“De Groene Loper Hengelo heeft als missie bewoners en
bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit,
ofwel hun eigen natuurlijke leefomgeving. Met de Groene
Loper verbinden we bestaande buurtinitiatieven in het groen
en maken deze zichtbaar, zodat zoveel mogelijk mensen in
aanraking komen met de natuur dicht bij huis”

Terugblik bijeenkomst Groene Loper Hengelo
15 mei 2018
We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst met ongeveer 30 aanwezigen! Hieronder de
belangrijkste zaken uit de bijeenkomst op een rijtje.

Actie Bloemenlint
Het Bloemenlint werd dit jaar voor de 1e keer georganiseerd vanuit de Groene Loper Hengelo. Met
het bloemenlint willen we meer mensen bij de directe omgeving betrekken en de biodiversiteit
vergroten. Want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd.
En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening.
Dit eerste jaar was de actie gericht op de basisscholen in Hengelo. Alle scholen die een stukje grond
op een zonnige plek ter beschikking hadden, konden zich aanmelden. Van de 32 benaderde
basisscholen heeft de helft, 16 scholen deelgenomen aan het bloemenlint.
Het voornemen is om het bloemenlint in 2019 groter en breder te maken door alle geïnteresseerde
organisaties, buurten en bedrijven te betrekken.
Meer info over de bij:
www.bestuivers.nl
www.bijenlint.nl
www.nederlandzoemt.nl

Vlinderdriehoek
Jurriaan Knol (railpleasure en ecologische verbindingszone) en Martin Degen (landschap Overijssel)
lichten de plannen en de waarde toe van de Vlinderdriehoek, van Hengelo, Kuipersdijk, via
spoortraject van het oude Akzolijntje naar Twekkelo, van daar naar het kristalbad en van daar weer
terug naar het startpunt van het spoorfietsen bij het FBK stadion in Hengelo. De driehoek valt in
zowel Hengelo als Enschede.
De presentatie is te vinden op http://www.groenerhengelo.nl/start-groene-loper-hengelo/
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Wat kun je zelf doen aan een gezonde, groene stad en om de gevolgen van de
klimaatverandering op te vangen?
Marjolein Friele van Waterschap Vechtstromen toonde ons met haar waterbak beeldend de gevolgen
van forse regenbuien voor straten, tuinen en huizen. Omdat ons klimaat verandert en het meer en
vaker regent in Nederland, wordt de druk op de afwatering via riolering verhoogd. Het systeem kan
het vele water in die gevallen steeds vaker niet bolwerken. In haar waterbak liet Marjolein tal van
mogelijkheden van tijdelijke waterberging zien. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van
hemelwater in de voortuin, grind in plaats van betegeling van je oprit en vooral: tegels uit de tuin en
beplanting er in!
Aanvullend hierop presenteerde Alexandra Tempelman de Actie Steenbreek. De gemeente Hengelo
heeft zich aangesloten bij Steenbreek en maakt hiermee een statement: minder grijs, meer groen!
Alexandra vertelt met verve hoe je mensen enthousiasmeert om mee te doen. Voor de presentatie
kijk je op: http://www.groenerhengelo.nl/start-groene-loper-hengelo/
Voor meer inspiratie:
•
•
•
•

www.rainproof.nl
www.groenblauwenetwerken.com
www.pinterest.com/waterpunt
https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/friksbeheer/wpcontent/uploads/2017/01/fotoboekKAS_Brochure2017.pdf

Biologische bollenactie Burendag 22 september
Op 22 september is het Burendag, een landelijke activiteit van het Oranjefonds. Als je samen met je
buren een activiteit organiseert die een bijdrage levert aan de buurt, dan kun je daar max. 400 euro
subsidie voor aanvragen. Vanuit de Groene Loper willen we groene Burendagen stimuleren. Dit doen
we door mensen te helpen met het indienen van een aanvraag. Een deel van de aanvraag heeft
betrekking op het bestellen van biologische bollen. De bollen bloeien in de periode februari- mei en
bieden voedsel voor insecten.
In Hengelo organiseren we in juli een inloopmoment en helpen mensen bij het indienen van de
aanvraag.
Wij zoeken enkele vrijwilligers die mensen willen helpen bij de aanvraag. Heb je interesse meld je
dan aan bij groeneloperhengelo@gmail.com
Uiteraard wordt van te voren ruimschoots publiciteit aan de inloopbijeenkomst gegeven.
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Tips voor financieringsmogelijkheden:
Er werd een korte toelichting gegeven op een aantal interessante (groene) subsidiemogelijkheden voor
de aanwezigen:
o

o

o

o

De Groene Pet subsidie: Om de aanleg van sedumdaken te stimuleren kent de
gemeente Hengelo sinds 2014 de subsidieregeling Groene Pet. Ook in 2018 is er nog
geld beschikbaar voor deze regeling. Maar wees er snel bij, want op is op! Kijk op:
https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC/GPDC-Producten-catalogus1/_Burger-en-Bedrijven/Subsidie,-Groene-Pet.html
De Stadscheque: Goed idee voor de binnenstad van Hengelo? Vraag een
Stadscheque aan! Kijk op: https://www.nieuwsoverijssel.nl/goed-idee-voor-debinnenstad-van-hengelo-vraag-een-stadscheque-aan
KOM MEEDOEN-subsidie. De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor het
verminderen van eenzaamheid en het verhogen van zelfredzaamheid van kwetsbare
mensen in de Hengelose samenleving. Organisaties die in 2018 activiteiten
organiseren die gericht zijn op ontmoeten en dag- en vrijetijdsbesteding kunnen in
aanmerking komen voor deze subsidie. Kijk op: https://www.hengelo.nl/Welkom-inHengelo/GPDC/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger-en-Bedrijven/Subsidie,preventie-opgroeiproblemen-2.html
Daarnaast kent de gemeente Hengelo de Buurtbon, zie
https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC/GPDC-Producten-catalogus1/_Burger/Buurtbonnen.html en de ANWB het ANWB Fonds. (De
aanmeldingstermijn van maatschappelijke projecten is voor dit jaar echter gesloten).

Overige subsidies en fondsen worden omschreven in het document groene subsidies Hengelo op
http://www.groenerhengelo.nl/start-groene-loper-hengelo/

WeustDag 10 juni Stadspark Weusthag
Albert Becker van Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum Hengelo wees ons nog op de WEUSTDAG:
Op zondag 10 juni stellen de verenigingen in het Weusthagpark hun deuren open voor het publiek en kan
volop genoten worden van de natuur van dit prachtige park. Kom van 11.00 tot 16.00 uur naar de
WeustDag om de omgeving in volle glorie te beleven en kennis te maken met de verenigingen. Zie
verder: https://www.facebook.com/events/144642296163206/?active_tab=about

Agenda Groene Loper Hengelo:
Zaterdag 19 mei – groenmarkt, wetstraat
Zondag 10 juni – Weustdag Stadspark Weusthag
Juli: inloop groene burendag / bollenactie. Plaats en tijd wordt nog gecommuniceerd.

Hartelijke groet,
Marc ten Barge en Angelien Hoppen
groeneloperhengelo@gmail.com.
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