
De BioBieB 

 

Wat is nou weer een BioBieb? 

Ingewikkeld gezegd:  

“Een innovatief sociaal ecologisch upcycle stadsvergroeningsproject.”  

 

Simpelweg:  

Een stekjesruilkast!  

 

Die is dan bij voorkeur gemaakt van gerecycled en/of verduurzaamd 

hout. Hout dat gejut kan worden van straat, uit containers, bij het grofvuil, 

of van ‘verantwoorde herkomst’ is, volgens de FSC.   

Een BioBieB stekjesruilkast kan alle vormen hebben; super strak modern, 

vintage of oud kitsch, mooi worden beschilderd, of een dak hebben met 

echte bloemetjes erop. Daar houden bijtjes van. Misschien is een stukje 

kast zelfs wel een insectenhotel! “Kies partij voor de dieren!”, zeggen ze. 



 

Een BioBieb kan je overal neerzetten: Op pootjes langs de weg of aan de 

wand van je woonwagen, de gevel van je rijtjes huis of wooncomplex. Bij 

je school of volkstuin, zet gewoon bijvoorbeeld glazen potjes met stekjes 

op een paar plankjes, die mensen dan gratis mogen meenemen. De 

potjes kun je bij de oogst weer gebruiken voor de zelfgemaakte 

rabarberjam, ingemaakte spruitjes of Amsterdamse uitjes. Je kunt er ook 

zaadjes voor volgend jaar in bewaren. De mogelijkheden zijn eindeloos! 

 

Mensen kunnen dan ook bij jouw Bieb hun eigen stekjes achterlaten, da’s 

eigenlijk de bedoeling, maar we zijn niet al te streng. Stekjes meenemers 

die niks te ruilen hebben mogen vrijwillig misschien ook iets doneren via 

de website of in de bus doen. Maar de bedoeling is gratis, voor niks, 

noppes, costa nada, niente:  

“zero pecunia, mucho petunia”.  
 

 

Internet / social media 

Je kunt je als de webstek klaar is met je eigen BioBieB aanmelden op 

www.biobieb.nl. Je krijgt daar dan een “uniek deelnemersnummer”, wat 

je als ‘serienummer’ op je pallet mag zetten, bijvoorbeeld samen met een 

QR code.  

Je kunt daarbij dan een foto uploaden op de insta online ‘wall’ die alle 

BioBieB’s naast elkaar laat zien als een eindeloze ‘groene muur’,  

 

“een muur die ons  

met elkaar en  

de natuur verbindt!”  

 

Op de website staan ook tips over hoe, wat en waarom en nog meer 

(natuur) verbindende activiteiten, ideeën, projecten en initiatieven.  

http://www.biobieb.nl/


We willen gewoon met zoveel mogelijk kinderen, grote mensen, boeren, 

burgers en buitenlui, bedrijven en organisaties, volkstuinen en 

buurthuizen etc. samenwerken en overal de BioBiebs verspreiden, om de 

stad nog meer te vergroenen, samen delend.  

 

Dat past óók bij de bedenker van dit plan, die het graag heeft over ‘onze 

levende omgeving’, en die aan meer groene projecten meedoet en ook 

bij klimaatacties betrokken is. Die ook een grote fan is van de 

Oostenrijkse kunstenaar Friedensreich Hundertwasser uit Wenen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Friedensreich Hundertwasser vond dat een vogel 

eigenlijk vanuit de lucht niet mag kunnen zien dat er 

beneden mensen wonen…  

 



Ontwerp wedstrijd 

 

Er komt een super coole ontwerpwedstrijd in verschillende categorieën 

voor je helemaal zelf ontworpen unieke stekjesruilkast natuurlijk!  

 

Voor vrije makers, groene creatievelingen, kunsttypes, en terp 

ontwerpers en tuin timmers. De profi’s zeg maar.  

 

Ook als klas, BSO, tuinvereniging, of als straat of buurt vereniging kun je 

mee doen. Solo of met je opa, oma of allebei. Een basis ontwerpplan met 

tips komt op de webstek. 

 

 

 

Wie baalt er nou niet 

als een Stekker van 

klimaat opwarming? 

 

Wie mee doet is een ‘stekker’ of een 

‘stekkertje’, een stekker haalt kracht 

puur uit de grond, zodat het contact 

niet stopt:  

 

 Puur 

Aardkracht! 

 

 

 

 

 



BioBieb bouwers bij je langs deze zomer? 
Je kunt ook ons ook gewoon bestellen / vragen om bij je thuis of bij je 

school of tuinproject met vrijwilligers langs te komen.  

 

We nemen gereedschap en materialen mee, en natuurlijk onze 

fantastische mobiele groene werkbank!  We gaan dan samen aan de slag 

met jullie als workshop deelnemers, of dat nou buurtgenoten, 

klasgenoten, gezinsleden zijn, alles kan.  

 

Daar zijn dan evenwel wat kosten mee verbonden: Voor niets gaat de zon 

op! We vragen een uurvergoeding, een bedrag dat we in overleg 

afspreken naar draagkracht. Door het op te zetten als een workshop 

kunnen die kosten worden verdeeld over de deelnemers, of betaald uit 

een gemeenschappelijke (project) pot o.i.d..  

 

De kosten proberen we natuurlijk wel zo laag mogelijk te houden, ook 

door te werken met hergebruikte materialen. Die materialen kun je 

natuurlijk ook zelf verzamelen! Daarnaast gaat het om schroeven, 

spijkers, eventueel verf, ophangmateriaal en zo meer. Ook is een donatie 

aan het goede doel altijd welkom! 

 

Motivatie 

We moeten in deze tijd allemaal zo vreselijk veel missen:  

School, vrienden, collega’s, sport, uitgaan, shoppen, vakantie!  

Zelfs het bos en de parken zijn vaak te druk om van de natuur te 

genieten. Buiten zijn in de natuur is helend. Je geeft het aandacht en dat 

geeft de natuur dubbel terug.  

 

In de stad sta je altijd een beetje af van je wortels in de natuur, waar we 

uit voortkomen, mee verbonden zijn en blijven. Ik haal zelf altijd enorm 

veel energie uit het buiten bezig zijn in de tuin en de natuur, het is ècht 

‘puur aardkracht’ waarmee je je verbindt!  

 

 



‘Onze Levende Omgeving’.  
In het Engels zeggen ze dat wel zo: The ‘Living’ Environment. Een 

huiskamer noemen ze trouwens ook een ‘living’, maar ik ga meestal pas 

een beetje ‘liven’ in de tuin.  

 

‘t Gaat erom, dat je met bepaald taalgebruik al meteen iets heel anders 

zegt dan met ‘het planbureau voor de leefomgeving’ of bekakt praat over 

‘t Miljeuh’. Dat geeft eigenlijk opeens een soort van veel afstandelijker 

gevoel dan ‘onze levende omgeving’.  

 

Kinderen zowel als grote mensen worden momenteel compleet 

overdonderd door de enorme omvang en ernst van de problemen met 

natuur en klimaat, die het menselijk handelen veroorzaakt, met alle 

industrie en verkeersuitstoot.  

We hebben in ons land bijna allemaal al veel meer dan we echt nodig 

hebben, maar we blijven maar steeds meer onzin kopen.  

Wat dat met de natuur doet weten we toch?   

 

Uiteindelijk zullen we terug moeten naar meer lokaal geproduceerd eten, 

en met veel minder spullen en luxe moeten leren omgaan. Zuiniger 

worden met energie, het is onvermijdelijk. Meer echt gaan produceren, in 

plaats van consumeren en dingen repareren in plaats van vervangen.  

 

Er gebeurt al heel veel gelukkig, zoveel mensen zijn positief herstellend 

en helend bezig… Tóch is veel soms nog wel erg vrijblijvend, zoals de 

regels voor bedrijven. Ook is dat wat allerlei mensen doen niet allemaal 

voor elkaar zichtbaar.  

 

Het lijken soms allemaal druppels op een gloeiende plaat, maar de kunst 

is eigenlijk om al die kleine stapjes, acties, stukjes en beetjes met elkaar 

te verbinden. De positieve energie zichtbaar, voelbaar, tastbaar, ruikbaar 

en proefbaar te maken. 

 

De BioBieb is gewoon iets wat je nu zelf kunt doen. Want jij bent de 

verandering en de grootste invloed die je kunt hebben is je eigen gedrag 

veranderen. 

 



‘The Great Green Wall Against Climate Change’ 
 

We gaan van lokaal naar internationaal doorpakken, dat begrijp je wel! 

Dat geeft het ook een extra goed gevoel, dat je deel uitmaakt van een 

wereldwijd verbindend en hoopgevend project, waar mee je op een heel 

mooie manier samen echt iets kunt doen aan een groot wereldprobleem!  

 

Goede Doelen : Red het Regenwoud! 

We hebben meer planten nodig, meer bomen en oerwoud voor de CO2 

opslag! Maar op dit moment  gaan de landen met de grootste oerwouden 

er het slechtst mee om… De toekomst stemt somber: Die gebieden 

zouden eigenlijk onder internationale bescherming moeten komen! We 

moeten van een ‘law of the jungle’ naar een ‘law for the jungle’!  

 

We zouden een deel van donaties en opbrengsten van bijvoorbeeld 

BioBieB bouwpakketten bestemmen voor bescherming van de 

regenwoud in de Congo, Indonesië en Brazilië. 

 

Samenwerkingen  
We willen dit echt met zoveel mogelijk organisaties samen doen.  

Bijvoorbeeld met de gemeente Utrecht, de IVN, de Jonge Klimaat 

beweging, het Utrechts landschap, Staatsbosbeheer, het WWF, lokale 

voedseltuinen, buurttuinen, voedselbossen, natuurterreinen en actie 

organisaties die opkomen voor de natuur, zoals misschien Greenpeace, 

Extinction Rebellion en Guerilla Gardeners.  

 

Waar komen de BioBiebs te staan?  
De stekjesruilkasten kun je (tijdelijk) plaatsen bij scholen en schooltuinen, 

openbare gebouwen, het gemeentehuis, provinciehuis, flatportieken, 

winkels, winkelcentra, moestuin / volkstuin complexen, alternatieve / eco 

gemeenschappen / (duurzame) bedrijven, banken, bibliotheken. Overal 

dus, zeg maar, waar mensen het zinnig en mooi vinden! 

 



Welk soort planten? 
Dat staat helemaal vrij. Je kunt je AH moestuintjes er in zetten, maar zelfs 

stekjes van boomzaden kweken om ze een paar jaar later te planten met 

een nationale boom plant dag. Gewone kamerplanten mogen ook hoor! 

 

Je kunt voor de binnen planten ook een speciaal stekjes rek maken 

waarmee je ook in de winter kunt doorstekken. In het voorjaar zet je ze 

dan in de BioBieb buiten.  

Je kunt ook kiezen voor een bloemen pakket, of speciaal plantjes waar 

inheemse bijtjes van houden. Je kunt zeldzame planten stekken, 

vergeten groenten, noem maar op! 

 

 

  



Inspiratie alom 
Kijk in deze tijd van het jaar vooral ook goed om je heen in je eigen buurt, 

in tuinen, parken en de vrije natuur. Mensen doen trouwens al dit soort 

dingen her en der! Hieronder wat afbeeldingen en nog een lijstje met 

voorbeelden online. 

 
 

Voorbeelden van green walling van de openbare ruimte 

Voorbeelden van wat je met Pallets kunt doen:  

Voorbeelden planten ruil projecten 

Voorbeelden DIY pallet / verticale tuin objecten  

Voorbeeld van een ‘plants swap pallet’ 

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk03-FRLIJT4rD_ol6zJFyHnecDqNIg:1617660796729&source=univ&tbm=isch&q=green+walling&sa=X&ved=2ahUKEwiHoZ-JkOjvAhUL8bsIHWroB8EQjJkEegQIBRAB&biw=1280&bih=650
http://planetpallet.co.uk/
https://www.google.com/search?q=plant+swap&safe=active&bih=650&biw=1280&hl=nl&sxsrf=ALeKk02JOnyYpzVYoUbzlfoMPEOxQsSQlw%3A1617661043557&ei=c4xrYL64IeGC9u8Pq5CY0Ac&oq=plant+swap&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEMsBMgIIADIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgUIABDNAlCPSVjJX2C7aWgCcAJ4AYABygGIAdMIkgEFOS4yLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj-vfj-kOjvAhVhgf0HHSsIBnoQ4dUDCA0&uact=5
https://www.pelckmans.net/nl/blog/diy-je-eigen-verticale-tuintje/details
https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1377698857723822082


 

 

 

 

😊  

HUP! 

Aan de slag ermee!!! 

 


