kruid er mag staan en hoeveel 
bladafval er mag liggen. De 
aannemers mogen zelf bepalen 
wanneer ze het onkruid en het 
bladafval weghalen en zijn niet 
verplicht om alles tegelijkertijd 
weg te halen. Ze mogen zelfs 
wat onkruid laten staan of 
bladeren laten liggen! Zolang 
het beeld maar is zoals wij in 

de contracten met ze hebben 
afgesproken.

Kijk voor meer informatie op: 
www.waalwijk.nl/groenonderhoud

Zwerf Afval Pakkers (ZAP-
ers) zijn inwoners van de 
gemeente Waalwijk die zich 
op vrijwillige basis inzetten 
voor het schoonhouden van 
hun eigen buurt. Op eigen 
initiatief verwijderen de ZAP-
ers zwerfafval uit hun leefom-
geving. Hiervoor krijgen zij 
van de gemeente bepaalde 
hulpmiddelen aangereikt, 
zoals een veiligheidsvest, 
handschoenen, afvalgrijpers 
en afvalzakken. Het verza-
melde zwerfafval kan door 
de ZAP-ers kosteloos worden 
aangeboden.
Op dit moment zijn al meer 
dan 150 ZAP-ers geregis-
treerd. De gemeente is heel 
blij met dergelijke actieve 
bewoners en hoopt dat de 
ZAP-ers enthousiast blij-
ven om onze leefomgeving 
schoon te houden.
Heb jij ook interesse om 
ZAP-er te worden? Kijk dan 
op waalwijk.nl/zappers

Wegens grote belangstelling 
organiseert LangstraatZon in 
maart vier extra informatie-
bijeenkomsten op:
• woensdag 11 maart in 

buurthuis Bloemenoord-
plein in Waalwijk. 

• donderdag 12 maart in 
buurthuis ‘t Schooltje in 
Waspik.

• dinsdag 17 maart in 
buurthuis Zanddonk in 
Waalwijk. 

• woensdag 18 maart in 
buurthuis Parkpaviljoen 
in Waalwijk.

Alle avonden starten om  
19.30 uur.

LangstraatZon is een 
coöperatie, onafhankelijk 
en niet-commercieel. Het 
groene burgerinitiatief wordt 
gesteund door de gemeente 
Waalwijk. Meer informatie op 
www.langstraatzon.nl


