
Het Nederlandse klimaat verandert: de temperatuur stijgt, we krijgen te maken met 

extreem natte en ook juist extreem droge periodes. Dat heeft gevolgen voor mens, dier en 

milieu. Denk aan wateroverlast, het verdwijnen van bepaalde dieren en planten en grote 

droogte in de stad. Dat vraagt om actie. Van overheid en bedrijfsleven, maar ook burgers 

kunnen iets doen. Samen maken we de buurt mooi, groen en gezond. En dat is niet alleen 

goed, maar ook nog eens heel erg leuk om te doen. Buurtbewoners die samen aan de slag 

willen voor een groenere buurt, kunnen een beroep doen op het Buurtnatuur- buurtwater

fonds van de provincie Noord-Brabant voor een financiële bijdrage. 

Buurtnatuur - buurtwaterfonds provincie Noord-Brabant 

Provincie Noord-Brabant, Waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas en De Dommel en het 

Prin s Bernhard Cultuurfonds ondersteunen buurt ge richte natuur- en waterprojecten. Het gaat 

om kleinschalige natuur- en waterprojecten in verstedelijkt gebied die samen met bewoners 

worden gerealiseerd. Stadslandbouw, gevel tuintjes, waterberging, de tuin onttegelen: projecten 

die zo rgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, 

duurzame leefom gevi ng. Aanvragen kunnen worden gedaan door stichtingen en door zzp-ers op 

het gebied van buurtnatuur en buurtwater tot een maximum van €10.000 euro en 60% van de 

projectkosten. 



Voorbeeldproiecten ter inspiratie 

De Schonste strotjes van Tilburg 
Geveltuintjes fleuren Tilburg op 

Tilburg wordt steeds fleuriger en groener! In twee jaar tijd 
zijn er meer dan 350 geveltuintjes aangelegd. Om zoveel 
mogelijk mensen te motiveren aan de slag te gaan voor een 
mooiere en groenere stad, organiseert St. OpGroeneVoet 
voor het tweede jaar een verkiezing: Wat worden of zijn de 
mooiste en groenste straatjes in Tilburg? Volg dit project via: 
www.schonstestrotje.nl 

Stroompunt* : 
Creëren van waterbewustzijn en 
gedragsverandering in de buurt 

Stroom punt onderzoekt de relatie tussen buurtbewoners en 
wate1: Door middel van interventies zoals 'De Waterproeverij' 
en het maken van 'Buurtwatersoep' van tweedehands water 
gaat Stroompunt het gesprek aan over de dagelijkse omgang 
van buurbewoners met water. In huis, in de buurt en binnen 
de gemeenschap. Daarnaast werd en de eerste ideeën getest 
voor een blauw duurzaamheidsplatform: De Aquatheek. 
Volg het project via: www .stroompunt.tumblr .com 

*Het project Stroompunt vormt een samenwerking tussen het lectoraat Strategie Creativity van Design Academy 
Eindhoven, Waterschap de Dommel en Woon bedrijf Research Associates Alissa van Asse/donk en Renee Scheepers 
{Design Academy Eindhoven] verrichten het onderzoek onder begeleiding van Lector Bas Raijmakers . 

Garden Mania 
Stadslandbouw op Strijp-S 

Garden Mania is een stadstuin op Strijp-S, het creatieve 
hart van Eindhoven. Het is een tuin met een sterke 
culturele inslag waar bewoners samen tuinieren, elkaar 
ontmoeten, kennisdelen en eten. Jaarlijks trekt de tuin 
ongeveer 47.000 bezoekers en deelnemers . Volg dit 
project via: www.gardenmania.n l 

Waterschap ~ 
DeDo ~ ~ 

-~ 

Waterschap 
Aaen Maas Provincie Noord-Brabant 

Zelf aan de slag? m 
Doe ook mee en kijk hier voor de regeling en het 
aanvraagformulier: www .cultuurfonds.nl/natuurwaterfonds 


