
 
 

GROEN 
NIEUWS van de 
Groene Loper 
Enschede 
 
met in deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
 

Groene Burendag: NU geld beschikbaar voor straten! 
Klimaatmaatregelen  
Zadenbieb Enschede. Wie doet mee? 
Groeiend en bloeiend bloemenlint Enschede 
Provinciale subsidieregeling Natuur en Samenleving 
 
 

Groene Burendag 
 €350,- voor een groene buurt NU beschikbaar 
 
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt. 
Dit jaar is Burendag op 28 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en 
waarbij buren iets goeds doen voor elkaar en de buurt. De Groene Loper Enschede roept 
mensen op om samen met de buren de straat van meer groen te voorzien. Wat te denken 
van samen geveltuintjes aanleggen, of hekjes door hagen vervangen. Het maakt de straat 
niet alleen mooier, door samen aan de slag te gaan met je buren wordt het ook nog eens 
gezelliger. Bekijk op www.burendag.nl wat de voorwaarden zijn. Het budget is beperkt, op is 
op.    
  

   
 
Of het nu een miniem strookje groen is of de wat grondiger aanpak, De hele straat fleurt op 
van groen. 
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Wist je dat

 
Gevel- en balkontuinen 

de straattemperatuur 

wel 20C kunnen doen 

dalen?! 

http://www.burendag.nl/
http://www.burendag.nl/


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bepaal het 

klimaatlabel 

van jouw tuin  

Doe de test  

 

 

Waarom 

Klimaatmaatregelen ? 

Het klimaat verandert. Het weer wordt minder 
stabiel. Soms gaat het hard regenen en dan is het 
weer lang droog. Het stedelijk watersysteem is 
hier niet op ingericht. Heftige regenbuien leiden 
tot wateroverlast. Een groene tuin is ook goed 
voor meer natuur in de stad, voor vogels en 
vlinders. 
 
Er zijn veel dingen die je zelf kunt doen. Hieronder 
een inspirerend voorbeeld 
 

 
 

Een gazon in de tuin houdt regenwater vast en 
laat het in de bodem wegzakken. Zo help je mee 
wateroverlast te voorkomen. Bij een licht 
verdiepte zone is het mogelijk om regenwater 
eerst te bergen en dan geleidelijk te laten 
infiltreren. Een gazon draagt op die manier bij aan 
het aanvullen van het grondwater en helpt 
verdroging voorkomen. Ook leuk: maai eens een 
strook niet en kijk wat er dan allemaal groeit en 
bloeit. 
Meer inspiratie op groenblauwenschede.nl   
 

Plannen voor een 
zadenbieb. 

 

Anneke Kokkeler is al jaren actief met het 

vergroenen van haar buurt. “Het is erg leuk om 

samen met buurtgenoten een bloemenlint in te 

zaaien en daarna te genieten van bloemen, 

vlinders en insecten”.  

En Anneke heeft meer vergroeningsideeën voor 

Enschede. Ze is geïnspireerd door de 

“zadenbieb” in Friesland en zou graag met 

ondernemende groene mensen onderzoeken of 

zoiets ook in Enschede kan werken. “Eigenlijk is 

het een simpel idee en gaat het om het vinden 

van een aantrekkelijke manier van verzamelen 

en ruilen van plantenzaden”. Meedenken of 

meedoen? Stuur svp even een berichtje aan 

groeneloperenschede@gmail.com 

https://www.groenblauwenschede.nl/bewoners/jouw-klimaatlabel/
https://www.groenblauwenschede.nl/bewoners/maatregelen/leg-een-gazon-aan-maak-een-bloemrijk-grasland/


 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene Groet namens de Groene Loper Enschede, 
Loet van der Heijden, 
Angelien Hoppen 
groeneloperenschede@gmail.com 

                                            

 

 

  

De Groene Loper Enschede heeft een prettige samenwerking  

met Enschede Bloeit Op. 

 

Bloemenlint Enschede         
weer een groot succes 

     
 

Ook dit voorjaar is de actie Bloemenlint weer succesvol 
verlopen. Meer dan 50 initiatieven hebben een gratis 
bloemenzaadmengsel aangevraagd en bijna 5.000m2 
grond ingezaaid met een bijenvriendelijk 
bloemenmengsel. Dit is niet alleen goed voor bijen en 
vlinders, maar Enschede ziet er binnenkort ook een stuk 
vrolijker uit door de variëteit aan wilde bloemen. 
 
Lees verder over het hoe en waarom en wat u zelf kunt 
doen. 

Provinciale 
subsidieregelingen 
Natuur en Samenleving 2.0  
Organisaties, ondernemingen, 

gemeenten en waterschappen kunnen 

subsidie aanvragen voor activiteiten 

die bijdragen aan de versterking van de 

relatie tussen natuur en samenleving. 

Voor meer informatie kijk op 

https://www.overijssel.nl/loket/subsidi

e/vitaal-platteland/natuur-en/ 

 

Egels in de knel 

 
Egels hebben het steeds moeilijker 

in de stad. In veel gevallen vormen 

schuttingen en hekwerken een 

onneembare barrière. 

In veel gevallen is er een 

eenvoudige oplossing. Voor meer 

informatie kijk 

op: https://www.egelwerkgroep.com

/egelsnelweg 

 

https://www.groenblauwenschede.nl/bewoners/nieuws/
https://www.groenblauwenschede.nl/bewoners/nieuws/
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/natuur-en/
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/natuur-en/
https://www.egelwerkgroep.com/egelsnelweg
https://www.egelwerkgroep.com/egelsnelweg

