
Groen in de Buurt! 
 
Mogelijkheden voor meer burgerparticipatie en burgerinitiatief in groenbeheer in 
Slotervaart-Zuid 
 
Initiatief Kaskantine-Projectteam Schinkelkwartier-Woonstichting de Key - Startblok 
Actief - Huis van Eigen Wijk het Anker -  Community De Lieven 
 
 
Park Riekerhaven 

- Recreatieplek: volleybal, voetbal, indoor and outdoorpicknick en bbq plaats, publieke 
kas met relax- en zelfstudiemogelijkheden, natuurlijke visvijver met aquaponics 
kruidenmuur 

- Botanische tuin 
- Boomaanplant voor buurtoogstplekken 

 
Maassluisstraattuinen 

- Introductie botanische planten en bomen met oogstplekken voor fruit, bloemen en 
kruiden 
 

Wadi Vlaardingenlaan 
- Langs de Vlaardingenlaan is door de gemeente een wadi gepland. Dit is een strook 

verdiept grasveld waar tijdens hevige regenbuien water tijdelijk kan worden 
opgeslagen om de afvoer niet te overbelasten.  Deze groenstrook kan gecombineerd 
worden met bijvoorbeeld een helofytenfilter die het water zuivert en waarbij typische 
waterlandplanten worden geïntroduceerd en oogstbare muntplanten. Ook kan er een 
ontmoetingsplek worden gecreëerd 
 

Community De Lieven 
- In het complex de Lieven van de Key wordt op dit moment aan een publieke 

binnentuin gewerkt. Een tuingroep is in oprichting.  
 
Huis van Eigen Wijk het Anker 

- Het wijkcentrum wil een grotere rol spelen om duurzaamheid in de buurt te 
stimuleren. Er zijn drie actiepunten: voedsel redden uit de buurt en uitdelen aan 
buurtbewoners en buurtmaaltijden meemaken, compost maken, van groente en 
fruitafval en een buurtcompost openstellen en compostbakworkshops houden, en 
tenslotte vertikale plantenbakken op het pleintje maken, en het water naast het 
gebouw schoonmaken en gebruiken voor irrigatie. 

 
  



Voorgestelde biotopen met botanische planten en bomen 
 
nat/kleiig 

Lavas (Levisticum officinale) 

Watermunt 

Gewone engelwortel - Angelica sylvestris 

Bieslook - Allium schoenoprasum 

Echte valeriaan - Valeriana officinalis 

Gewoon speenkruid - Ficaria verna verna 

Aalbes 

Kruisbes 

https://www.floravannederland.nl/associaties/associatie_van_moerasspirea_en_e
chte_valeriaan 

 

droog/zonnig 

Grote tijm - Thymus pulegioides 

Egelantier - Rosa rubiginosa 

Framboos - Rubus idaeus 

Salie -  

Rozemarijn 

 

zanderig/zonnig 

Duindoorn 

Klaproos 

Zwarte mosterd - Brassica nigra 

Uitstaande melde - Atriplex patula 

 

humusrijk/halfschaduw 

Roomse kervel 

Amerikaans krentenboompje - Amelanchier lamarckii 

Braam 

Vlier 

Hazelaar 
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