ANWB richt focus op geveltuin
Is de Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond de weg kwijt?
De ANWB - ooit begonnen als Nederlandsche Vélocipèdisten-Bond en inmiddels uitgegroeid tot de grootste vereniging van het land, met lang
niet meer alleen nog maar oog voor de fietser - roept in verenigingsblad Kampioen zijn leden op tot de aanleg van geveltuinen. Het motto
van deze vergroeningsactie: ‘Een geveltuin doet goed’. Tijd voor een paar vragen aan ANWB-directeur Guido van Woerkom over het hoe en
waarom van deze actie.
Auteur: Ruud Jacobs
‘Dat groen rustgevend werkt is bekend. Maar
groen doet meer. Meer groen in de stad draagt
bij aan de luchtkwaliteit, welzijn en werkt geluiddempend. Een heel goede reden voor de ANWB
om samen met ANWB-leden de handen uit de
mouwen te steken en geveltuinen aan te leggen.
Kan jouw straat ook wat meer groen gebruiken?
Doe mee, en meld je samen met tenminste 10
buren aan, en maak kans op een groene makeover van jouw straat!’, zo luidt de intro van de
speciale ANWB-geveltuinwebsite: www.anwbgeveltuin.nl.
Vooropgesteld, het is natuurlijk een fantastisch
initiatief. Maar ANWB en gevelgroen! Zijn jullie
de weg kwijt en waarom doen jullie dit?
Guido van Woerkom: ‘ANWB geveltuinen is juist
een heel logische stap en sluit naadloos aan bij
dat waar de ANWB voor staat. De ANWB is een
vereniging, opgericht om samen te genieten van
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de mooie Nederlandse natuur. Dit uitgangspunt
is sinds de oprichting niet veranderd. De ANWB
is nog steeds dé organisatie die de natuur als
recreatieplek toegankelijk maakt en houdt.
Geveltuinen zijn een prima manier om zélf op
kleine schaal een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de woonomgeving.’
Wat zijn de verwachtingen van dit initiatief en
zitten er wellicht nog meer groene ideeën aan te
komen of blijft het hierbij?
‘Het streven is om in het seizoen 2012-2013
meerdere straten in Nederland een groene makeover te geven. Deze straten zullen als voorbeeld
en ter inspiratie kunnen dienen voor andere straten in Nederland om zelf aan de slag te gaan.’

‘Geveltuinen zijn een prima
manier om zélf op kleine
schaal een bijdrage te leveren
aan de leefbaarheid van de
woonomgeving’
In hoeverre heeft de ANWB hierover ook overleg
met de sector die al langer professioneel met
(dak- &) gevelgroen in de weer is?
‘Als ANWB voeren we geregeld gesprekken
met eventuele partners. Wij hebben als ANWB
geen expertise in huis op het gebied van aanleg.
Hiervoor zijn wij in gesprek met partners die willen aanhaken bij dit initiatief. Veel organisaties op
het gebied van aanleg, onderhoud en aanschaf
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tonen belangstelling om dit initiatief verder vorm
te geven.’

‘Wij hebben als ANWB geen
expertise in huis op het
gebied van aanleg'
Groene gevels zijn er in tal van soorten en maten.
Lang niet alles is reeds proven technology en er
is dus zeker nog geen sprake van een volwassen uitgekristalliseerde markt. Is de ANWB niet
bang voor eventuele imagoschade als het ergens
misgaat?
‘Het klopt dat er tal van soorten en maten geveltuinen zijn, maar dit initiatief zet juist in op de
eenvoud van een geveltuin: een reepje groen ter
breedte van een stoeptegel tegen de voor- of
zijgevel van je huis. Zo is een geveltuin voor veel
mensen bereikbaar en eenvoudig te realiseren.
Voorwaarde is wel dat de eigenaar van de geveltuin zelf zorgdraagt voor het onderhoud ervan.
Omdat het om de eigen gevel gaat en omdat je
de geveltuin zelf aanlegt, is de betrokkenheid in
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ieder geval groot. We zijn dan ook niet bang voor
imagoschade, maar zien vooral de positieve effecten die dit initiatief op de leefbaarheid en het
welzijn van omwonenden kan hebben.’
Wat zou er in uw ogen nog meer moeten en
kunnen gebeuren, zodat de aanleg van gevelgroen nog beter van de grond komt?
‘Gelukkig zijn er in een groot aantal gemeenten
al subsidies beschikbaar. De drempel wordt zo
qua kosten en kennis een stuk lager voor inwoners om een geveltuin aan te leggen. We weten
allemaal dat groene plekken in stedelijke gebieden onder druk staan. Er is steeds minder ruimte
en daarnaast is er sprake van een overheid die
steeds minder initiatieven op dit terrein ontplooit.
Terwijl een klein stukje groen een fraaie bijdrage
kan leveren aan de leefbaarheid.’
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