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EcoHuis

Aan de slag met burgers bij

het vergroenen van de 

leefomgeving

Foto: Frederik Beyens



Foto: Tom Cornille

Vergroening van woningen 

en straten verhoogt de 

leefbaarheid van de stad, de 

activering van de burger 

rond dit thema. De afkoeling

van huizen/ straten, het 

verbeteren van de 

luchtkwaliteit, meer 

biodiversiteit en 

infiltratiemogelijkheden voor 

regenwater. 

Waarom vergroenen van 

de leefomgeving/ de 

stad?



Foto: Frederik Beyens

• Gevels

• Voortuinen

• Koer/ tuin

• Daken

 Ontharden

 Regenwaterhergebruik

 Regenwaterinfiltratie

 Biodiversiteit

Thema’s



Foto: Tom Cornille

Werkwijze

• Informeren: website 

(Plantwerpen), 

groenadvies, webinars

• Inspireren: 

fotomateriaal, 

voorbeelden tonen

• Faciliteren: 

regelgeving,aanleg

• (Financieel) 

ondersteunen: 

premies, acties



Foto: Frederik Beyens

Context 

stad 

Antwerpen:

• verschillende 

actieve spelers: 

EcoHuis, districten, 

vzw’s, …

- De spelregels zijn 

stadsbreed

- Ondersteuning 

verschilt deels van 

district tot district



Foto: Sigrid Spinnox

Groene gevels &

groenslingers

• Informeren: plantenfiches, 

Plantwerpen

• Inspireren: Plantwerpen, 

sessies

• Faciliteren: regelgeving, in 

bepaalde gevallen aanleg 

van groene gevels

• (Financieel) ondersteunen: 

BreekUIT, districten financieel
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Foto: ?

Niet grondgebonden groene gevel 



Foto’s: Plantwerpen

Groenslingers
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Voortuinen

• Informeren: webinar, 

plantenfiches

• Inspireren: wandelingen, 

Plantwerpen portretten, 

tips, …

• (Financieel) ondersteunen: 

ontharden via 

klimaatpremie, BreekUIT
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Voortuinen



Tuin

Foto: Frederik Beyens

• Informeren: plantenfiches, groenadviezen

• Inspireren: wandelingen, tuinportretten Plantwerpen 

• (Financieel) ondersteunen: ontharden via klimaatpremie, BreekUIT



Tuin

Frederik Beyens



Groendaken

• Informeren: adviezen, 

website

• Inspireren: DAKkan, 

wandelingen, Plantwerpen

• (Financieel) ondersteunen: 

klimaatpremie



Groendaken
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Groendaken

Foto: Frederik Beyens



Informeren: regelgeving

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/plantwerpen/gevelIllustraties: Marieke Vos voor NADA

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/plantwerpen/gevel


Informeren via groenadviezen

Foto: Tom Cornille



Informeren a.d.h.v. plantenfiches



Informeren over ondersteuningsaanbod



Inspireren

- Tentoonstelling “Minder 
grijs, meer groen” met 
foto’s, regelgeving, 
schema’s, fiches, …

- Via de website (bvb. 
Plantwerpen ), andere 
publicaties (bvb magazines) 
met artikels, foto’s,

- Tonen van voorbeelden
a.d.h.v. gegidste 
wandelingen, …

- Webinars aanbieden over 
hoe, wat, …



Inspireren: DAKkan



Faciliteren: 

geveltuinen

• Aanpassen van de 

regels/ de bouwcode: 

geen melding of 

vergunning nodig

• Bij heraanleg van 

straten worden 

plantgaten voorzien
- Op aanvraag

- Automatisch

• Groenslingers: aanleg op 

kosten van de districten

Foto: Frederik Beyens



Faciliteren: aanleg van groenslingers



Ondersteunen: geveltuinen

- Vroeger aanbod: ter plaatse 
begeleiding vanaf groepje 
van 8 buren die een 
geveltuin aanleggen

- Financieel/ praktisch:  bvb. 
materiaal aanbieden, kabel 
voor hen die zelf aan de slag 
gaan



Ondersteunen gevelton



Ondersteunen ontharden: BreekUIT

“Steen eruit, plant erin”



– Voor investeringen in… 

– .

Ondersteunen: klimaatpremie

het ontharden en 
vergroenen van een 
perceel 

het vergroenen van daken 

het hergebruik 
van regenwater 

infiltreren van regenwater 
op het terrein



Succes van acties, veranderend straatbeeld , positieve 

reacties ook van bezoekers/ toeristen, weinig klachten

Positieve ervaringen



Om burgers te motiveren om te vergroenen is het 

belangrijk zelf het goede voorbeeld te geven! 

Geef zelf het goede voorbeeld



Wil je onze informatie terugvinden?

Info en plantenfiches vind je terug op:

• www.plantwerpen.be -> gevel

Foto: Plantwerpen

http://www.plantwerpen.be/

