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Natuurbuur
Check de interactieve catalogus vol groene oplossingen en word zelf een Natuurbuur! Als Natuurbuur besef je dat je in je tuin, aan je
gevel, op je oprit of dak aanpassingen kan doen die een verschil maken voor milieu, natuur en klimaat. Door je tuin of woning te
vergroenen lever je een belangrijke bijdrage op vlak van klimaat, waterschaarste en biodiversiteit. Achter elk nummer zit een groene
oplossing: je vindt er uitleg over wat de maatregel inhoudt, een praktische handleiding voor de aanleg en de kostprijs (inclusief
informatie over subsidies, premies en groepsaankopen). Deze website wordt regelmatig aangevuld met bijkomende toepassingen.
Ondertussen zitten er al 24 mogelijkheden in de catalogus: ontharden, autodelen, duurzaam verwarmen en minder maaien zijn
recente toegevoegde oplossingen.

Waarom deze catalogus?
Er wordt enorm veel ruimte onderbenut in de strijd tegen de klimaatverandering. Vlaamse tuinen vormen 8 % van het totale
grondoppervlak in Vlaanderen. Ter vergelijking nemen bossen 11 % van de ruimte in. Er zijn twee miljoen Vlaamse tuinen, ontelbare
gevels, platte daken, balkonnetjes, opritten, … waar heel wat mogelijkheden voor ontharding en vergroening liggen. De stap naar
het toepassen van groene oplossingen is voor inwoners vaak nog te groot omdat nergens alle oplossingen bij mekaar staan met de
voor- en nadelen, de uitleg om aan de slag te gaan en de kostprijs. Daar brengt de gemeente Kortenberg nu verandering in. Groene
daken, wadi’s, wilgenhutten, vierkante-meter-tuintjes en nog vele andere klimaatvriendelijke oplossingen staan in de Natuurbuurcatalogus uitgelegd.
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