
Ideeënlijst – snelkookpansessie ‘Hoeksche Waard Zoemt’ 
16 april 2019

1. Het waarom uitleggen aan inwoners/betrekken 
2. Link met ouderen / beleving / zorginstelling 
3. Biologieles / school / bio educatie (ouders betrekken) 
4. Klein stukje tuin / stoeptegel eruit, bloemen erin 
5. Verhalen vertellen / het waarom 
6. Functionele biodiversiteit 
7. Zakje zaad – akkerranden 
8. Nieuwsbrief 
9. Waterschap is belangrijk 
10. Helderheid wat de gemeente doet 
11. Per dorpskern een voedselbos 
12. Draagvlak belangrijk 
13. Grote bedrijven die zich meer bewust worden van natuur (die omslag gebruiken) 
14. Dorpsverenigingen aanhaken (ook samen met de gemeente) 
15. Meerjarig investeren in groen (tuinen) 
16. Polder te ééntonig door beheer  begin maken met veelzijdigheid (belangrijk) 
17. Mensen in dorpen bewust maken hoe belangrijk hun rol is – constant (!) 
18. Eén centrale plek in HW waar informatie te vinden is over alles wat er is / één groenloket 
19. Tegel eruit, plant erin 
20. Onderzoek 4G/5G invloed op de natuur 
21. Schoolpleinen – beplanting bij- / vlinder vriendelijk 
22. Rotondes beplanting insectvriendelijk 
23. Workshops bijenhotels / insectenhotels 
24. Professionele ecoloog aangesteld door gemeente 
25. HW: bloemeneiland (waardmakers gedachte) 
26. 22 mei dag van de biodiversiteit (doe hier iets mee) 
27. Onderwijs is heel belangrijk – verbinding met jeugd 
28. Biologische inheemse planten en zaden – zonder bestrijdingsmiddelen 
29. Onderwijs/biologie/vertel het aan kinderen / rondom school wilde bloemen zaaien / herbarium – 

sluit aan bij het enthousiasme van kinderen 
30. Haak biologiedocenten aan 
31. Tentoonstelling ‘groen in de straat’
32. Via kinderen ouders enthousiast  maken 
33. Toekomstscenario’s schrijven/vertellen ‘wat gebeurt er als we niets doen’ 
34. Media aandacht voor klimaatopwarming ‘gebruiken’ om doelen te bereiken 
35. Buitendienst gemeente helpen om met burgers het goede gesprek e voeren over ‘het waarom’
36. Leren dat onderhoud vaste planten niet meer werk oplevert dan gras tussen tegels weghalen 
37. Link thema aan waardmakers 
38. Themadag goed idee maar als middel om verder te komen 
39. Onderscheid maken in Quickwins en politiek besluit 
40. Op themadag mensen meenemen naar akkerrand en sloten ‘op zoek naar insecten’
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