Campagne Meer biodiversiteit,
help jij ook een handje?
maart - juni 2021
Vergroening is een oplossing voor veel
stedelijke uitdagingen. Denk aan een
gezonde omgeving met meer biodiversiteit,
betere waterafvoer, minder hitte in de
warmer wordende zomers en luchtzuivering
door het afvangen van fijnstof. Ook
gezellige(re) buurten en meer contact met
elkaar kunnen we samen aanpakken met
groenactiviteiten. Groen zorgt bovendien
voor een goeie dosis vitamine G, want
Groen doet je Goed!
De campagne ‘Meer biodiversiteit, help jij
ook een handje?’ ondersteunt bewoners
hun directe omgeving te vergroenen.
NMCX Centrum voor Duurzaamheid start
begin maart met deze campagne waarbij
40 inwoners uit Haarlemmermeer worden
geholpen bij de aanleg van een geveltuin
en/of het adopteren van een boomspiegel
in de openbare ruimte.

In de campagne zoomen we extra in op
de bijen. Dit niet alleen omdat ze prachtig,
grappig en eindeloos fascinerend zijn,
maar ook omdat ze voor de bestuiving van
veel (voedsel) gewassen onmisbaar zijn
en een belangrijke schakel vormen in de
voedselketen van mens en dier.
Deelnemers ontvangen uitgebreide uitleg,
inspiratie en tips en ook praktische
ondersteuning bij de uitvoering (als
gewenst) én:
• een groenvoucher ter waarde van 50 euro
•
een mooi informatiebordje voor in de
geveltuin
• drie 20 liter compost zakken
• een feestelijke afsluiting van de campagne
met gratis workshop
•
en natuurlijk een mooi stukje stedelijk
groen erbij

Geveltuin
Schematische doorsnedes van het stappenplan voor aanleg van een geveltuin
www.rainproof.nl
Voor wat 1e praktische info zie:
https://www.tuinenbalkon.nl/zelf-eengeveltuin-maken-in-simpele-stappen
Boomspiegel
Het adopteren van een boomspiegel is
eenvoudig en leuk. Heb je een boomspiegel
in de straat die je mooi en bijvriendelijk wilt
maken met bloemzaad- of planten, dan krijg
je na aanmelding een markeringpaaltje van
de gemeente zodat de groenbeheerders
weten dat ze daar geen onderhoud plegen.
Je beheert de spiegel zelf en helpt zo de
grond en directe omgeving gezonder te
maken.

NMCX werkt samen met zo’n 20
groeninitiatieven die aangesloten zijn bij
het Platform Groen Haarlemmermeer. Zij
zetten zich ieder op eigen wijze, en binnen
de eigen mogelijkheden in als campagne
ambassadeur.
Samen zetten we ons optimaal in om
de deelnemers enthousiast en goed te
begeleiden en van deze campagne een
succes te maken. Een groene leefomgeving,
een gezond en sociaal Haarlemmermeer
gaat ons tenslotte allemaal aan.
Samen inspireren we elkaar en anderen
om de stedelijke omgeving duurzaam en
biodivers te vergroenen. Wij hebben er
alvast zin in. Meer biodiversiteit, help jij ook
een handje?

Voor wat 1e praktische info zie:
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/
boomspiegel-adopteren/

Heb je interesse, mail dan naar campagneleider Mariken Straat, en wees er snel bij
want de eerste deelnemers hebben zich al gemeld.

mariken.straat@nmcx.nl

www.nmcx.nl

www.groenhaarlemmermeer.nl

