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INHOUD



Er zijn veel leuke manieren om zelf jouw buurt
schoon te houden en op te fleuren met groen. 

Het is vaak makkelijker dan je denkt! 
 

Word buurtambassadeur, laat je inspireren door
de tips in dit boekje en ga aan de slag! 

 

  
 

In een schone en groene buurt wonen is goed voor je. Het maakt je
gelukkiger, gezonder en het ziet er gewoon mooier uit. Hilversum heeft
prachtige natuur om de stad en kent schone en groene wijken. Helaas is

dat nog niet overal zo. 
 

Herken je dat in jouw buurt? Te veel afval, steen en te weinig groen?
 
 

De meeste mensen gooien hun
afval netjes weg. Toch zwerft er nog
te veel afval rond. Elke dag werkt de

gemeente aan een schoon
Hilversum, via het prikken van

zwerfvuil, preventie en beboeten
van overtreders. Maar Hilversum is
van ons allemaal, dus laten we dit

samen doen. De gemeente
faciliteert.  

 
 

INLEIDING

Odile uit de Eemnesserweg heeft het stukje
straat voor haar huis geadopteerd en laat dit

bloeien. Haar buurvrouw doet mee.



Word buurtambassadeur!





TIPS VOOR EEN SCHONE BUURT

Rommel op straat is ergerlijk,
trekt ongedierte aan en kost
veel geld om op te ruimen.
Zwerfafval is ook gevaarlijk
voor vogels, eenden, zwanen,
honden en katten. En afval
komt in rivieren en zeeën, waar
dieren de plastic deeltjes
opslaan in hun lichaam,
waardoor het in de
voedselketen komt.

Genoeg redenen om zwerfafval
te voorkomen en op te ruimen
dus. Maar: hoe krijg je de buurt
schoon? En nog belangrijker:
hoe zorg je met elkaar dat die
schoon blijft?

Als buurtambassadeur zwerfafval
zorg je voor het schoonhouden van

een stukje Hilversum. Jij bepaalt
welk stukje, hoe je dit doet en hoe

vaak. Niet alleen buurtbewoners,
maar ook bedrijven, scholen en

andere organisaties in een buurt
kunnen ambassadeur worden.

Er zijn verschillende manieren om als
ambassadeur de buurt schoon te

houden. Klik hier om je aan te
melden. 

 Word buurtambassadeur

https://docs.google.com/forms/d/1P2pdZfZxQPGXFXgjqPmET8R-ApN7UGRABAf5y-Cd2Wo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1P2pdZfZxQPGXFXgjqPmET8R-ApN7UGRABAf5y-Cd2Wo/edit


Afvalknijper en handschoenen

De gemeente Hilversum leegt de
openbare prullenbakken regelmatig.
Die in het centrum zelfs iedere dag.
Soms blijkt het nodig om meer of
grotere prullenbakken te plaatsen.
Helaas  gooit een aantal mensen hun
afval toch nog op de grond.
Beboeten gebeurt (€150,-), maar is
lastig. Jij kunt helpen door een
prullenbak mét een stukje straat te
adopteren. Van de gemeente krijg je
dan een:

Vuilniszakken voor het zwerfafval

Een prullenbak adopteren

Een ondergrondse afvalcontainer adopteren

 
 Ja, ook dit is mogelijk!  Je stopt dan
het afval dat naast de container ligt

erin (als dat tenminste past!) Af val
bij de con tai ner gooi je bij het

restafval en af val dat klem zit duw je
erin of via de zijkant. Van het GAD
krijg je de sleutel van de container

en een schoonmaakpakket.
 Interesse? Mail dan naar

afvalcoach@gad.nl. Meer informatie
op de website van het GAD.

 
 

Huisvuil naast de container, 
Herenstraat Hilversum

Mis je een prullenbak in de buurt en wil je die na
plaatsing adopteren? Ook dan kun je de gemeente

benaderen voor de mogelijkheden.

https://www.gad.nl/over-ons/wie-zijn-wij/ambassadeur-containerplek/


Wist je dat er ook containertuintjes
bestaan? Op de Gijsbrecht staan er
een paar. Het moet voorkomen dat
afval naast de container wordt
gegooid. 
Het is o.a.een samenwerking van 
 winkeliers van de De Gijsbrecht,
bewoners, dagbesteding Gijs en
Brechtje, Versa, gemeente Hilversum
en GAD. 
Wil je dit ook in jouw buurt? Vraag
naar de mogelijkheden bij jouw
buurtcoördinator. Lees hier meer over
containertuintjes.

Wandel je regelmatig door de buurt, bijvoorbeeld met je hond?
Neem dan eens een grijper en een vuilniszak mee. Met kleine

dingen kun je al een groot verschil maken. Vraag hier een
grijper, vuilniszakken en veiligheidshesjes aan. De gemeente

haalt de volle vuilniszakken op.
 

Containertuintje

Afval rapen tijdens het wandelen

Een van de containertuintjes op de Gijsbrecht

https://citygard.nl/
https://www.hilversum.nl/Formulieren/Online_formulieren_niet_e_dienst/Aanmeldformulier_Samen_Hilversum_Schoon


Ook met jouw bedrijf kun je
zwerfafvalambassadeur worden. Je
toont betrokkenheid bij de buurt en
klanten waarderen een schone
bedrijfsomgeving vast ook. Samen
met je medewerkers bepaal je hoe
en hoe vaak je de boel opruimt en
welk gebied jullie ‘claimen’. 
Liever een eenmalige actie? Dat kan
natuurlijk ook.

Vraag hier grijpers, vuilniszakken,
veiligheidshesjes aan. De gemeente
haalt de volle vuilniszakken op.

Veeg je straatje schoon met jouw bedrijf
 

 
Een snoeproute is het stuk tussen

scholen en supermarkten of snackbars.
In die gebieden ligt vaak erg veel

zwerfafval. Verpakkingen van koek,
frisdrank, snoep en broodjes die

scholieren onderweg (onbewust) op de
grond laten vallen. 

 
 

Zwerfambassadeurs, scholen, scholieren en ‘de snoepleveranciers’ kunnen
samenwerken om dit afval tegen te gaan. Wil je hiermee aan de slag? 

Lees dan deze tips:
 

Voorkomen snoeproutes
Toolkit snoeproutes

Adopteer ‘de snoeproute’
bij school

https://www.hilversum.nl/Formulieren/Online_formulieren_niet_e_dienst/Aanmeldformulier_Samen_Hilversum_Schoon
https://www.nederlandschoon.nl/zwerfafvalaanpakken/aanpakken/snoeproutes/#slide-1
https://www.nederlandschoon.nl/media/5pxn2fy5/nederlandschoon-toolkit-snoeproute-aanpak.pdf


World Cleanup Day is de grootste
jaarlijks opschoonactie ter wereld. Er
doen meer dan 180 landen aan mee.
Ook in Nederland zijn er
verschillende acties die dag. Kijk hier
voor de mogelijkheden om in
Hilversum aan te haken.  

 Doe mee aan World
clean up day

 

Doe mee aan de
Landelijke Opschoondag  

Elk jaar, in de derde week van maart,
is er een Landelijke Opschoondag. Je
kunt dit zien als een soort
voorjaarsschoonmaak. Nederlanders
maken samen de buurt schoon. Met
buren, de sportclub, school of
collega's. Hier lees je meer over de
Landelijke Opschoondag. De
gemeente ondersteunt met
materiaal. Dat kun je hier aanvragen

Maak melding van afval
Zie je ergens veel zwerfafval of huishoudelijk afval dat er niet thuishoort?

Laat dit dan weten aan de gemeente zodat zij dit kan weghalen. 
Melding zwerfafval

Melding huishoudelijk afval

https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/world-cleanup-day/
https://www.nederlandschoon.nl/over-ons/veelgestelde-vragen/#
https://www.hilversum.nl/Formulieren/Online_formulieren_niet_e_dienst/Aanmeldformulier_Samen_Hilversum_Schoon
https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Openbare_ruimte_en_Milieu/Melding_doen
https://www.gad.nl/mijn-vraag-melding/iets-melden-of-aanvragen/


TIPS VOOR EEN GROENE BUURT

Buren verzorgen samen deze bloeiende strook aan de
Taludweg. Eerst stonden daar auto's. 

Een groene buurt heeft veel
voordelen. Wist je dat het stress
vermindert, je gelukkiger en gezonder
maakt, tot bewegen aanzet en
koopwoningen meer waard maakt?
En groen zorgt voor koelte, schonere
lucht en bij dikke buien loopt het
water beter weg. Ook kunnen we met
(biologische en inheemse) planten en
bloemen de bijen, vogels en vlinders
weer terugkrijgen in al onze wijken. 

Kortom: elke vierkante meter steen
die we vervangen door groen helpt.
Meld je daarom aan als
buurtambassadeur. Dan adopteer je
een stukje straat dat je kunt
opfleuren. Je kunt natuurlijk als enige
in de straat je voortuin of gevel
groener maken, maar als de buren
meedoen, is het effect veel groter. 

Samen aan de slag gaan is goed voor
het buurtgevoel en kan eenzame
mensen helpen. Probeer dus je buren
enthousiast te maken om de hele
straat te vergroenen. 

WORD BUURTAMBASSADEUR

EN VERGROEN JOUW BUURT! 

https://docs.google.com/forms/d/1P2pdZfZxQPGXFXgjqPmET8R-ApN7UGRABAf5y-Cd2Wo/edit


Bloeiende voortuin in het centrum

Ook op een kleine buitenruimte kun
je veel doen. Hoe mooi is het om
vlinders, bijen en soms ook vogels op
bezoek te krijgen? Klimplanten zijn
makkelijk, maar er is tegenwoordig
ook veel kant-en-klaar materiaal –
balkonhekken, mini-moestuintjes en
wormenbakken – om het eenvoudig
te houden.

Maak van je stenen voortuin een
groene oase met bomen, planten en
geurige bloemen die hier
thuishoren. En gebruik bijvoorbeeld
grind, schelpen, sedum of kokos in je
tuin. Dan kan het regenwater de
bodem in en wordt het grondwater
aangevuld. Zijn er meer buren met
een stenen voortuin? Misschien
kunnen jullie elkaar dan helpen. Ook
voor de buren die dit zelf niet meer
kunnen is dat fijn. 

Groen balkon

Tegels uit de voortuin

Stenen voortuin

Bloeiend balkon in de Langestraat

Bloeiende voortuin in het centrum



Geveltuintjes

Geveltuinen zijn smalle groenstroken
tegen de gevel, direct aan de
straatkant. Een geveltuin doet
wonderen voor het straatbeeld. Je
kunt er ook grauwe gebouwen mee
opfleuren. Iedereen in de buurt
geniet mee van deze planten- en
bloemenparadijsjes.Vooral straten
zonder voortuinen zijn geschikt.
Begroeiing van de gevel
(bijvoorbeeld klimplanten) zorgt in de
winter voor isolatie en in de zomer
voor verkoeling. En je helpt de afvoer
van regenwater. Klimplanten zoals
kamperfoelie, klimrozen,
passiebloem of clematis beschadigen
de muur niet, maar zorgen wel voor
meer groen.

Een geveltuin mag niet te groot zijn
en moet op een bepaalde manier
worden aangelegd. Daarom haalt de 
 gemeente de bestrating weg en
brengt een stenen rand aan.
Daarbinnen kun jij je uitleven met
groen. De gemeente kan ook
adviseren en eventueel financieel
ondersteunen. Vooral als je dit met je
buren doet. Lees hier meer. 
Tips voor een groene gevel.

Een geveltuintje in het centrum

https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/UwWijk/Wijken/Algemeen_Buurten/Buurtinitiatieven/Geveltuintjes
https://www.huisjeboompjebeter.nl/uploads/20180123-Infoblad-Maak-een-groene-gevel-klein.pdf


Plantenbakken

 
Is een geveltuin bijvoorbeeld niet mogelijk, dan kun je ook met plantenbakken de straat

opfleuren :-)
 

Boomspiegels & boomtuintjes

! 

Steeds vaker zie je minituintjes rondom een boom.  Je kunt alleen,
of met de buurt, boomspiegels  en minituintjes adopteren. Wel
een goed idee om  een maai-me-niet-bordje  te plaatsen. Of een
zogenaamde bewonersinitiatief tegel.

Je hebt er vast een in je buurt, een boomspiegel: de ruimte rond een
boom. Vaak een plek met hondenpoep of vuilniszakken. Wat als dat nu
zou veranderen in een bloemenfestijn voor bijen en vlinders? Dat kan! En
als de omgeving en het wortelgestel van de boom het toelaat kunnen er
een paar extra tegels uit,  om de ruimte rondom te boom te vergroten.  



Plukroutes

Een pluktuin is een stukje grond waar je verschillende
soorten bloemen en/ of eetbare planten in laat

groeien, om later te plukken. 

Pluktuintjes

Door de wijk kun je ook een plukroute aanleggen,
met allemaal verschillende eetbare planten en

bomen. Iedereen die wil mag daar van eten.
 
 



Bijen- en vlinderstroken

In Hilversum zijn veel grasstroken en gazons. Die
kun je omtoveren tot prachtige bijen-en

vlinderstroken. Wel belangrijk om de juiste
inheemse kruiden en bloemen te planten.

Zie daarvoor deze lijst
 

https://storymaps.arcgis.com/stories/24a69e81bba44474bd7c041b49a0c912


Wormenhotel

Een wormenhotel is een compostbak
waarin je compostwormen houdt,

zogenaamde tijgerwormen. Het
mooie van een wormenhotel is dat je
de beestjes voert met snijafval uit de

keuken. Na een tijdje krijg je
voedende wormenmest terug waar

je planten heel blij van worden. In
Hilversum staat al een aantal

wormenhotels die de gemeente
heeft gesubsidieerd. Meer info via:

info@wormenhotel.nl

Insecten, zoals de bij, hebben
plekken nodig waar ze een nest
kunnen maken. Die zijn schaars in
de stad, Help ze een handje en
maak een insectenhotel! 

Insectenhotel Nestkastjes

Met een nestkastje geef je vogels
een fijne plek om veilig te

broeden en te schuilen.
a

https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/zo-maak-je-een-insectenhotel
https://www.natuurmonumentenshop.nl/vogels/nestkasten


Buurtmoestuin

Weleens gedacht aan het zelf
kweken van groenten, fruit en

kruiden? 
 

Want, waarom zou je groenten
en fruit uit verre landen laten

komen, terwijl je ook in een
buurtmoestuin kunt

verbouwen? 
 

Met elkaar zorg je dan voor het
zaaien, kweken, oogsten en

uitdelen. 
 

Het is ook een plek om elkaar te
ontmoeten en om (kinderen) wat te

leren. Check wel van tevoren bij de
gemeente of de grond niet vervuild

is. 
Kan er niet direct in de grond

worden verbouwd? Dan bieden
moestuinbakken uitkomst. 

 
Bodeminformatie

Urban Farming 035
 

Bloeiend komkommerkruid in de Riebeecktuin van Urban Farming 035

Jonge appelboomgaard in het st.Vitushofje, Urban Farming 035 tuin

https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Bouwen_en_wonen/Bodeminformatie#:~:text=Bel%20dan%20met%2014%20035,naar%20bodem%40hilversum.nl.
https://www.urbanfarming035.nl/


Tiny Forest

Is er wat meer ruimte in de buurt?
Dan is een tiny forest een optie.

Dat is een dichtbegroeid, inheems
bos ter grootte van een

tennisbaan. Dit bos is niet alleen
een prettige plek voor vlinders,

vogels, bijen en kleine zoogdieren,
maar ook voor mensen. Het is een
plek om bij te komen, te spelen, te
leren over de Nederlandse natuur

en te ontmoeten. 
 

Handleiding Tiny forest
 

De bovenste laag zijn fruit- en notenbomen.
De middelste laag kleinfruit en notenstruiken

De onderste bestaat uit vaste groentes, kruiden en
zichzelf uitzaaiende eetbare planten.

Voedselbos
In een voedselbos groeien vooral eetbare dingen aan de

bomen en struiken. Zo’n bos is grofweg in drie lagen
opgebouwd.Je denkt misschien dat je grootgrondbezitter
moet zijn voor zoiets. Het is echter ook interessant voor op
een kleiner gebied; juist dán valt er veel te winnen door in

lagen te gaan denken:

 
Wil je een boom, struik of klimplant aanplanten? Hier zie je

soorten die passen bij Hilversum en het meest bijdragen aan
de biodiversiteit. 

 
 

Een grasveld in Hilversum, perfecte plek voor een voedselbos?

https://www.ivn.nl/tinyforest/downloads
https://storymaps.arcgis.com/stories/24a69e81bba44474bd7c041b49a0c912


 
Hieronder de stappen in het kort. Zie happylocals.nl voor meer informatie.

 
Stap 1. Word buurtambassadeur

Heb je een idee of wens voor een schone, groene buurt? Meld je aan als
buurtambassadeur. 

 
Stap 2. Zoek je buren op en maak een plannetje

Haal de wensen en ideeën op in de buurt. Wat willen jullie samen bereiken?
Bijvoorbeeld een grote geveltuinactie, tegelwippen uit de voortuinen of een stuk

grond adopteren, inrichten en beheren? 
 

Stap 3. Schakel anderen in 
Het opzetten van een buurtinitiatief hoef je niet alleen te doen. Er zijn initiatieven

die helpen met geld en handjes.  
 

Stap 4. Van start! 
Steek de handen uit de mouwen en laat je schone, groene vingers wapperen. 

 

 STAPPENPLAN VOOR EEN BUURTACTIVITEIT

 

SCHOON
 

GEMEENTE HILVERSUM: 
 

>Buurtcoördinatoren
>Aanvraagformulier opschoonmaterialen (bv

grijpers)
>Melding zwerfafval

 
SNOEPROUTES BIJ SCHOLEN

>Tips voor het voorkomen van snoeproutes
>Toolkit snoeproutes

 
GAD: 

> adopteren container
> melding slingerend huishoudelijk afval

 
OVERIG

IContainertuintjes
World Clean up day

Landelijke opschoondag
HappyLocals

 

GROEN
 

GEMEENTE HILVERSUM: 
 

>Geveltuintjes
>Lijst met inheemse plantensoorten

>Bodeminformatie
 

OVERIG:
 

Tips groene gevel
 

Info wormenhotels
Hoe maak je een insectenhotel

Urban Farming 035
Hilversum100 werkgroep natuur in en om de stad

Handleiding tiny forest
HappyLocals

 
 
 

 

HANDIGE LINKS OP EEN RIJ

https://docs.google.com/forms/d/1P2pdZfZxQPGXFXgjqPmET8R-ApN7UGRABAf5y-Cd2Wo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1P2pdZfZxQPGXFXgjqPmET8R-ApN7UGRABAf5y-Cd2Wo/edit
https://www.hilversum.nl/Formulieren/Online_formulieren_niet_e_dienst/Aanmeldformulier_Samen_Hilversum_Schoon
https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Openbare_ruimte_en_Milieu/Melding_doen
https://www.nederlandschoon.nl/zwerfafvalaanpakken/aanpakken/snoeproutes/#slide-1
https://www.nederlandschoon.nl/media/5pxn2fy5/nederlandschoon-toolkit-snoeproute-aanpak.pdf
https://www.gad.nl/over-ons/wie-zijn-wij/ambassadeur-containerplek/
https://www.gad.nl/over-ons/wie-zijn-wij/ambassadeur-containerplek/
https://www.gad.nl/over-ons/wie-zijn-wij/ambassadeur-containerplek/
https://www.gad.nl/mijn-vraag-melding/iets-melden-of-aanvragen/
https://citygard.nl/
https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/world-cleanup-day/
https://www.nederlandschoon.nl/over-ons/veelgestelde-vragen/
https://happylocals.nl/
https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/UwWijk/Wijken/Algemeen_Buurten/Buurtinitiatieven/Geveltuintjes
https://storymaps.arcgis.com/stories/24a69e81bba44474bd7c041b49a0c912
https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Bouwen_en_wonen/Bodeminformatie#:~:text=Bel%20dan%20met%2014%20035,naar%20bodem%40hilversum.nl.
https://www.huisjeboompjebeter.nl/uploads/20180123-Infoblad-Maak-een-groene-gevel-klein.pdf
mailto:info@wormenhotel.nl
https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/zo-maak-je-een-insectenhotel
https://www.urbanfarming035.nl/
https://hilversum100.nl/themas/natuur-in-en-om-de-stad/
https://www.ivn.nl/tinyforest/downloads
https://happylocals.nl/


 

 Deze uitgave is een samenwerking tussen HappyLocals.nl,
Groen Doen Communicatie & de gemeente Hilversum

 

De tips en ideeën in dit boekje zijn een
verzameling van wat er allemaal mogelijk is en

al (elders) wordt gedaan. Het blijft maatwerk
wat er in jouw buurt kan. Mis je ideeën? Laat

het ons weten via
groendoencommunicatie@gmail.com 

https://happylocals.nl/
https://groendoencommunicatie.nl/

