
Voorbeelden van geslaagde groenprojecten 
 
Venlo: Wonen aan het park wordt wonen in het park 
Een mooi voorbeeld van betrokkenheid van burgers bij groen is te vinden rond het Wilhelminapark te 
Venlo. Omwonenden zijn door de gemeente actief betrokken bij het herstel en onderhoud van dit park. 
De gemeente Venlo kiest voor een wijkgerichte aanpak. Zo raken bewoners meer betrokken bij hun 
eigen buurt. Samenspraak en een betere dienstverlening staan centraal in de relatie tussen burgers, 
gemeente en instellingen. Wat bewoners belangrijk vinden, krijgt voorrang in Venlo. Maar dan moeten 
de bewoners, gesteund door gemeente en instellingen, ook zelf aan de slag. Onder het motto ‘wonen 
aan het park wordt wonen in het park’  is dit park -  ontworpen in Engelse landschapsstijl - zoveel 
mogelijk in ere hersteld. Naar verwachting is de waarde van de huizen in de directe nabijheid van dit 
park in waarde gestegen. Dit project toont de betekenis van groen voor economie en leefbaarheid. 
 
Alkmaar: groen bedrijventerrein  
Op initiatief van VSM, een bedrijf voor homeopathische geneesmiddelen in Alkmaar, is het 
industrieterrein Beverkoog veranderd in een ‘groen’ bedrijventerrein met een grote variatie in 
biodiversiteit. VSM wilde het keurmerk halen van het Nederlands Kwaliteiteninstituut en zich profileren 
op maatschappelijk gebied. Daarnaast had het bedrijf behoefte aan uitbreiding van de kruidentuin. 
VSM combineerde deze twee wensen en maakte een plan voor een natuurlijke ontwikkeling van de 
afwateringsloot die grenst aan haar eigen terrein. Het idee om de nieuwe kruidentuin te combineren 
met de ecologische ontwikkeling van de aanliggende openbare gebieden werd voorgelegd aan 
gemeente Alkmaar en waterschappen. Het initiatief bleek te passen in het gemeentelijk beleid. De 
waterschappen hadden behoefte aan een concreet voorbeeldproject voor ecologische nevenfuncties 
en sprongen er op in.  VSM vervult haar maatschappelijke functie, bezoekers kunnen de 
natuurvriendelijke oevers en de heem- en kruidentuin bezoeken. De diversiteit van flora en fauna is 
toegenomen; inmiddels hebben diverse ijsvogelpaartjes in de oevers gebroed en zijn zeldzame libelle-
soorten al gesignaleerd. Het bedrijventerrein veranderde hierdoor in een aantrekkelijke, groene 
omgeving. Dit initiatief toont de betekenis van groen voor het economisch vestigingsklimaat. 
 
Den Dolder: vlindertuin bij zorginstellingen  
De Vlinderstichting heeft op 2 juni 2005 in Altrecht in Den Dolder de honderdste vlindertuin geopend. 
Het is de laatste in een reeks van honderd tuinen die De Vlinderstichting en het VSBfonds hebben 
aangelegd bij zorginstellingen in Nederland.  
Zorginstellingen hebben vaak grote terreinen die meestal traditioneel worden beheerd. Vlindertuinen 
bieden veel kansen voor natuur. Met de vlindertuinen wil De Vlinderstichting zorginstellingen 
stimuleren hun terreinen natuurvriendelijker te beheren. Hiermee komen er kleine leefgebieden voor 
vlinders en andere dieren bij. Daarnaast speelt de vlindertuin een rol bij het vergroten van het 
draagvlak voor natuur. Alle zorginstellingen hebben contact gezocht met jeugdgroepen in de buurt, 
vaak basisscholen. Voor bewoners biedt het bezoek van de kinderen een welkome afwisseling op hun 
dagelijkse bezigheden. De vlindertuin fungeert als ontmoetingsplek voor diverse groepen in de 
samenleving. Dit project toont de betekenis van groen en gezondheid. 
 
Venray: onderhoud groen door senioren  
De gemeente Venray werkt aan integrale plannen waarin groen en stedelijke ontwikkeling samen 
opgaan. De gemeente streeft naar een duurzaam en efficiënt beheer van het openbaar groen. De 
visie van de gemeente is ‘Venray, partner met toekomst’. De gemeente streeft in deze visie naar het 
geven van invloed aan bewoners op de leefbaarheid van hun eigen woonomgeving. Wijk- en 
dorpsraden vervullen hierin een belangrijke rol. In de tien kerkdorpen van Venray onderhouden 
senioren het groen. Tegen een vergoeding verzorgen zij het gehele onderhoud, exclusief het 
grasmaaien. De senioren kopen zelf gereedschap voor het onderhoud. Aan het einde van het jaar 
organiseren zij met de gehele ouderenbond een uitstapje. De betrokkenheid en leefbaarheid worden 
hierdoor vergroot. Deze aanpak toont de betekenis van groen voor leefbaarheid. 


