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Nieuwsbrief maart 2021 

Groene Loper Enschede 

VOORUITBLIK:  
NL Doet:  28 en 29 mei 
Organiseer met jouw club een groene 
klus, vraag hulp en budget aan.  
Groene Burendag : 25 september 
Vergroen je straat met je buren: 
geveltuintjes, bolletjes,  bloembakken, 
vogelhuisjes en gezelligheid. Maak nu 
alvast je plannen! 
 

IN ACTIE: Leg een geveltuintje aan 
met Zo Groen!  
Of win een groene straat!!!! 
 

Afgelopen zaterdag gaf wethouder Jurgen 
van Houdt in de wijken Lasonder, 't Zeggelt 
en Boddenkamp in Enschede het startschot 
voor de vergroeningscampagne Zo Groen. 
Er zijn deze dag zo’n 60 geveltuintjes 
ingeplant.  
 
De campagne Zo Groen 
De plantdag is onderdeel van de campagne 
Zo Groen. Inwoners van Enschede die hun 
woning én de straat willen opfleuren, 
worden door Zo Groen geholpen bij het 
aanleggen van hun eigen geveltuin. Een 
geveltuin is een smalle strook met planten 
en bloemen langs de gevel van een woning, 
die zorgt voor meer natuur in de buurt, 
regenwater opvangt en helpt tegen de 
hitte. 
 
Hulp en een wedstrijd 
Het aanleggen van een geveltuin kan 
gemakkelijk zelf, of samen met buren, 
gedaan worden. Voor de mensen die geen 
groene vingers of geen tijd hebben, biedt 
Zo Groen bewoners een helpende hand. 
Ook kun je geveltuinen voor je eigen straat 
winnen! De Groene Loper Enschede mag 
maar liefst 100 geveltuinen gratis 
weggeven. Kijk voor meer informatie, of 
voor inspiratie en tips, op: 
www.groenblauwenschede.nl/zogroen.  
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VOEDSELHULP: Meld je aan als 

voedselbank voor de bij 

Heb jij al bloemenzaad ingezaaid en wil je nog 

meer doen voor de bij? The pollinators zoeken 

in Nederland 1500 adressen die Voedselbank 

voor bijen willen zijn. Aanmelden kan tot 1 

april. Info en aanmelden 

ZAAI MEE: Bloemenlint Enschede 
 
De Groene Loper Enschede organiseert voor het zesde jaar alweer de actie 
Bloemenlint. Samen met  groene initiatieven leggen we een bloemenlint aan door de 
hele stad. Elk jaar kleurt Enschede een beetje groener en bloemiger. Dit doen we om 
bijen en vlinders een handje te helpen en om Enschede bloemrijker te maken. Ben jij 
betrokken bij een maatschappelijke organisatie, zoals een moestuin, sportvereniging of 
buurthuis, en heeft jouw organisatie nog een zonnige plek voor een kleurrijk 
bloemenlint? Meld je dan uiterlijk 4 april aan voor gratis bloemenzaad via 
www.groeneloperenschede.nl. Hier vul je je gegevens in. Zaad aanvragen voor je eigen 
tuin mag ook. Je ontvangt bericht waar je je bloemenzaad kunt ophalen. De Groene 
Loper Enschede, in samenwerking met de Bijenvereniging Enschede zorgt voor 
geschikt zaad en zaai instructies. Wees er snel bij want de voorraad is niet onbeperkt. 
Deelname is kosteloos! 
 

CURSUS: Ontwerp een 
voedselbos 

De Ontwerpcursus is bedoeld voor 
mensen die een voedselbos willen 
aanleggen en hier ook plek voor 
hebben. Je leert wat er precies bij 
komt kijken en je doet je inspiratie 
op bij andere voedselbossen. 
Vervolgens ga je aan de slag met 
het inrichten van jouw eigen 
voedselbos. Je krijgt hulp van 
ervaren docenten en de andere 
deelnemers om er een rijk en 
productief voedselbos van te 
maken. De ontwerpcursus bevat 
ook een excursie en is vooral van 
waarde als je aandacht aan 
tussentijds huiswerk kunt 
besteden. 

De cursus bestaat uit vijf 
cursusdagen. 

Bekijk het programma hier of meld 
je hier aan! 
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