Presentatie groene initiatieven 7-2-2018
Groene Loper Hengelo

initiatief
1 Werkgroep
Landschapsonderhoud
Weusthag
1 IVN Hengelo

contact
Albert
Becker

albertbecker@inhoes.
nl

Albert
Becker

albertbecker@inhoes.
nl

1 Stichting
Albert
Heemtuin en Becker
Natuurcentrum
Hengelo

albertbecker@inhoes.
nl

2 NMR
Simon
Hengelo e.o. Janssen /
Pieter
Leutscher

samoa.nl@hotmail.co
m

3 Robbert de
Vries

Robbert de
Vries

4 Wijk
moestuin/
wijkpluktuin/
leertuin

robbert@groenebouw maakt Groene
hekken.nl
Bouwhekken
van hout met
plantenbakken
er aan. Sociaal
ondernemer
njusja4@hotmail.com Wijkmoestuin/ assistentie
wijkpluktuin/
opzet/
leertuin
ondersteuning
ivm grond
bezet

Njusja
Horsthuis/
Eric
Siemelink/
Robert
Compier
Bart
info@ervegeurts.nl
Zantine/
Manon Vetz

5 Erve Geurts

doen
mensen
betrekken bij
landschapsonderhoud
educatie,
onderhoud/
beheer
heemtuin/
beleefbos
verbinding met
groene
partijen/ontw
Natuur/
educatief
centrum
volgen
gemeente(raad)
voor behoud
groen

dagbesteding,
doet veel in
groen, maakt
groene en
biologische
producten

behoefte
vrijwilligers

droom

vrijwilligers

vrijwilligers

Hengelo toonbeeld
van duurzaamheid

vrijwilligers
<60jr

red de
stadhuisceder en
de groene loper
waar dit staat.
Hengelo
duurzaamste stad,
groen/
duurzaamheidseducatie
meer sociaal
ondernemerschap
stimuleren

advies, wet en
regelgeving
bouw voor
zorg in
buitengebied

meer
samenwerking met
't Weusthag omdat
we buren zijn

keten van groene
participatie/
maatschappelijke
waarde creeren
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initiatief
contact
doen
6 Spoorfietsen Jurriaan Knol jurriaanknol@home.nl hergebruik
oude spoorlijn
voor
spoorfietsen,
duurzame
energie,
ecologische
verbindingszone
7 Groene
Harry
hgroothuis51@gmail.c op 4 plekken
Oases
Groothuis
om
groene oases in
centrum
hengelo
(fonteinen,
zitgelegenheid,
groen)
8 Energiek
Hans
jgbkleinsmann@outlo oa. ZonneSlangenbeek Kleinsmann ok.com
collectoren op
daken
Slangenbeek
8 Kinderwadi Hans
jgbkleinsmann@outlo Kinderwadi met
met Vlonders Kleinsmann ok.com
Vlonders,
Slangenbeek
8 Junglepad/ Hans
jgbkleinsmann@outlo Junglepad/
Schapenwei Kleinsmann ok.com
Schapenwei,
Slangenbeek
9 Buurt en
Peter Waldt prwaldt@gmail.com gebruik maken
mobiliteit
van electrische
Overijssel
auto's als
alternatief
kleinschalig
vervoer
10 Stadsimker Philip
stadsimkerij@gmail.co veel bijenkasten
Winkelhorst m
in Hengelo

11 Wind voor
Buren

Bert en
Annemarie
Kirsten

behoefte
droom
contact met
gemeente en
andere groene
partijen.
Bijenkasten

plaatsbepaling
, voortgang in
keuzes maken
etc

vrijwilligers/ voldoende
leden wijkraad onderhoud ivm
veiligheid in de
wijk
vrijwilligers/
leden wijkraad
vrijwilligers/
leden wijkraad
co-financiering alternatief
/mankracht
duurzaam
maatschappelijk
vervoer

meer kasten,
eigen lokatie,
veel groene
initiatieven

info@windvoorburen Windmolens bij morele steun
knooppunt
Buren

bijen bij alle
verzorgingstehuizen, scholen,
buurten en
plantsoenen.
duurzamen
samenleving
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12 Ware Natuur Philip
info@warenatuur.nl
Gortemaker

13 De Groene
droom

Ricardo
Kreileman

14 Fruitstraat
Jeroen
(Hegemans- Buitenweg
weg)
15 Tuin
Smakelijk

Vera
Greutink

15 Bio Buurttuin Vera
Greutink

doen
behoefte
moestuin
workshops,
eetbare planten
excursies,
begeleiden en
advies groene
initiatieven

ricardokreileman@hot natuurgek'/aanmail.com
bestedingsrechtdeskundige. 2
integrale
kindcentra in
Hof van Twente
waarbij groen
hoofdthema is.
jeroenbuitenweg@gm plukfruitbomen advies voor
ail.com
in voortuinen, proces
afkoppelen
hemelwater
vera@tuinsmakelijk.nl biologische
groenteteelt/
permacultuur.
Cursussen

droom
meer bomen,
groenstroken,
voedselbossen.
Meer
gratis/goedkope
percelen voor
moestuinen. Meer
locaal biologische
voedselproductie.
Voedselcooperatie
voor meer
betaalbaar
biologische
producten.
minder beton,
meer groen in
gebouwen en
redeneren vanuit
oplossingen in de
natuur (Winny
Maas)

meer groen in het
centrum

meer mensen die
duurzaam
biologisch hun
voedsel
verbouwen

vera@tuinsmakelijk.nl biologische
groenteteelt
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