
Meer groen is leuk, mooi en gezond – volgens  
een deel van de stedelingen. Maar bestuurders  
en ambtenaren die het groen natuurlijker willen 
beheren of de ruimte natuurinclusiever willen 
inrichten, weten ook dat sommige inwoners zich 
zorgen maken over te rommelig groen. Hoe kom je 
hieraan tegemoet?  

Drie adviezen voor gemeenten. 

Hoe ga je om met 
zorgen van 
bewoners over 
natuurinclusief? 

De groene stad, 
hoe doe je dat? 

Uit de serie ‘De groene stad, hoe doe je 
dat?’, Marian Stuiver en Miranda Koffijberg 
(2022), Wageningen University & Research en 
Communicatiebureau de Lynx, Wageningen
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3 ADVIEZEN
Veel zorgen van mensen komen voort uit het idee 
geen controle te hebben. Laat daarom zien dat de 
gemeente het groen anders beheert, maar wel de 
regie houdt. Maai steeds de eerste (halve) meter 
van een ecologisch beheerde  berm of groenvak. Dat 
geeft aan dat er bewuste keuzes zijn gemaakt.  
Zet ook - al dan niet tijdelijk - bordjes neer bij 
groenvakken met ecologisch beheer, met informatie 
over waarom het er anders uitziet en wat dat 
oplevert. Geef aan waar iemand terecht kan voor  
meer uitleg, vragen of een reactie. Weten waar je met 
je zorgen terecht kan, vangt al ergenis en angst af.

 
Laat zien 
dat je de 
controle  
hebt over  
het groen 
  1

Veel bezwaren van inwoners zijn te voorzien: 
overhangende bramen en brandnetels langs 
fietspaden en trapveldjes zijn niet fijn, en 
onoverzichtelijke kruispunten ook niet. Maak 
heldere keuzes waar minder wordt gemaaid en 
waar juist méér, bijvoorbeeld omdat een plek 
intensief gebruikt wordt. 
Betrek wijkverenigingen, het wijkteam of de 
groenaannemer om vooraf mogelijke hotspots 
van klachten in kaart te brengen. Denk samen na 
hoe die te voorkomen zijn. Informeer bij andere 
gemeenten die al langer bezig zijn met ecologisch 
beheer naar hun ervaringen en successen in de 
aanpak.

Veel bezwaren    
zijn te 
voorzien:   
wees ze voor 
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Kies een 
aansprekend  
verhaal over
vergroening  
en ecologisch 
beheer    

Zorg voor een verhaal dat een breed publiek 
zal aanspreken waarom de gemeente inzet op 
meer vergroening en ecologisch beheer. Meer 
groen verhoogt de waarde van de woningen in de 
buurt, gevelgroen koelt gratis de straat, bramen 
en appels (gewoon eetbaar!) zijn te plukken 
voor eigen gebruik. Benoem vooral soorten die 
veel mensen aanspreken en die baat hebben bij 
rommeliger groen, zoals meesjes, merels, egels 
en vlinders. 
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