
Hitte, stortbuien & uitsterven soorten: Wat kunnen we hier
 in Malden doen?   

Werkgroep groen

Klimaat-adaptie en 
biodiversiteit



Werkgroep groen en biodiversiteit

Naast werkgroep energie, tweede werkgroep actief in Wijk 
van de Toekomst Malden Noord-Oost

  Nu bijna twee jaar actief 

 In 2021 Visie opgeleverd en acties gestart 

 In deze presentatie een overzicht van wat er op dit gebied 
gaande is in onze drie wijken  

 Eerst onze doelstellingen en waarom 

 Dan de lopende of komende acties op de kaart (letterlijk)

 Straks nog een presentatie over hoe je een stuk tuin 
levendiger en leuker kunt maken



Werkgroep groen en biodiversiteit

Naast werkgroep energie, tweede werkgroep actief in Wijk 
van de Toekomst Malden Noord-Oost (TMNO)

 Gestart in 2020

 Onze werkgroep heeft vijf vaste leden 

  We werken samen met leden en kennis vanuit de Heemtuin 

  We overleggen met gemeente over groenbeheer   

  We organiseren onze eigen acties  

  We zoeken altijd leden erbij: denk mee!

  We hebben een afvaardiging in bestuur stichting TMNO

 Via nieuwsbrief en website kun je onze acties volgen
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Werkgroep groen en biodiversiteit

Naast werkgroep energie, tweede werkgroep actief in Wijk 
van de Toekomst Malden Noord-Oost (TMNO)

  Ons tempo is redelijk relaxed: veel dingen hebben een 
lange adem nodig

  De meeste leden weten veel van groen, natuur, tuinen 
of vinden het leuk daarover mee te denken

  We verdelen de taken 



                        Werkgroep groen 

Doel 1: 

Gevolgen zomerhitte 
verminderen



                    Werkgroep groen 

Doel 2: 
- Wateroverlast tegengaan
bij stortbuien 



             Werkgroep groen 

Doel 3: 
- Levendig groen in de wijk, 
ook voor biodiversiteit



Werkgroep groen heeft daarom nu drie 
acties:

- Bevorderen groene daken: draagt bij aan:
 Meer natuur in de wijk 
 Omzetten hitte-oppervlak naar groen
 Opvangen regenwater bij stortbuien

- Openbaar groen natuurlijker: draagt bij aan/ past bij:
 Verhogen biodiversiteit + levendig groen
 Opvang water stortbuien (wadi’s)

- Toevoegen natuur in tuinen: draagt bij aan: 
 Minder hitte-oppervlak
 Opvang water stortbuien
 Meer natuur in de wijk



Groene daken actie 

Doel: zorg dat er een tiental voorbeeld groene daken komen in de 
wijk
Zodat mensen kunnen zien hoe mooi het is
En we weten wat het kost

- Eerste onderzoek: het is te duur zonder subsidie
- Daarom startgift gemeente in 2021: 50% 

vergoed
 
- April 2022 14 deelnemers
- Paar bijeenkomsten
- Oktober 2022 offertes klaar
- Maart 2023 aanleg? 

 
 



Groene daken actie 

Doel: zorg dat er een tiental voorbeeld groene daken komen in de 
wijk
Zodat mensen kunnen zien hoe mooi het is
En we weten wat het kost

Proces:
- Eerste onderzoek: het is te duur zonder subsidie
- Daarom startgift gemeente in 2021: 50% vergoed
 
Resultaat
- April 2022 14 deelnemers
- Paar bijeenkomsten
- Oktober 2022 offertes klaar
- Zwarte sterren op de kaart is waar offertes zijn 
uitgebracht voor groene daken

 



Actie: Levendiger groen in de wijk

  

Doel: uitbreiden aantal plekken met 
gemeentelijk levendig groen in de 
wijk:
 
Zowel zelf-beheer als ook rond 
wadi’s of omvormen grasvelden 
naar bloemrijk grasland

Daarnaast tuinen (komt later) 



Actie: Levendiger groen in de wijk
Doel: uitbreiden aantal plekken met gemeentelijk 
levendig groen in de wijk

Linten- visie → 

Theorie erachter is:
Insecten en dieren kunnen zich 

verspreiden als er voldoende 
verbindings-groen is met bloemen

De “ linten” vormen een groene corridor 
dat de levendige natuur versterkt   



Actie: Levendiger groen in de wijk
Doel: uitbreiden aantal plekken met gemeentelijk 
levendig groen in de wijk

Proces: 
- Maandelijks overleg met 

experts heemtuin en Marieke 
Bos  (gemeente) vanaf 2021: 
onderzoeken waar levendiger 
groen kan 

 



Actie: Levendiger groen in de wijk
Doel: uitbreiden aantal plekken met gemeentelijk 
levendig groen in de wijk

Resultaat tot nu toe: 
-  drie zelf-beheer plekken Molenwijk (Vang, Wieken 

2x)
- een Wadi ingezaaid, Kloosterstraat
- een strook ingezaaid Randwijcksingel, kant 

heemtuin 
Gepland:
- Grote wadi Wieken (groot grasveld, naast honden 

plek), meegenomen in
2023 als asfalt wordt vervangen
- Omvormen 2 grasvelden Vinkenlaan, Mezenlaan



Actie: Levendiger groen in de wijk
omvormen grasvelden naar bloemrijk grasland 

 



 

Dit grasland
heeft al wat
 bloemen

Tijdens droogte
 in 2022 een 
tijd niet 
gemaaid

Op deze plek
komt een 
grote wadi

Er zitten hier
al sprinkhanen



 Actie levendiger groen id wijk   

Bij aanleg wadi’s in de wijk 
Direct levendiger groen 
aanplanten  



 Wat is een Wadi?   

Een uitgegraven stuk grond waar 
water weg kan zakken zodat het 
riool ontlast wordt bij stortregen 

  



 

 
  

Wadi 
langs 
rijks-
weg   



 

Overzicht van de 
Groen acties op de 
kaart



 

 

Tenslotte: geef je op voor wandeling 
voorjaar langs tuinen en groen acties  

 Voorjaar 2023 wandelen we samen langs groen acties en 
levendige tuinen 

 Geef je op zodat je mee kunt wandelen
 Als je mee wilt praten over inrichting groen mag 
 dat altijd: stel je vraag of doe mee met de werkgroep
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