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Drie pijlers Groene Lopers 

biodiversiteit



Groene Lopers

Waarom vergroenen?

Wat is een bloemenlint?

Hoe pak je dat aan?

Andere vergroeningskansen

Tips en tricks

Wat ga ik vertellen?



Wat is voor jou 

reden om samen 

te gaan vergroenen?

menti.com



Bijen hebben het moeilijk. 

In NL zo’n 350 soorten waarvan 
50% op rode lijst.

Bestuiving door Bijen (ook hommels), 

vlinders, motten, wespen, kevers…)

-Voedsel

-Nestplek

De bij



Waarom een bloemenlint?

Iets voor wilde bij doen. 

Zichtbaar

Aaibaar/sympathiek

Verbindend: iedereen kan meedoen 
(particulier/groep/straat/school/bedrijf)

Effectief: resultaat heeft direct effect 
op de natuur (bodem, insecten, 
vogels)

Herhaalbaar: kan ieder jaar aan 
verder gewerkt worden

Bloemenlint



Hoe organiseer je dit?
oriëntatiefase - voorbereidingsfase - uitvoeringsfase



Start op tijd

Samenwerken!

Bloemenmengsel

Financiën 

Deelnemers. 

Gemeente*

Gemeente heeft ook groenambitie!

Stem op elkaar af

Grondeigenaar - toestemming

Bloemenzaad

Hulp

Oriëntatiefase (sept-dec)



Werk een stappenplan uit

werk (lokaal) samen, maak afspraken

regel bijtijds:

- financiën, 

- zaad

- PR materiaal 

(+zaai-instructies etc.);

- zaaduitgifte

wie doet wat;

communicatie plannetje

publiciteit voor en achteraf

zorg voor een plek waar alles na te lezen is 

Voorbereidingsfase (jan-feb)



vul zakjes met zaad, 

Uitgifte 

PR: persbericht / facebook etc

Uitvoeringsfase (feb-juli)



Biologisch?

1 jarig  /  meerjarig?

Inheems?

Grond voorbereiden

Bloemenzaad



Enschede

10.000 m2 = 1 Ha

Losser-Oldenzaal-Dinkelland-
Tubbergen

10,3 Ha – 207 kilo 
bloemenzaadmengsel

(2016 : 70 deeln ; 2018 : 100 deeln ; 2020 : 
271deeln)

Deelname



Overige vergroeningskansen



Bloemenlint

Straat vergroenen: 

- geveltuintjes

- balkons vergroenen

- bloembakken

- groenstroken

- boomspiegels

Buurttuin (kruiden-,  groente-,  fruit-,  pluk-,  speeltuin)

Bomenactie  - Struikenactie  - Bollenactie  - Stokroosactie

Zaden oogsten  - Zaden- of stekjesruil  - Zadenbieb

Wat kan er allemaal groen?



NL Doet

Boomplantdag

Lentemarkt

Dag van de aarde

Burendag

Dag vd duurzaamheid

Natuurwerkdag

Pak je moment



Voor een goed idee is vaak wel 
geld te vinden!

Wijkbudget/buurtbon

Provinciale programmasubsidies

Aanhaken bij (landelijke) acties

In onze nieuwsbrief tippen wij je.

Hoe kom ik aan geld



Welke 

vergroeningskansen 

voor jouw dorp/stad 

of wijk zie je?

menti.com



Start op tijd

Betrek andere partijen

Hou het simpel!

Bekijk je kansen 

- beter goed gejat… 

- follow the money

Maak er een feest van!

Tips & tricks



groenblauwenschede.nl of groenblauwtwente.nl

groenbezig.nl/bewoners-voor-bijen

groenbezig.nl/alles-goed-geregeld/geld-en-financiering/tips-voor-financiering-groene-bewonersinitiatieven

Biologische bloemenzaadmengsels: bv bolster.nl of cruydthoeck.nl

Meer info

http://www.groenblauwenschede.nl/
http://www.groenblauwtwente.nl/
http://www.groenbezig.nl/bewoners-voor-bijen
groenbezig.nl/alles-goed-geregeld/geld-en-financiering/tips-voor-financiering-groene-bewonersinitiatieven
http://www.bolster.nl/
http://www.cruydthoeck.nl/

