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NIEUW: Vergroeningstool 

De provincie Overijssel heeft een 

vergroeningstool ontwikkeld. Hiermee 

sleep je makkelijk bloemen en planten in 

een foto van je straat. Zo krijg je al een 

idee hoe groen je straat er uit kan komen 

te zien. Leuk om met zo’n plaatje je buren 

ook enthousiast te maken! 

Nieuwsbrief winter 2020 

Groene Loper Enschede 

Ondanks corona hebben we het 

afgelopen jaar niet stilgezeten en met 

elkaar enkele mooie resultaten geboekt. 

Na een gezamenlijke aftrapbijeenkomst 

dit voorjaar, hebben we twee zeer 

geslaagde acties gehad: het Bloemenlint 

en de Bomenactie en aan de Groene 

Burendag nam een recordaantal 

mensen deel! Ook volgend jaar zijn we 

van plan groene acties te organiseren. 

We houden je op de hoogte!   

 

KANS: Buurtfonds van de 
Nationale Postcodeloterij 
 
Er is een nieuwe regeling die het 
mogelijk maakt om jouw groen project 
in de buurt te kunnen realiseren! Het 
Buurtfonds steunt buurtprojecten die 
bijdragen aan een leefbare buurt. Denk 
hierbij aan projecten waar bewoners 
elkaar ontmoeten, zoals een groene 
ontmoetingsplek, de bouw van een 
groot insectenhotel, het vergroenen van 
de straat of wijk of het organiseren van 
een gezamenlijke activiteit. 
Uitgangspunt is dat het een bijdrage 
levert aan buurtprojecten die voor 
iedereen in de buurt toegankelijk zijn. 
Een van de criteria is dat je een  
maatschappelijke organisatie bent. De 
bijdrage ligt tussen € 500,- en € 5.000,- 
als je geen maatschappelijke instelling 
bent kun je ook kijken of je je project 
namens een stichting/(wijk) vereniging 
kunt indienen.  Zo kun je als 
buurtinitiatief toch een beroep doen op 
dit fonds      .Meer info 

BUURTINITIATIEF: 70 geveltuintjes 

Het buurtinitiatief in de wijk Lasonder ‘t 

Zeggelt Boddenkamp is van start. De 

eerste van de ruim 70 geveltuintjes 

worden op dit moment aangelegd! Lees 

HIER het enthousiaste verhaal van de 

initiatiefnemers Lammie en Mark.  

De Groene Loper Enschede zet zich in voor 

nog veel meer ‘stoeptuintjes’: geveltuinen, 

boomspiegels, balkontuintjes of borders. 

Met een paar buren tover je op een 

gezellige zaterdagmiddag wat groen in je 

straat.  
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TERUGBLIK: Bomenactie Enschede 

Met veel plezier kijken we terug op de 

geslaagde bomenactie. Dankzij een mooie 

samenwerking met 

www.iedereeneenboom.nl, de gemeente 

Enschede en diverse lokale organisaties 

was de actie een groot succes! Meer dan 9 

(buurt)initiatieven ontvingen in totaal 110 

bomen. De bomen werden met heel veel 

enthousiasme ontvangen en hebben 

inmiddels allemaal een mooi plekje 

gekregen. Een van de deelnemers was 

Dorpsraad Lonneker. Met elkaar hebben zij 

27 inheemse bomen in en om het dorp 

Lonneker geplant 
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WINTERTIP: zorg voor de egels 
 
In dit inspirerende FILMPJE zie je wat je 
kunt doen voor onze gestekelde 
vrienden. Zij kunnen in de winter wel 
een beetje hulp gebruiken.  

De Groene Loper Enschede 

wenst je hele fijne 

feestdagen en een goed, 

gezond en GROEN 2021

N 2021. 

KIJKTIP: Life on our planet. 

Deze film van David Attenborough over hoe 

het ervoor staat met de natuur op onze 

planeet geeft nogmaals het grote belang van 

biodiversiteit weer 

NOG 1 DING: gratis pruimenboom. 

Meld je HIER aan voor het 

Plant&klaarpakket en maak kans op een 

gratis pruimenboom.  
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