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Groen Beweegt!  

 

Samen maken we Nederland groener! 
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Stichting Groenruil is als nieuw initiatief de centrale verbindende schakel tussen 

organisaties, instellingen, particulieren, overheden en bedrijven die zich inzetten voor 

een groene leefomgeving en natuurbehoud. Stichting Groenruil stimuleert organisaties 

en individuen om kritisch om te gaan met onze natuur, groeninrichting en groene 

landschappen en het welzijn te verbeteren door de realisatie van groenprojecten. 

 

Stichting Groenruil verbindt natuurorganisaties, stichtingen, overheden, instellingen, 

bedrijven en particulieren in hun streven naar een groenere samenleving. Door een 

verbindende schakel te zijn wil Stichting Groenruil de onderlinge  samenwerking 

vergroten. Door particulieren en bedrijven bij groene activiteiten te betrekken wordt het 

besef van natuur en groenbehoud vergroot en kunnen middelen worden aangewend die 

een groter resultaat hebben op het behalen van groene doelstellingen.  

 

 

Groenruil exploiteert twee initiatieven: 

1. www.groenruil.nl is de publieke virtuele marktplaats voor inrichting en 

onderhoud van groenvoorzieningen, parken en (particuliere) tuinen. Het concept is 

gebaseerd op een interactieve website, waarbij particulieren, bedrijven en overheden 

flora en tuinartikelen kunnen aanbieden. 

 

2. Stichting Groenruil is bezig om de website www.groenbeweegt.nl voor 

groene projecten te creeëren waar groene initiatieven worden aangemeld en waar alle 

betrokken partijen samenwerken aan de realisatie. 

 

In samenwerking met vooraanstaande partijen wil Stichting Groenruil het actief mogelijk 

maken dat inwoners in een gemeente (kleinschalige) groene projecten initiëren en tot 

uitvoering brengen. Denk hierbij aan speeltuinen, schoolpleinen, parken, groenstroken, 

zorginstellingen, ouderenlocaties, rotondes, daktuinen en dergelijke, maar ook de 

“vergroening” van een hele wijk behoort tot de mogelijkheden.  

 

Stichting Groenruil is een samenwerkingsverband aangegaan met een crowdfunding 

organisatie, waarmee de financiële middelen kunnen worden verzameld om deze 

projecten uit te voeren. De crowdfunder is geaccordeerd door de DNB en AFM. Door voor 

crowdfunding te kiezen, is de continuïteit van het initiatief gewaarborgd en wordt het 

enthousiasme en initiatief precies daar neergelegd waar het volgens ons thuishoort: bij 

de burger als initiator. Crowdfunding biedt bovendien de mogelijkheid om alle partijen te 

laten meedoen: lokale bedrijven, instellingen, donateurs en overheden.  

 

In een transparant stappenplan wordt een project via Stichting Groenruil mogelijk 

gemaakt op de www.groenbeweegt.nl. Stichting Groenruil helpt de initiator met een 

lokale projectleider, een rechtspersoon en een (lokale) hovenier of groenbedrijf die het 

professionele toezicht op de “groene” uitvoering kan behartigen. Tegelijkertijd wordt een 

begroting gemaakt voor het project en wordt de funding gestart via de crowdfunding-

organisatie. De lokale projectleider wordt vervolgens door de Stichting ondersteund in 

het bijeenkrijgen van de benodigde middelen (geld, diensten en materialen). 

 

http://www.groenruil.nl/
http://www.groenbeweegt.nl/
http://www.groenbeweegt.nl/
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Wanneer de funding is gerealiseerd, start de uitvoering van het lokale groenproject. Ook 

hierbij wordt de projectleider gesteund door stichting Groenruil. 

 

Bij de oplevering van het project wordt verslag gedaan van de bestede middelen, 

aandacht aan het project geschonken via de lokale media en in overleg met de 

grondeigenaar een beheersplan vastgesteld voor het onderhoud.  

 

Stichting Groenruil treedt met name op als “facilitator” van deze lokale groenprojecten, 

in de vorm van een centrale website en begeleider van de projectleider. Verder 

ondersteunt de stichting op landelijk niveau de initiëring van groenprojecten door alle 

mogelijke belangenpartijen te verbinden en door gerichte promotionele en media-acties. 

Tenslotte verbindt Stichting Groenruil het hergebruik van bestaand groen aan de 

realisatie van groene projecten via haar website. 

 

 

Stichting Groenruil wil maatschappelijk verantwoord ondernemen en beoogt daarom 

een intensieve samenwerking met groenbedrijven, sociale werkvoorzieningen, ideële 

organisaties, afvalverwerkende bedrijven, landschapsorganisaties en (lokale) overheden. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Inkomsten uit advertenties, subsidies en fondsen 

worden uitsluitend aangewend voor de realisatie van meer groene projecten. 
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