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Editie: De week van de biodiversiteit in de Hof van Twente 

22 t/m 29 mei 2021 

 

 
Biodiversiteit gaat over alle plant- en diersoorten en dus ook over ons.  We leven met elkaar samen 
en zijn van elkaar afhankelijk. Maar zodra er te veel soorten verdwijnen of juist één soort te veel 
overheerst, verdwijnt die natuurlijke balans en komen alle soorten, inclusief wij mensen, in de 
problemen.  
 

Er zijn  (gelukkig) veel manieren om biodiversiteit te (helpen) herstellen….. 
Het thema van de week van de biodiversiteit in 2021  is: `Mmmm… Natuur om op te (VR)eten’ 

 
 

  
 

Alles wat jij in je eigen achtertuin, erf  of op je balkon doet, helpt mee. Maar hoe meer mensen je 
meekrijgt in je plannen, hoe meer je bereikt. Misschien wil je buurt, sportclub of school ook wel 

meehelpen? De Groene loper Hof van Twente heeft daarom samen met Kerngroep Groen van de 
gemeente Hof van Twente en Hofkracht de week van de biodiversiteit georganiseerd. In de 

Kerngroep Groen zitten vertegenwoordigers van lokale initiatieven, de gemeente e.a. duurzame 
initiatieven. 

 



 

  

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Programma in het kader van ………..Mmm… Natuur om op te (VR)reten 
 

`hapje voor jou, hapje voor mij’ 
 

Week van de biodiversiteit 22 t/m 29 mei 2021 

 
 
 

  
 
 

Struikenactie eetbaar groen 

Heb je een idee voor een openbaar 

toegankelijk stuk land of berm waar jij 

struiken voor mens en dier aan wilt (helpen) 

planten in het najaar 2021?  SAMEN maken 

we de Hof actief en betrokken eetbaar Groen. 
Er is € 5.000 beschikbaar voor aanplant `Eetbaar 

Groen’. Denk aan:  

Adoptiegroen in de kernen (maatjes aanpak = struik voor 

jou, stuik voor mij)  in  openbare plantsoenen of bij een 

sportpark?  

Agrariërs of `Buitenlui’ die struiken willen aanplanten ( 

een berm of strook of hoekje,  Rustpunten ) voor dieren en 

ook mensen daarvan willen laten (mee) genieten?  

Ondernemers die samen insteken in deze actie ( bijv. een 

groenteboer die bij een bakje frambozen/bessen een struik 

voor vogels of bijen cadeau doet aan een ondernemer  op 

een bedrijventerrein .... enzovoorts) 

 

 

 

Dien een idee in  op de dag van de 

biodiversiteit en ontvang op 22 mei  een 

bessenstruikje om alvast verder op te 

kweken.  

Kom op 22 mei  naar Markelo of 

Goor (zie programma) en vraag naar de 

struikenactie via de Groene Loper.  

Ideeën die gaan over de `maatjes’ aanpak. 

`Hapje voor jou, hapje voor mij’.  Krijgen 

voorrang.  Op 4 juni  2021 worden de 

eerste ingezonden ideeën beoordeeld door 

de  werkgroep.  

Natuurlijk kun je ook je idee digitaal via 

info@groeneloperhofvantwente.nl 

indienen  van 22 mei tot  29 mei  2021.   

mailto:info@groeneloperhofvantwente.nl


Hapje voor jou, hapje voor 
mij ? 
 
Markelo 
Zaterdag 22 mei 9.00 uur- 12.00 uur 
 
De Kuierkoare staat opnieuw bij het 
Kaasplein naast de eerste kleine pluktuin 
van Markelo. 
 
Behalve informatie over biodiversiteit en 
de activiteiten van Markelokaal kunt u 
weer tarwemeel, pasta en honing uit 
eigen gebied en de twee uitgaven 
van  “Het eetbare erf” kopen.  

 

 

 
Ontvang op 22 mei in Markelo  een bessenstruik om op te 
kweken en dien je idee in voor de Struikenactie via de Groene 
Loper.  

  

 
Entree Reggetuin Kerkstraat 123 D (achter Avia 

Tankstation) in Goor. 

Ontvang op 22 mei in Goor  een 
bessenstruik om op te kweken en dien je 

idee in voor de Struikenactie via de 
Groene Loper. 

Opening `Plantjesbieb’ in de Reggetuin  
Goor 
 
Zaterdag  22 mei 13.30 uur  
 
De plantjesbieb werkt als volgt: neem een plantje of stekje mee 
uit de bieb en zet er een stekje, plantje voor in de plaats . 
Voorwaarde is wel dat de geplaatst planten gezond zijn en dat 
erbij wordt vermeld wat het is. Daarvoor liggen stickers en 
pennen klaar. Uiteraard mogen mensen ook alleen doneren. 
Alleen afnemen, is daarentegen niet de bedoeling.  

 

 
Melkveebedrijf, kunst en 
ontmoeten 
Bentelo 
 
Dinsdagmiddag 25 mei van 14.00- 15.00 
uur (max. 6 personen)   
 
In Bentelo geven  Richard en Rozalinda 
Scholten een  wandelexcursie p hun 
boerenbedrijf  Erve Smienk op hun 
Twickelerboerderij in Bentelo. 
  
De natuur als basis van hun biologisch 
melkveebedrijf. Loop mee door het 
kruidenrijk grasland, door de koeienstal 
of maak een stiltewandeling. Opgave: 
info@ervesmienk.nl 

 

 

 

https://markelokaal.nl/
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De bij en wij 
Hengevelde 
 dinsdag 25 en/of woensdag 26 mei 
Excursie van 1 uur  op een natuurerf in Hengevelde door imker 
Mariëlle Nijhuis. Met honingproeverij en informatie over 
Hofvogels en hun project Natuurerf.nl.  
Vermeld bij opgave voorkeurstijd en aantal personen.  Deze 
excursie is mogelijk tussen  10.00 uur en 16.00.  
 
Opgave voor deze excursie via mariellenijhuis@gmail.com 

 
 
 
Het gebruik van een 
biodiversiteit’s app in de 
praktijk?  
 
Woensdag 26 mei   
 
Locatie: Bas Morsink (Hof van Innovatie) 
Enterweg 1, 7475 TK Markelo 
 
De Kerngroep Groen Hof van Twente test 
op deze locatie het gebruik en het nut 
van de biodiversiteits app (ontwikkeld 
door het IPC). Wil je meer weten over 
deze activiteit en de Kerngroep Groen ?  
 
Neem contact op met 
M.Aalbrecht@hofvantwente.nl  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
De gierzwaluw als graadmeter voor 
biodiversiteit? 
Delden  
 
Donderdag 27 mei 19.00 uur-20.30 uur    
In Delden zijn i.s.m. Wonen Delden en Arbor Boomverzorging, 
de eerste gierzwaluwnestkasten opgehangen. De werkgroep 
geeft uitleg over de kasten en over wat de gierzwaluw te maken 
heeft met biodiversiteit. Wil je uitleg over de gierzwaluw en dit 
project?  Geef je op via info@groeneloperhofvantwente.nl  
 
Vermeld bij opgave: Gierzwaluw en het aantal personen. 
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Doneer of haal zaden bij de 
Zadenbieb  
Goor  
Donderdag 27 mei  
Bibliotheek Hof van Twente, De Höfte 
97471 DK Goor  
 
Groente- en bloemzaadjes lenen bij de 
bibliotheek in de Hof van Twente? De 
zadenbieb is gestart! Honderden zakjes met 
bloem- en groentezaad staan klaar bij de 
bieb om in je tuin gezaaid te worden.  
Wil je doneren of afhalen? Neem contact op 
met i.wind@bibliotheekhengelo.nl.  

 

 
 

De zadenbieb is een nieuw initiatief bij de bibliotheek Hengelo en Goor en is geschonken 
door de Natuur- en MilieuRaad van Hengelo, ter ere van hun 25-jarig bestaan i.s.m. de 

Groene loper Hof van Twente.  
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