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Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden 
van openbaar groen door bewoners. 
Bewoners nemen het initiatief om met 
elkaar het beheer van de gemeente over te 
nemen. U kunt zelfstandig of samen met 
een groepje buren, een groenstrook in uw 
buurt onderhouden. Vragen en aanvragen 
kan u richten aan: groenadoptie@zaanstad.
nl. U kunt ervoor kiezen om de inrichting 
onveranderd te laten of u kan in overleg 
met de gemeente de inrichting van de 
groenstrook aanpassen naar uw wensen.

Voorbeelden van groenadoptie
Groenadoptie is bedacht voor plantsoentjes 
en heestervakken voor de woningen. Maar 
het is ook mogelijk om boomspiegels, 
geveltuintjes, bankjes of speelplaatsen te 
adopteren. Bij het groen kan het assortiment 
worden aangepast of in overleg met de 
gemeente kan naar de inrichting worden 
gekeken.

Steeds meer bewoners, ondernemers en organisaties willen 
zelf aan de slag om hun leefomgeving naar hun eigen  
wensen aan te passen. De gemeente werkt daar graag aan 
mee. Is er bij u in de buurt een openbaar plantsoen  waar  
u ideeën voor heeft om deze te onderhouden, dan is 
groenadoptie misschien iets voor u. 
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Groenadoptie
Samen voor het groen! 
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Afstemming tussen bewoners 
Groenadoptie dient een door de buurt 
gedragen initiatief te zijn. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de onderlinge 
afstemming in de buurt. Het is geen kwestie 
van ‘meeste stemmen gelden’. Het gaat erom 

elkaars belangen te leren kennen en deze  
te respecteren.  Afhankelijk van de omvang 
van uw initiatief en de locatie bekijkt de 
gemeente of er voldoende draagvlak is.

Regels blijven gelden
U mag niet bouwen en geen bomen kappen 
in het stuk groen dat u geadopteerd heeft. 
Wel mag u het groen, in overleg met de 
gemeente een andere invulling geven.  
Als u bijvoorbeeld een bankje wil plaatsen, 

dan is dat in principe mogelijk. Neem hier- 
over contact op met de gemeente. Wij 
kunnen u bovendien hierover adviseren en 
ondersteuning bieden, bijvoorbeeld als u  
bij het onderhoud specifiek gereedschap 
nodig heeft, dat normaal gesproken niet 
voorhanden is. Dit is maatwerk.

Overeenkomst
De gemaakte afspraken leggen we schriftelijk 
vast in een overeenkomst. Deze geldt in 
principe voor onbepaalde tijd. Zowel door u 
als door de gemeente kunnen groenadoptie-
initiatieven te allen tijde worden opgezegd.

Aansprakelijkheid
Het geadopteerde groen blijft eigendom  
van de gemeente. Zij blijft verantwoordelijk 
en aansprakelijk, zoals zij dat ook is voor de 
overige openbare ruimte. Als u zelf zaken 
plaats in de openbare ruimte aanbrengt, 
vergoedt de gemeente geen kosten, als  
deze zaken worden vernield of gestolen.

Heeft u groen geadopteerd en vindt  
u regelmatig zwerfafval, waarschuw dan  
de gemeente.

Geveltuintjes en boomspiegels
Individuele initiatieven zijn mogelijk rond 
bomen en voor huizen. In de grond rond de 
boom, in de boomspiegel kunnen planten 
worden gezet zolang de boom niet wordt 
geschaad en de grond niet wordt opgehoogd. 
Voor de woning kunnen geveltuintjes van 
ongeveer 30 cm diep worden aangelegd. 
Deze initiatieven mogen altijd, als er maar 
een stoep van 1 meter 20 overblijft. Wel 
wordt verzocht deze initiatieven te melden 
bij de gemeente om te voorkomen dat ze per 
vergissing worden verwijderd.

Bijzondere vormen van groenadoptie
Maar groenadoptie kan nog veel meer zijn. 
Braakliggende locaties kunnen door 
bewoners van een (tijdelijke) inrichting 
worden voorzien. Of de Russische buurt,  
die groener is geworden door het plaatsen 
van bakken. Er zijn ook verschillende 
initiatieven door bewoners voor een 
hondenspeeltuin en vrijwilligers die samen 
met Zaanse natuurorganisaties, bijvoor-
beeld als wilgenknotploeg of rietmaaiers  
het beheer van een deel natuurgebied van  
de gemeente overnemen.

Spelregels:

Voor het adopteren van groen gelden een 
aantal spelregels. Hieronder zetten we de 
belangrijkste voor u op een rij.

Openbaar en groen
Bij groenadoptie adopteert u openbaar 
groen. Dat betekent dat dit groen voor 
iedereen toegankelijk moet blijven, u doet dit 
voor de buurt.

Groenadoptie is niet bedoeld om tuinen te 
vergroten of om meer bestrating aan te bren-
gen. Daarvoor zijn andere mogelijkheden. U 
kan bij de gemeente een verzoek doen om 
gemeentegrond te huren of aan te kopen.

Inspiratie en contact
Wilt u meer inspiratie opdoen over hoe  
u de groenstroken zou kunnen invullen  
of opfleuren, surf dan eens naar een van 
onderstaande websites:

www.nme-zaanstreek.nl
www.groendichterbij.nl
www.actiefinmijnbuurt.nl

Meer informatie
Als u geïnteresseerd bent in groenadoptie 
biedt de gemeente u graag ondersteuning. 
Om teleurstellingen te voorkomen adviseren 
wij u als u heeft gekozen voor groenadoptie 
en u een aanpassing wilt doen altijd te  
overleggen met een van de coördinatoren 
groenadoptie, via e-mail:  
groenadoptie@zaanstad.nl. 

Meer informatie over groenadoptie  
kunt u ook terugvinden op  

www.zaanstad.nl  
(zoekterm: groenadoptie).

Eus MuusErs, Kalf ZaandaM: 

’Groenadoptie bevordert de  
sociale contacten in de wijk’.

Tips: 

Voor het inrichten van groenstroken zijn 
er uiteraard oneindig veel mogelijkheden. 
U vindt hier enkele mogelijkheden.

In de omgeving van bomen heeft niet 
iedere plant het naar zijn zin. Bij een 
boomspiegel of bosplantsoen doen vooral 
planten het goed, die niet zo diep 
wortelen. Voorbeelden zijn bloembollen 
als blauw druifje, krokus, narcis en tulpen. 
Eenjarige zomerbloemen of planten, zoals 
de klaproos, zonnebloemen, gouds-
bloemen of viooltjes en vaste planten als 

longkruid, ooievaarsbek, lavendel, salie  
of vrouwenmantel. 

Houd u er rekening mee dat in een 
plantsoen de bloembollen wel genoeg zon 
krijgen. Ze bloeien daardoor langer en u 
heeft er op die manier ook meer zicht op 
zodat u ervan kunt genieten. Wilt u het 
plantsoen opvullen met planten die ook in 
de winter groen blijven, op schaduwrijke 
plekken? Dan overleven varens, 
tuingeraniums en zenegroen het beste. 
Geschikte vaste planten op zonnige 
plaatsen zijn bijvoorbeeld daglelie, 
kattenstaart en marjolein. 

HubErt dE Waard, 
scHEpEnlaan ZaandaM: 

’De buurt knapt  
er enorm van op’.

HEtty rats, 
GrotE bEEr KroMMEniE: 

‘We krijgen veel  
complimenten  
uit de wijk’.


