Groene
boomspiegels

Geveltuinen en
bloembakken

Op steeds meer plekken in de stad
‘vergroenen’ bewoners hun straat met
kleine minituintjes rondom straatbomen.

Ook kunt u uw straat vergroenen met
geveltuintjes of bloembakken.

Hoe maak ik een groene boomspiegel?
Zet zelf planten in de grond rondom een
straatboom;
Zorg voor een omheining of markering;
Wees voorzichtig met de boomwortels;
Onderhoud het tuintje goed.

MEEDOEN
IN HET
GROEN

Hoe maak ik een geveltuin of
groenstrook?
Plaats planten of bloemen in uw
geveltuin of in een bloembak;
Onderhoud de geveltuin of bloembak
goed;
Overleg uw idee met de buurt of doe het
samen;
Meer informatie en de richtlijnen vindt u
op www.stadswerk072.nl.

Kijk voor informatie op www.stadswerk072.nl

Groene
bewonersinitiatieven

Natuurwerkdagen en
vrijwilligersgroepen

Groenadoptie

Steeds vaker zijn bewoners actief bij de
inrichting en het onderhoud van
het groen in hun buurt.

In Alkmaar helpt een grote groep
vrijwilligers mee in het groen.

Adopteer een stukje openbaar groen
en laat het plantsoen er extra
verzorgd uitzien!

Door u te registreren op de participatiekaart
van Alkmaar www.participatiekaart.nl/
alkmaar kunt u zelf een eigen groeninitiatief
aanmelden. Daarnaast is het mogelijk om
via www.alkmaar.nl een subsidie voor een
bewonersinitiatief aan te vragen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om als
vrijwilliger aan de slag te gaan. Zo kunt u twee
keer per jaar meedoen aan één van de
activiteiten die in Alkmaar georganiseerd
worden tijdens de natuurwerkdag. De
natuurwerkdagen vinden plaats in het vooren najaar. De exacte data vindt u op
www.stadswerk072.nl.
Kijk op www.stadswerk072.nl hoe u zich kunt
aanmelden voor een van de groene
vrijwilligersgroepen.

Groene vrijwilligersgroepen
Kruidentuin Rekerhout
Vlindertuin Groene Voet
Park De Oude Kwekerij
Groene Hart Oudorp
Wijktuin Rekerdijk
Vlindertuin Oosterhout

Vindt u het leuk om zelf onkruid weg te
halen of tuinplanten te zaaien in het
gemeenteplantsoen bij u in de buurt?
Neemt u dan contact op met Stadswerk072
via groenbeheer@stadswerk072.nl o.v.v.
groenadoptie om de mogelijkheden te
bespreken.

