
  

 

SAVE THE DATE 

 

 

  

Veldsymposium 

Groen aan de Buurt 

Inspirerend én concreet! 

 

Wij nodigen u graag uit voor het Groen aan de Buurt veldsymposium op 

vrijdagochtend 27 september voor bestuurders en medewerkers van 

gemeenten, waterschappen, fondsen en Provincie Utrecht. 

  

Op deze ochtend nemen we u mee in de resultaten en inzichten van drie jaar 

Groen aan de Buurt; over participatie, onze succesvolle buurtaanpak, de 

voucherregeling en het leernetwerk van ambtenaren. Dit doen we met 

voorbeelden uit de praktijk vanuit het perspectief van bestuurder, ambtenaar en 

bewoner. U gaat naar huis met veel inspiratie en 12 dingen die je moet 

weten over bewonersparticipatie in het groen. Ook gaan we graag met u in 

gesprek over participatie en kansen in de toekomst, samen met Hanke Bruins-

Slot (Provincie Utrecht), Els Otterman (Hoogheemraadschap de Stichtse 

Rijnlanden) en overige betrokken partijen. 

  

Groen aan de Buurt is een gezamenlijk programma van Landschap Erfgoed 



 

Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. De afgelopen 3 

jaar hebben we volop ervaringen opgedaan en uitgewisseld. 

 

  

 

 

 

De Groen aan de Buurt aanpak werkt! Benieuwd 

waarom? Blok vrijdagochtend 27 september dan 

alvast in uw agenda! 

 

 

Locatie: Buiten in Wijk bij Duurstede (locatie volgt) 

Wanneer: vrijdag 27 september 2019 

Tijd: 9.30 – 13.00 uur (incl. lunch) 

Meedoen?: Meld je hier aan 

Meer informatie en contact: Hélène Hine via 

h.hine@landschaperfgoedutrecht.nl of 030 2219 763 

  

  

Over Groen aan de Buurt 

Steeds meer mensen nemen het initiatief om de natuur in hun eigen buurt te 

ontwikkelen en onderhouden. Bewoners voelen zich namelijk betrokken bij hun 

eigen omgeving en willen zich er graag voor inzetten. Via het programma 

Groen aan de Buurt begeleiden en ondersteunen we bewoners en gemeenten 

in de provincie Utrecht bij het omzetten van deze ideeën naar concrete 

activiteiten en projecten. Groen aan de Buurt verbindt initiatieven met elkaar en 

zorgt voor kennisuitwisseling. Het programma creëert ook een leernetwerk, 

waarbinnen gemeenten, waterschappen en andere partijen van elkaar kunnen 

leren. 

 

https://landschaperfgoedutrecht.us4.list-manage.com/track/click?u=ea129b5a6d744c436c95ba7ce&id=ec349281fd&e=e04624e3b5
mailto:h.hine@landschaperfgoedutrecht.nl


 

 

 

 

 

 

Landschap Erfgoed Utrecht 

Landgoed Oostbroek 

Bunnikseweg 25 

3732 HV De Bilt 

t 030 220 55 34 

e info@landschaperfgoedutrecht.nl 

i www.landschaperfgoedutrecht.nl 

   
 

 

 

Groen aan de Buurt is een initiatief van IVN Utrecht, NMU en Landschap 

Erfgoed Utrecht. Provincie Utrecht is opdrachtgever en financier 
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