
Dat het klimaat hevig aan het  
veranderen is, weten we allemaal. 
Wist je dat 97% van de klimaat-
wetenschappers stelt dat klimaat-
verandering het gevolg is van 
menselijke activiteiten? 

Zoals jullie wellicht al weten komen de Prins Frederikstraat, 
Montfortstraat en Bolenbergweg in aanmerking om de eerste 
Groene Straat van Belfeld (en heel Venlo) te worden. Bewoners 
gaan zelf aan de slag met een plan voor hun eigen straat. 
Misschien heb jij wel al een aantal leuke ideeën bedacht om 
je steentje bij te dragen? Om jullie te inspireren heb je nu 
de tweede editie van de Groene Straatkrant in je handen, 
boordevol tips!

En de eerste editie van de Groene Straatkrant?
Onlangs hebben wij de eerste editie van de Groene Straatkrant 
uitgebracht. Deze krant staat vol met tips en leuke artikelen om 
jullie te inspireren. Wij hebben het vermoeden dat deze 1e editie 
door een fout helaas niet bij iedereen bezorgd is. Toch willen we 
jullie deze leuke editie niet onthouden. Een digitale versie van de 
krant kan u vinden op www.morgeninvenlo.nl. 

Tips voor een klimaatadaptieve tuin
Deze tweede editie staat weer boordevol tips over wat jij kan doen 
om je tuin meer klimaatadaptief te maken en tips om je huis meer 
energiezuinig te maken. Ook lees je hier inspirerende verhalen 
van buurtbewoners van een buurtbewoner uit jullie straat terug! 
Natuurlijk is dit niet alles, dus neem vooral de tijd om de krant 
rustig te lezen. 

DE GROENE STRAATKRANT

Gevolgen van klimaatverandering  

Beste bewoners
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Het smelten van de Noordpool en het 
stijgen van de zeespiegels wereldwijd 
zijn grote gevolgen. Maar voor veel 
mensen voelt dit nog onwerkelijk en ver 
weg. Maar ook in jouw buurt merk je de 
gevolgen van de klimaatverandering. 

Meer informatie over de Groene Straat? Neem eens een kijkje op de website 
van www.morgeninvenlo.nl. Heb je na het lezen van de krant vragen of ideeën? 
Stuur dan een mail naar morgeninvenlo@venlo.nl. 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Projectteam de Groene Straat 

Zo steeg de temperatuur bijna 2 graden tussen 1907 en 2017. 
Dat merk je vast ook aan onze steeds hetere zomers en de hitte-
eilanden die in stenige gebieden ontstaan. Denk bijvoorbeeld 
maar eens aan een grote parkeerplaats. De stijgende temperatuur 
brengt een grotere kans op hittegolven in ons land met zich mee. 
Deze zijn gevaarlijk voor ouderen en andere kwetsbare groepen 
en is zelfs de voornaamste oorzaak van vele slachtoffers door 
natuurrampen. 
Daarnaast zorgt deze hitte voor het uitsterven van veel planten 
en dieren. Alle soorten hebben invloed op elkaar. Wanneer 
sommige planten eerder gaan groeien, laten insecten zich 
eerder zien. Maar de vogel welke deze insecten nodig heeft om 
te overleven, blijft nog weg en loopt daardoor veel voedsel mis. 

Ook zal je merken dat er steeds meer water op straat blijft staan. 
Dat komt doordat onze regenbuien steeds heviger worden. En 
tegelijkertijd neemt de kans op lange periodes van droogte toe. 
In Nederland regent het gemiddeld 8% van de tijd. In de winter 
meer dan in de zomer. De neerslag is sinds 1950 met circa 20% 
toegenomen. Het aantal regendagen is niet zozeer toegenomen, 
het gaat meer om de hevigheid van de buien.

Eigenlijk kunnen we concluderen dat de weersomstandigheden 
in Nederland steeds extremer worden. Wij kunnen met z’n 
allen een handje bijdragen om deze gevolgen te verkleinen. 
Bijvoorbeeld door het creëren van jullie Groene Straat!
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Energiezuinig huis 
Energie besparen is niet alleen goed voor het klimaat, het is ook 
ontzettend goed voor je eigen portemonnee. Door energiezuinige 
maatregelen te treffen, verhoog je ook de waarde van je huis. Een 
huis met een energielabel A, lever gemiddeld € 12.000,00 meer op 
dan een huis met energielabel D. Een goede zet op alle fronten dus! 
Maar wat kun je doen om je woning meer energiezuinig te 
maken? Wij geven je een aantal tips. Sommige tips kosten wat 
aanpassingen aan  huis, denk dan ook goed na over het moment 
wanneer je deze kan uitvoeren. Maar hoe dan ook, het levert je een 
hoop op!

Isolatie 
Om zo min mogelijk warmte te verliezen is het belangrijk om voor 
een goede dakisolatie te zorgen. Warmte stijgt namelijk op. Vaak 
kun je voor het dak dezelfde materialen gebruiken als voor je gevel 
of vloerinstallatie, zoals bijvoorbeeld glaswol of steenwol. Maar ook 
natuurlijke materialen als hennep zijn een aanrader. 
Door de spouw (ruimte tussen binnen- en buitenmuur) op te vullen 
met isolatiemateriaal, kun je tot wel 30% per jaar besparen op je 
gasrekening. De investeringskosten zijn relatief laag en het levert je 
direct besparing op. 
En door de vloer goed te isoleren, verlies je niet onnodig warmte aan 
de onderkant. Want stiekem verdwijnt hier behoorlijk wat warmte. 
Ook hiermee bespaar je op kosten. Wanneer je deze bodemisolatie 
aanbrengt, isoleer je de bodem van je kruipruimte. Je huis verliest 
minder warmte en je ketel hoeft minder hard te stoken. 

Warmtepomp
Een van de nieuwste ontwikkelingen om je huis op te warmen en 
ontzettend milieuvriendelijk. Je haalt met deze pomp de warmte uit 
de buitenlucht. Een warmtepomp maakt je 100% onafhankelijk van 
gas en dat is precies waar de toekomst naartoe gaat! Wanneer je kiest 
voor een hybride warmtepomp, werkt deze samen met een HR-ketel. 
Het rendement om op deze manier je huis te verwarmen is hoog. Een 
warmtepomp gaat zeker 15 jaar mee, net zolang als je CV-ketel, ook 
heeft deze minder onderhoud nodig.  

Zonnepanelen
Zonnepanelen zie je steeds meer op onze huizen. Zonlicht wordt 
opgevangen en omgezet in elektriciteit. Vervolgens gaat deze via 
een omvormer aar de meterkast, welke deze stroom omzet naar 
wisselstroom en dan kun jij je huis goed voorzien. Zelf nog niet klaar voor 
zonnepanelen, maar wel al gebruik maken van deze stroom? Kijk dan 
eens op de website van ‘Powerpeers’. Deze bieden je de mogelijkheid om 
stroom van andere als het ware ‘over te nemen’, waardoor je ook zonder 
zonnepanelen gebruik kan maken van schone energie!

Zonneboiler 
Hiermee douche je heerlijk warm op zonne-energie. Je bespaart zelfs 
60% van je gasverbruik voor warm water. Met de huidige subsidie 
bespaar je ook nog eens 22% op de aanschafprijs. De moeite waard om 
eens dieper in te duiken. Op een zonnige dag kan het water maar liefst 
90 graden worden. En het voordeel is dat het water tot drie dagen warm 
blijft. 

Groene energie
Deze energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Dit zijn natuurlijke 
bronnen welke niet opraken zoals de wind en zon. Bij het opwekken van 
deze groene stroom komt veel minder CO2 vrij, dan bij het opwekken 
van ‘grijze stroom’. En gelukkig maar, want het vrijkomen van deze stof is 
ontzettend schadelijk voor het milieu. 
De overheid heeft als doel gesteld dat in 2020 14% van alle energie 
duurzaam wordt opgewerkt. In 2023 moet dit 16% zijn en het 
uiteindelijke doel in 2050 is zo goed als fossiel-vrij. En dat we 80% tot 
95% minder CO2 uitstoten dan we in 1990 deden. Ofwel, werk aan de 
winkel! Door op tijd mee te gaan in de groene energie, ben jij klaar voor 
de toekomst.

Radiatorfolie 
Het toevoegen van radiatorfolie zorgt wel tot een besparing tot 40% op 
stookkosten. Dat komt doordat deze folie ervoor zorgt dat de warmte 
van een radiator die bijvoorbeeld aan de muur hangt, niet naar de 
buitenmuur straalt en alleen naar binnen keert. Dit is een goedkope 
oplossing, waardoor jouw woning wel weer een stuk energiezuiniger 
wordt. 

En van welke van deze tips is jouw woning al voorzien? Heb je plannen 
om aanpassingen te maken in de toekomst? Op de website van 
‘Slimwoner’ kun je een leuke woningtest doen. Deze test laat in vijf 
minuten zien welke maatregelen het meest geschikt en besparend zijn 
voor jouw huis. Doe de test op  https://www.slimwoner.nl/woningtest/. 

Wij kunnen je ondersteunen met het energiezuinig maken van je woning 
door middel van tips, informatie of advies.  Wil je graag met ons in 
gesprek? Stuur dan een mailtje naar morgeninvenlo@venlo.nl. In de 
volgende editie van deze krant komen we met nog meer advies en een 
aantal hele mooie aanbiedingen welke jullie écht op weg gaan helpen. De 
verschillende aanbiedingen worden op dit moment uitgewerkt bij het 
Duurzaamheidsloket van Venlo, in de volgende krant vinden jullie hier 
meer informatie over. Samen op weg naar een Groene Straat!
Bron: https://www.slimwoner.nl/informatie/energiezuinig-huis/een-duurzaam-huis/  
https://www.nudge.nl/projects/radiatorfolie/

Ledverlichting
Het vervangen van je verlichting door ledverlichting is een makkelijke 
klus! Ledverlichting is ontzettend energiezuinig, ze kunnen tot wel 90% 
minder energie dan traditionele lampen verbruiken. En deze lampen 
gaan ook nog langer mee. Ledverlichting produceert weinig tot geen 
hitte en draagt niet bij aan de verwarming van de ruimte. 

HR Isoglass 
Het dubbelglas kent iedereen inmiddels wel. Dit type glas is net een 
stapje verder. Tussen het glas zit argongas. Dit gas zorgt ervoor dat 
de ramen nóg beter isoleren. Dat komt doordat het gas een hogere 
isolatiewaarde heeft dan de lucht die bij normaal dubbel glas wordt 
gebruikt.

Je eigen tuin klimaatadaptief
Een klimaatadaptieve straat sluit aan bij de mogelijkheden van 
de straat en de wensen van de bewoners. Per straat betekent 
klimaatadaptie, welke leidt tot een betere leefomgeving, dan ook  
iets anders. En wie weet niet beter dan de bewoners zelf welke 
problemen spelen in hun straat? Waar blijft het water altijd staan? 
Waar is er meer schaduw nodig? Bewoners zijn vaak goed op de 
hoogte van deze belangrijke informatie en weten dus precies waar 
maatregelen nodig zijn. Een groene buurt is niet alleen aantrekkelijk 
en prettig om in te wonen, maar het verzacht ook de gevolgen van 
klimaatverandering. Deze groene buurt start bij je eigen huis en 
tuin!

Tegenwoordig is de rol van de gemeente in de openbare ruimte vooral 
faciliterend. Dat betekent dat inwoners zelf ook aan de slag moeten. Een 
fijne openbare ruimte creëren we immers samen. En er is gelukkig ook 
ontzettend veel dat inwoners zelf kunnen doen in hun tuin om bij te 
dragen aan een klimaatadaptieve tuin. Door gezamenlijk aan jullie tuinen 
te werken, helpen jullie de straat vooruit!

Creëer voldoende schaduw 
Ook het zorgen voor voldoende schaduw is ontzettend belangrijk. 
Bijvoorbeeld door het  plaatsen van een mooie boom of haag. Dit zorgt 
meteen voor minder hitte in je tuin of straat en in de stijgende zomerse 
temperaturen een welkome afkoeling! Door meer schaduw droogt de 
bodem ook minder snel uit en hoef je minder water te gebruiken wanneer 
je dit gedeelte van je tuin sproeit. 

Zorg voor minder betegeling 
Meer groen zorgt ook voor afkoeling in je tuin. Natuurlijk mag je nog wel 
een mooi terras aanleggen, maar probeer om maximaal de helft van de 
tuin van tuintegels te voorzien. Het creëren van grote voegen tussen deze 
tuintegels zorgt ervoor dat het water beter doorloopt. 
Een gazon is eveneens makkelijk te onderhouden én zorgt ervoor dat het 
water goed wegloopt. 

Vang regenwater op
Dit kan door het afkoppelen van regenwater, waar we in de vorige 
krant al enkele tips over gaven. Maar kan ook door het plaatsen van 
een regenschutting, deze heeft hetzelfde principe als een regenton en is 
ontzettend effectief. Een regenherinstallatie geeft je de mogelijkheid om 
regenwater te gebruiken om bijvoorbeeld het toilet door te spoelen, de 
wasmachine aan te zetten en om de rest van de tuin te beregenen. 
Ook infiltratieruimte onder de grond is een voorziening waar regenwater 
opgeslagen kan worden. Het riool wordt hierdoor ontlast en het 
grondwater is makkelijk op peil te houden.

Een slim bewateringssysteem
Dit systeem zorgt ervoor dat  je planten precies de juiste hoeveelheid 
water krijgen op het juiste moment. Door middel van de app kan dit 
precies worden ingesteld. Dit zorgt dus voor minder verspilling! 

Maak hoogteverschillen in je tuin
Hoogteverschillen zien er niet alleen voor het oog mooi uit. Deze kunnen 
er ook voor zorgen dat het water naar een plek geleid wordt waar het 
goed de kans krijgt om weg te zakken in de grond. Bij het aanleggen van 
deze hoogteverschillen is het dus wel belangrijk dat je goed nadenkt 
waar je het water naartoe wilt leiden. 

Beplanting
Het aanplanten van een groene gevel bevordert op een ruimtebesparende 
manier de biodiversiteit. Daarnaast zorgt het ook dat regenwater langs 
de muur naar beneden kan lopen om opgenomen te worden in de bodem.
Het toevoegen van enkele bodem-verbeterende planten is ook een 
meerwaarde voor je tuin, het houdt de grond gezond en hiermee beter 
water vast. Dit is tevens een mooie basis in je tuin! 

Door enkele aanpassingen in je tuin, ben jij goed voorbereid  op de toekomst. 
En draag je bij aan een positief leefklimaat in jullie straat. Hebben jullie al 
eens nagedacht wat jullie in je eigen straat kunnen doen? Doe ook eens 
inspiratie op bij Open tuindagen of in proeftuinen!

Bron: BoschSlabbers en Buro Bergh www.DeStraaD.nl
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WINNAAR LOTERIJ
ELEKTRISCHE AUTO 
BINNENKORT BEKEND! 
 
De winnaar van de Loterij Elektrische 
leenauto zal in de volgende editie bekend 
worden gemaakt! Hou de volgende krant 
dus goed in de gaten en wie weet staat deze 
gave auto binnenkort bij jou voor de deur!

Klimaattips voor kinderen en stiekem ook voor volwassenen 
Juist de kinderen van nu zijn ontzettend 
bewust van het klimaat. Save the Children 
deed een onderzoek onder kinderen 
van 8 tot 14jaar. Maar liefst drie kwart 
van deze kinderen maakt zich zorgen 
over klimaatverandering. 30% ligt zelfs 
weleens wakker over het uitsterven van 
diersoorten, stijgende temperaturen en 
dergelijke. Ze willen graag bijdragen aan 
het klimaat, maar doen dat op een andere 
manier dan het verbeteren van je tuin of 
woning. Deze tips zorgen ervoor dat ook je 
kinderen bewust met het klimaat kunnen 
omgaan.  

Stimuleer om met de fiets of te voet naar school te gaan
Uiteraard is dit afhankelijk van de leeftijd en afstand, maar wanneer het 
kan is dit een ontzettend makkelijke regel om een bijdrage te leveren. Je 
bent ook nog gezond aan het bewegen. En laten we eerlijk zijn, lopen en  
fietsen is toch ook veel leuker, meer ontspannen en zorgt ervoor dat je 
lekker fris bent in de ochtend.

Zuinig zijn met water
Zorg dat kranen niet onnodig blijven lopen en douche net even iets 
sneller! 

Verzamel oud-papier, gebruikte batterijen en 
elektronische apparaten
Maak een rondje in de buurt en verzamel al deze spullen. Daarna kun je 
ze mooi inleveren. De buurt is zeker blij dat je ze een handje helpt!

Doe mee aan dikke-truien-dag 
Ja, deze dag bestaat écht! Deze winterse dag 
gaat de verwarming een tandje lager in huis 
en doet iedereen een lekker dikke trui aan om 
warm te blijven. Een middagje leuke spellen 
erbij en je dag is compleet! 

Lichten en apparaten uit 
Doe het licht uit wanneer het niet nodig is om 
je licht aan te hebben. Zet ook laptops, tv en 
tablets uit wanneer je deze niet gebruikt. Of ga 
gewoon net wat vaker buiten spelen! Zorg er 
ook voor dat de ramen dicht zijn wanneer je 
de verwarming aanzet. Heel simpel, maar wel 
belangrijk.

Scheiden van afval
Het scheiden van afval is ook een klusje dat een handje meehelpt. Doen 
jullie dit thuis al? Help een handje mee door bijvoorbeeld af en toe het 
plastic weg te brengen. Ook helpt het wanneer je een broodtrommel mee 
naar school neemt, in plaats van elke dag een wegwerpzakje. 

Speelgoed
Heb jij ook zoveel speelgoed waar je niet mee speelt? Zonde toch, al 
dat plastic? Je kan speelgoed waar je niet meer mee speelt doneren aan 
bijvoorbeeld een speel-o-theek, zij lenen je speelgoed dan weer uit aan 
andere kinderen. Of je wisselt het speelgoed uit met je buurkinderen, ook 
ontzettend leuk! En ook via Peerby.com kun je ‘huren bij de buren’. Daar 
kun je allerlei leuke dingen lenen, ook leuk voor papa en mama, als ze 
bijvoorbeeld in de tuin gaan werken! 
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Is jouw kind super actief bezig met het 
klimaat en milieu? Laat ze dan ook eens 
meedenken over jullie tuin of buurt. Of 
kijk samen naar de website van het Wereld 
Natuur Fonds, daar staan ontzettend veel 
leuke tips, weetjes en activiteiten op. Ook 
is er een aantal leuke boeken te krijgen 
zoals bijvoorbeeld ‘Het grote Groene 
Doeboek’, dit eco-doeboek is ideaal voor 
nieuwsgierige kinderen en leert ze van 
alles over onze veranderende planeet. Ook 
het boek ‘Palmen op de Noordpool’ is een 
interessant kinderklimaatboek. 

Jullie appelboompjes!
Wij hebben leuke foto’s van de appelboompjes 
mogen ontvangen. Zie hier het resultaat! 
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Hi! Graag stellen wij ons aan jullie voor. Wij 
zijn Sebas, Suus en Mila Strijbos. Sinds 2 jaar 
wonen wij aan de Bolenbergweg, wij hebben 
ons huis via een vastgoedveiling gekocht. 
Al geruime tijd zochten wij naar een oude 
woning in Belfeld, waar nog het een en ander 
aan moest gebeuren zodat wij dit duurzaam 
en naar onze wensen konden verbouwen. 

De afgelopen 2 jaar hebben wij ons huis 
dan ook van vrijwel compleet verbouwd en 
aangepakt, enkel het buitenschilderwerk moet 
nog grotendeels aangepakt worden. Bij het 
verbouwen hebben wij gezocht naar duurzame 
oplossingen, door gebruik te maken van duurzame 
materialen. Je kunt denken aan bijvoorbeeld een 
marmoleum vloer en vloerverwarming op de 
benedenverdieping. Marmoleum is gemaakt van 
natuurlijke grondstoffen en is daarmee de eerste 
CO2-neutraal geproduceerde vloer ter wereld. 

Ook de keuze voor een eikenhouten trap, die ons 
zal overleven is één van de bewuste keuzes die 
wij gemaakt hebben voor onze verbouwing. Net 
als het plaatsen van zonnepanelen op het dak, de 
ledverlichting door het hele huis en het gebruik 
van waterbesparende kranen in de keuken en 
badkamer (hiermee bespaar je niet alleen water, 
maar bij gebruik van warm water ook gas/
elektriciteit). Dit zijn enkele voorbeelden van 
de verduurzaming die wij hebben toegepast. 
Zowel binnen als buiten hebben wij ingezet op 
duurzame oplossingen, het recyclen van gebruikte 
materialen of mooie tweede hands items.

Zo kochten we via Marktplaats bijvoorbeeld 
een regenton in de vorm van een wijnvat 
waar het hemelwater in opgevangen kan 
worden dat van het dak komt. We hebben de 
bewuste hemelwaterafvoer afgekoppeld van 
het riool. Via deze regenton bewateren wij de 
planten aan de zijkant van onze woning, het 
overtollige water wordt opgenomen door 
de grond en niet door het 
riool. Juist nu in deze tijd 
zijn wij extra blij met ons 
huis!

We werken op het 
moment van schrijven 
veel vanuit thuis. Mila kon 
de afgelopen weken niet 
naar de peuterspeelzaal 
vanwege het Coronavirus, 
dan is het extra mooi 
om een fijn thuisgevoel te hebben. Om ons 
tijdens de Coronatijd te vermaken, hebben 
wij onze moestuin dit jaar wat uitgebreid. 
Een leuke quarantaine- hobby om samen 
met je kind(eren) te doen. Begin van het jaar 
hadden we te maken met een aantal stormen, 
waardoor bij veel mensen de schuttingen 
omgewaaid zijn. Men geeft dit op aan de 
verzekering en koopt nieuwe schuttingen. 
De omgewaaide schuttingen verdwijnen 
dan helaas op de vuilstort. Doodzonde in 
onze ogen, want het hout is vaak nog in 

Bewoner aan het woord: de Bolenbergweg Analyse Bolenbergweg

prima staat. Wij hebben toen ook bij enkele 
mensen de oude schuttingen opgehaald, deze 
uit elkaar gehaald en het hout hergebruikt voor 
de basis van onze moestuin. Met een likje beits 
eroverheen om het hout goed te beschermen, 
hebben wij een mooie bak gemaakt voor onze 
fruitbomen (appel , peer en pruim). Inmiddels 
is de maand mei aangebroken en kunnen we 

dankzij het mooie weer van 
de afgelopen weken zelfs al 
lekker eten uit eigen tuin. De 
eerste sla, radijs en aardbeien 
zijn al op.  Ook hebben we een 
hele grote kersenboom in de 
tuin. In de maand juni kunnen 
we hier weer volop van 
genieten, want wat is er nou 
leuker dan naar buiten lopen 
en wat lekkers plukken om te 
snacken.

Wil jij graag ook kijken wat er bij jou thuis 
mogelijk is om te verduurzamen en weet je niet 
waar te beginnen of je wilt het er eens met een 
buur over hebben? Voel je vrij om eens aan te 
bellen of ons aan te spreken, we helpen je graag 
op weg. En hopelijk kunnen wij samen met de 
bewoners uit onze straat, het project de Groene 
Straat en de gemeente ook voor een groener 
straatbeeld zorgen!

Familie Strijbos, Bolenbergweg 9

Om ons tijdens 
de Coronatijd te 
vermaken, hebben 
wij onze moestuin dit 
jaar wat uitgebreid. ’

‘

Positief bevonden
• Rustige straat
• Voldoende parkeerplaatsen
• Het buurtgevoel en behulpzaamheid 

van de buren.

Problemen
• Wateroverlast
• Er wordt te hard gereden

Parkeren 
Parkeren wordt over algemeen
als voldoende ervaren. Er is 
weinig animo voor anders 
inzetten van parkeerplaatsen.

Verbeterpunten & kansen
• Meer groen in de straat; bomen als 

laan, groene bogen, groene long
• Hemel water afvoer (HWA) 

centraliseren en hergebruiken
• Grijze muur opvrolijken/vergroenen
• Snelheidsremmende maatregelen; 

groen als verkeersremming
• T-splitsing Prins Frederikstraat een 

bankje met meer groen
• Groene long & wateropvang op 1 

centrale plek
• Opritten water doorlatend (door 

middel van tegels, gras of grind)
• Groen dak op carports en andere 

platte daken

Reacties zijn gebundeld op specifieke locatie in de straat 
(aangegeven met zwarte stip) of binnen deel van de straat 

(aangegeven met kleurcirkel).

Heb jij andere ervaring in de straat? Mis je iets of heb je een 
aanvulling? Laat het ons weten via morgeninvenlo@venlo.nl. 

Dan nemen wij jouw opmerking of suggestie(s) mee. 

Alleen samen maken we een Groene Straat, daarom horen 
we graag wat je zelf in eigen huis of tuin zou willen bijdragen 
aan een duurzame toekomst. En mogelijk kunnen we hieraan 

bijdragen! 
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Hallo, ik ben Ria. Een bewoner van de Montfortstraat. Dit is een 
prettige en rustige straat om te wonen. Er woont een aantal ouderen 
mensen, maar over het algemeen ook veel jonge mensen met een 
aantal jonge kinderen. Ik woon er al 30 jaar met veel plezier! 

Afkoppelen regenwater
Wat wij zelf al doen om ons steentje bij te dragen is het afkoppelen van 
regenwater. Wij hebben een groot tuinhuis in de tuin, waarvan de goot 
naar een regenton wordt geleid. De regenton bevat een 
kraantje, waardoor ik de planten makkelijk water kan 
geven met het opgevangen regenwater. Dit hebben wij 
al meer dan tien jaar geleden zelf gerealiseerd. En na 
jaren plezier, nog steeds super relevant. Dit kunnen 
buurtbewoners van de Montfortstraat makkelijk zelf 
doen! 

Duurzaamheid
Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk bij te 
dragen aan duurzaamheid. Ons huis heeft zonnepanelen, 
dit is geregeld vanuit de woningbouwvereniging. Alle 
huurwoningen in deze straat worden langzaam maar zeker voorzien 
van zonnepanelen. Een mooie toevoeging aan een duurzame straat! 
Daarnaast maken wij in onze buitenverlichting alleen maar gebruik van 
ledverlichting, binnenshuis hebben we dit ook zoveel mogelijk. Onlangs 
is er een energietest uitgevoerd in ons huis, wij zitten erg goed qua 
energieverbruik.

Bloembakken op de weg
In onze straat wordt er vaak hard gereden door auto’s, om dit te 
voorkomen kunnen er bloembakken geplaatst worden. Mensen zijn 
genoodzaakt om af te remmen én dit vrolijkt meteen het straatbeeld op 
met wat extra groen.

Platte daken vergroenen
Er is een aantal huizen met platte daken in onze straat, deze daken 
zouden voorzien kunnen worden van vetplantjes. Ik heb al even gepeild 
bij een paar mensen en ze zijn enthousiast! Het oogt meteen groen en 
het is ook nog eens super goed voor de biodiversiteit en zorgt voor een 
verkoelend effect.

Opfleuren van het centrale veldje
We hebben een mooi veldje dat onlangs helemaal is opgeknapt. Het 
zou ontzettend leuk zijn om hier een tweetal bankjes te plaatsen, 

Bewoner aan het woord: Montfortstraat
zodat buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. En hierbij wat leuke 
beplanting in bijvoorbeeld bakken aanbrengen fleurt het helemaal op. 
Vanuit de bankjes kunnen ouders hun kinderen in het speeltuintje goed 
in de gaten houden. 

Het toevoegen van een hondentoilet zou hier een meerwaarde zijn. Veel 
mensen laten hier de hond uit en dan wordt het netjes bijgehouden. Het 
toevoegen van een insectenhotel zou ook een leuke toevoeging zijn. Goed 

voor de biodiversiteit en ontzettend interessant voor de 
kleine kinderen in de buurt. Het doet ook meteen iets 
voor de uitstraling van het veldje.

Bij dit veldje ligt ook een rood pad. Deze staat helaas vaak 
onder water en is erg ongelijk  door de wortels van de 
bomen. Dat is jammer, want het is een veelgebruikt en 
mooi pad. Het zou mooier en vooral veiliger zijn om deze 
egaler te maken, meer af te laten lopen naar de buitenkant 
en de juiste (lage) beplanting toe te voegen. Dit zal 
ervoor zorgen dat het regenwater sneller afloopt en dat 
het pad veilig en makkelijk beloopbaar is voor iedereen. 

De beplanting aan de zijkant van het pad zal er ook aantrekkelijker en 
vriendelijker uitzien dan de struiken die er nu staan, deze vragen om veel 
onderhoud en ogen wat rommelig. 

Parkeerplaatsen
Hoewel het een mooi idee is, kunnen wij helaas geen parkeerplekken 
missen. Bij een tweetal parkeerplekken staan nog twee bomen. Deze 
bomen geven veel rommel af, waardoor mensen hun auto er niet graag 
onder parkeren. Deze parkeerplaatsen kunnen beter benut worden 
wanneer de bomen worden weggehaald en er een andere mooie 
beplanting wordt toegevoegd.
Onder deze twee bomen staan struiken. Het staat bij de gemeente op 
de planning dat deze vervangen worden. Wij zouden graag dit stukje 
betegelen en vervolgens vergroenen door middel van bloembakken toe 
te voegen. Eventueel kan er ook nog een bankje worden toegevoegd. Dan 
wordt deze plek meer onderhoudsvriendelijk en ziet er op het oog ook 
een stuk aantrekkelijker uit. 

Ik vind het belangrijk om een mooie en goed onderhouden tuin te hebben. 
Dat zien jullie vast ook terug in mijn tuin. Mochten jullie vragen of tips 
nodig hebben over tuineren en het onderhoud, dan help ik jullie graag! 

Ria Steeghs, Montforstraat 12

Wij vinden het 
belangrijk om 
zoveel mogelijk 
bij te dragen aan 
duurzaamheid. ’

‘

Analyse Montfortstraat

Parkeren 
Er zijn wisselende ervaringen betreft het 
aantal parkeerplaatsen. De een vindt dat er 
ruim voldoende zijn en er zelfs een aantal 
omgevormd zou kunnen worden de ander 
ervaart juist te weinig parkeerplaatsen. Rond 
de rijschool blijkt er grote parkeerdruk te 
zijn, mede omdat veel bewoners hier twee 
auto’s bezitten. Verder ergeren bewoners 
zich aan het feit dat er ook met voldoende 
parkeerplaatsen nog steeds mensen zijn die 
de auto op de stoep parkeren.

Verbeterpunten & kansen
• Meer bomen en meer groen in de straat 
• Minder asfalt 
• Groenvoorziening beter verzorgen, 

kleurrijkere planten en meer variatie. 
• Snelheidremmende maatregelen, groen als 

verkeersremming  
• Diervriendelijke straat; vogels en insecten 
• Straat verbreding rond huisnummer 58-70 

biedt kans voor groen/waterbuffer 
• Opritten waterdoorlatend (door middel van 

tegels, gras of grind) 
• Groen dak op carports en andere platte 

daken

Positief bevonden
• De leuke bewoners als pluspunt 
• Het brede straatprofiel
• De rust in de straat en het 

vernieuwde wegdek

Reacties zijn gebundeld op specifieke locatie in de straat 
(aangegeven met zwarte stip) of binnen deel van de straat 
(aangegeven met kleurcirkel).

Heb jij andere ervaring in de straat? Mis je iets of heb je een 
aanvulling? Laat het ons weten via morgeninvenlo@venlo.nl. 
Dan nemen wij jouw opmerking of suggestie(s) mee. 

Alleen samen maken we een Groene Straat, daarom horen 
we graag wat je zelf in eigen huis of tuin zou willen bijdragen 
aan een duurzame toekomst. En mogelijk kunnen we hieraan 
bijdragen! 

Problemen
• Wateroverlast; water loopt 

niet weg door kleilaag of 
verdichtte grond 

• Er wordt te hard gereden
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Eertijds wellicht een karrenspoor met 
nederige stulpjes en incidenteel een paard 
met wagen. Jarenlang een lange rechte 
straat waardoor, voor een dorp druk 
verkeer, zich een weg moest zien te banen. 
Woonwerkverkeer weliswaar, maar 
ook karrenvrachten ladingen vonden 
er hun weg. Vrachtwagens vervoerden 
hun grondstoffen met denderende vaart 
naar  fabrieken en verlieten met de 
eindproducten het dorp. Menig dakpan, 
buis en pijp is er afgevoerd.                                                                                                             
            
Maar de tijd heeft niet stilgestaan, de 
straat heeft een metamorfose ondergaan. 
Rust van weleer is weergekeerd. Hoewel?  
Nu zijn het kinderstemmen die vaak de 
boventoon voeren en het veelal schaarse 
verkeer overstemmen. Goed onderhouden 
onderkomens met veelal tot in de puntjes 
verzorgde tuinen zijn beeldbepalend.

Tijd staat nooit stil. Welvaart en welzijn 
dienen hand in hand te gaan, zijn bepalend 
voor beleid.  Een beleid meer en meer 
gericht op duurzaamheid. En de Prins 
Frederikstraat? Een koninklijke naam 
associeer je met allure en faam. Hoe doe je 
deze straat nu deze eer aan?  Een allee-achtig 
uiterlijk met veel bomen en groen? Dat is 
best te doen. 

De school ligt er uitnodigend 
bij, maar het groen ervoor, 
momenteel voornamelijk 
in gebruik als hondentoilet, 
schreeuwt om aandacht. En 
het hekwerk? Verblijven de 
kinderen achter tralies zoals in 
een dierentuin? Vraagt dit hek 
niet om veel groen? Het geeft 
het straatbeeld een boost en werkt bovendien 
luchtzuiverend. Ook de groenstrook ervoor 
verdient een metamorfose. Het is nu een 
saaie, verwilderde groene massa. Een beetje 
variatie in aanplant ook in hoog en laag heeft 
een heel ander effect.  En het is best te doen.
                                                                                                                                            
De groenstrook tegenover de school 
verdient van hetzelfde laken een pak. Ook 
deze strook is een woestenij en vraagt 
naar een hoognodige opknapbeurt. Hier 
en daar een beetje variatie in groen.                                                                                                    
En het is best te doen. 

De entree tot de Houtstraat. Dit is geen 
visitekaartje bij binnenkomst in deze 
wijk. Bovendien creëert  de combinatie 
van kruispunt en oversteekplek voor 
schoolkinderen levensgevaarlijke situaties. 
Menig kind is hier bij het oversteken van 

de Prins Frederikstraat 
al eens verrast op een 
eensklaps opduikende 
auto vanuit de Houtstraat 
die ook nog voorrang 
blijkt te hebben. Het 
wordt nog gevaarlijker 
als ouders hun auto in het 
blikveld van die kinderen 
‘voor eventjes parkeren’ 
en alle zicht ontnemen. 

Ieder weldenkend, kinder-minnend  mens 
zal tot de conclusie komen dat afsluiten van 
die straat voor gemotoriseerd  verkeer een 
win-winsituatie zal leveren. Er zal ruimte 
zijn voor enkele nieuwe parkeerplaatsen, 
dat scheelt alweer en er kunnen mooie grote 
plantenbakken worden geplaatst. Plant 
parallel aan de parkeerstrook enkele mooie 
hoge bomen met eronder veel groen. En ook 
dat is best te doen.           

Verder zuidelijk oogt de straat vooral heel 
leeg. Er is veel leegte en de aanblik is ‘steens’. 

Her en der zijn stenen in het trottoir uitgespaard 
en wordt de blik op onooglijk groen gericht. 
Mooie bomen zouden hier niet misstaan en het 
straatbeeld een heel andere aanblik geven. Ter 
hoogte van de voormalige basisschool schreeuwt 
een min of meer al jarenlang braakliggend terrein, 
waarop ooit getracht is een kinderspelplek te 
creëren, om aangepakt te worden. Een parkje met 
bomen, een paar kinderspeeltoestellen en bankjes 
kunnen voor een facelift zorgen. Meer zuidelijk in 
de straat zouden een paar grote plantenbakken 
met hoge planten niet misstaan. De brede straat 
leent zich erbij uitstek voor. 
               
Een mooie, vooral ook Groene Straat, wie kan 
er iets op tegen hebben? Wie geniet er niet 
van ‘s morgens vroeg te worden begroet door 
vogelzang? En wie waardeert tijdens een hete 
zomerdag niet een beschuttend bladerdek? Zie in 
de herfst het opruimen van de dorre bladeren dan 
maar als een alternatief voor het geploeter in een 
sportschool; ook nog gezondheid bevorderend.   
Kortom: Deze straat leent zich bij uitstek om haar 
naam eer aan te doen. 

Laat de Prins Frederikstraat de allee met 
de groene longen van Belfeld  zijn!

Familie  J. Crins - Probst, 
Prins Frederikstraat 70   

Bewoner aan het woord: Prins Frederikstraat 

Een mooie, vooral 
ook groene straat, 
wie kan er iets op 
tegen hebben?’

‘

Jouw stukje in de volgende krant?
Geïnspireerd geraakt door de stukjes van  je buurtgenoten? Wij 
vinden het leuk als jij ook een stukje wil schrijven. Neem contact op 
via morgeninvenlo@venlo.nl en wie weet staat jouw stukje in de 
volgende editie!

Problemen
• Wateroverlast, riool capaciteit te 

weinig
• Er wordt te hard gereden
• Parkeerproblematiek; parkeren 

op de stoep, stoep is voor mensen 
niet voor auto’s

Parkeren 
Verschillende mensen hebben de 
wens om terug te gaan naar parkeren 
aan één zijde, als oplossing van 
parkeerproblematiek. De meerderheid 
vindt het aantal parkeerplaatsen 
prima, toch zijn er ook verschillende 
mensen die denken dat er vijf of meer 
parkeerplaatsen een andere invulling 
kunnen krijgen.

Verbeterpunten & kansen
• Meer bomen in de straat
• Terug naar één kant parkeren, dit geeft meer 

ruimte voor groen
• Onderhoud groen en meer groen
• Samen afkoppelen
• Vergroenen van asfalt
• Zwerfafval/hondenpoep
• Groen als verkeersremming
• Braakliggend terrein ‘de plak’
• Opritten water doorlatend (door middel van 

tegels, gras of grind)
• Groen dak op carports en andere platte 

daken

Positief bevonden
• Afwisseling in bouwstijlen
• Mooi groene tuinen

Analyse Prins Frederikstraat
Reacties zijn gebundeld op specifieke locatie in de straat 
(aangegeven met zwarte stip) of binnen deel van de straat 
(aangegeven met kleurcirkel).

Heb jij andere ervaring in de straat? Mis je iets of heb je een 
aanvulling? Laat het ons weten via morgeninvenlo@venlo.nl. 
Dan nemen wij jouw opmerking of suggestie(s) mee. 

Alleen samen maken we een Groene Straat, daarom horen 
we graag wat je zelf in eigen huis of tuin zou willen bijdragen 
aan een duurzame toekomst. En mogelijk kunnen we hieraan 
bijdragen! 
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Opgesteld in opdracht
van Gemeente Venlo

morgeninvenlo@venlo.nl

Gedrukt op duurzaam papier
door B-Mediagroep

Met dank aan Bosch Slabbers en Buro Bergh voor de inspiratie die we haalden uit de StraaDkrant. (www.destraad.nl)

Ophaalmiddag en hoe nu verder? 
In de eerste editie van De Groene Straatkrant hebben we om jouw 
mening gevraagd. Deze hebben we dinsdagmiddag 28 april opgehaald. 
Na weken van zon en droogte, werden we die middag enkele keren 
verrast met een flinke bui. Iets waar de tuintjes erg blij mee waren. 
We zijn met veel enthousiasme langs alle deuren gegaan. Er was een 
diversiteit aan reacties. Een deel had de krant met veel plezier gelezen, 
maar de vragen nog niet ingevuld (enkele hebben deze later nog 
gemaild, dank daarvoor). Weer anderen hadden hem wel ingevuld en 
gaven deze persoonlijk af. Een groep had de pagina handig op het raam 
geplakt. En er was ook een groep welke helaas niet thuis was. 

De bewoners die we spraken waren enthousiast over de krant. ‘’Een 
leuke manier om toch in contact te blijven’’ was de response. De 
straten kennen veel meedenkers, maar ook met een positief kritische 
blik. We kregen praktische tips waar we bij een eventuele uitvoering 
rekening mee moesten houden. Erg nuttig allemaal en het geeft ons ook 
energie om lekker aan de slag te gaan met jullie! 

Hoe verder
Door De Groene Straatkranten blijven we met elkaar in contact. Echter 
merken we dat het dialoog met elkaar aangaan van grote toegevoegde 
waarde is om te komen tot De Groene Straat. We hebben elkaar 
daarvoor hard nodig. Wij vinden het heel belangrijk om jullie en onze 
gezondheid voorop te stellen. Daarom volgen wij de richtlijnen van 
het RIVM en de richtlijnen van de Gemeente Venlo op. Deze laten het 
voorlopig helaas niet toe om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Dit 
is volgens jullie én ons wel wenselijk voor het proces. Daarom beloven 
wij dat we er alles aan doen om, wanneer de regels dit toelaten, een 
fysieke en inspirerende  bijeenkomst in de straat organiseren.  We zitten 
al boordevol leuke ideeën! Dan kunnen jullie écht met elkaar in gesprek 
gaan. In de tussentijd willen we jullie motiveren om vooral niet stil te 
zitten en op creatieve manieren toch samen na te denken over jullie 
Groene Straat. 

Wij zullen ook op diverse manieren contact met jullie blijven 
houden. Hoe? Laat je verrassen! 
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