
 

 

Goorse Mixed Hockey Club 

 

Hoe zorgen we voor vergroening van onze sportclub GMHC ? 

Hoe zijn we tot dit project gekomen?  

Eigenlijk waren we al een tijd bezig met het ontwikkelen van een groen complex, zonder dat we dat ons zelf zo 
bewust waren. Binnen een onderhoudsploeg speelt natuurlijk altijd het punt van: hoe kunnen we het complex 
zo goed mogelijk onderhouden? Maar ook: hoe doen we dat zo mooi mogelijk! En zo mooi mogelijk, daar word 
je nog gelukkiger van dan van zo weinig mogelijk werk…. 

Maar mooi wil niet altijd zeggen dat het alleen om visuele aspecten gaat. Mooi houdt ook in dat er  voor wat 
betreft de natuur veel variëteiten vertegenwoordigd zijn, zowel op het gebied van planten en struiken als op 
het gebied van dieren. Van vogels en insecten tot egels en eekhoorns. Die zijn hier allemaal. Met andere 
woorden: de nodige biodiversiteit! En daar kan nooit te veel van zijn…. 

Uitgangspunt bij de keuzes voor planten , bomen en struiken zal steeds zijn: kunnen we inheemse soorten 
toepassen, dan zullen we daar altijd voor kiezen. Ook omdat dat op de lange duur een voorwaarde is om een 
stabiele omgeving op te bouwen en die past bij onze vogels en insecten. Daarbij moet ook gelet worden op een 
zodanige keuze dat we vanaf het voorjaar tot het najaar bloeiende en besdragende struiken op ons complex 
hebben.  

Meer biodiversiteit 

Met name de relatie met onze buren gaat resulteren in een overgangsgebied met veel biodiversiteit. Het 
grensgebied tussen beide terreinen wordt omgetoverd in een eldorado voor kikkers in de vorm van een 
kikkerpoel, overgaand in een wadi. Daardoor ontstaat voor flora en fauna een situatie die een heel breed 
gebied beslaat: van diep water naar ondiep water naar helemaal geen water. Waardoor veel variëteit in 
planten en dieren mogelijk is. Gevoed door regenwater dat niet meer naar het riool wordt afgevoerd. 
Aangevuld door een broeihoop voor reptielen zorgt dat voor veel biodiversiteit. 

Daarnaast is er gedacht aan vergroening van zo veel mogelijk ruimtes en het invullen met groen waar binnen 
kan worden gestruind en gespeeld. Maar waar ook van de vruchten gegeten kan worden: hapje voor mij en 
hapje voor jou!. En dat eten niet alleen door de dieren die zich daar thuis voelen, maar ook door de mensen en 
kinderen die op bezoek komen in het groen. Appels, peren, bessen en vruchten.  Alles wat daarbij groen kan 
worden ingericht, wordt groen.  

 



Educatie en samenwerking daarin met andere partijen 

We hebben drie onderwijsinstellingen als buren: twee basisscholen en een school voor VO.  

Het VO maakt al langer gebruik van de sportvelden voor de lessen in lichamelijke opvoeding. In de komende 
tijd zal in overleg met leerkrachten VO dit worden uitgebreid naar lessen biologie en biodiversiteit op basis van 
de mogelijkheden op ons complex: en dat worden er nogal wat!  

Daarnaast zal de samenwerking met de basisscholen worden uitgebreid: de basisscholen zullen in overleg met 
de club een programma opstellen om door het jaar heen aandacht te besteden aan de natuurbeleving die past 
bij het moment en het seizoen. In het voorjaar bijvoorbeeld de nodige aandacht voor de kikkers en in het 
najaar voor de paddenstoelen.   

Wat hebben we gedaan? 

Om het geheel groener te maken hebben we het nodige aangepakt. We hebben bij de oprit de nodige stenen 
verwijderd en daar bloeiende randen aangelegd. We hebben fruitbomen en bessenstruiken gepoot, 
zandheuvels, takkenrils en heggen aangelegd. Op het terrein zijn intussen verschillende soorten insectenhotels 
geïnstalleerd. Aan de zijkant hebben we via een samenwerking met een imker ook bijenkasten geplaatst.Ze 
staan wat afgeschermd, omdat we daar toch wat voorzichtig mee willen zijn. 

Voor de jongste jeugd zijn met behulp van wilgentakken iglo’s gebouwd waarin geravot en gespeeld kan 
worden.  

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de aanleg van een wadi en kikkerpoel. De wadi loopt over in de 
kikkerpoel en de kikkerpoel loopt op haar beurt weer over in de sloot. 

Al bij het begin van het opstellen van voorstellen is overleg met de gemeente geweest. Voor Hof van Twente is 
het bevorderen en uitdragen van “biodiversiteit” een belangrijk beleidsdoel. Er is dan ook positief gereageerd 
op onze plannen. Medewerkers zijn direct gaan meedenken over oplossingen en ze ondersteunen ons bij het 
bedenken van zaken. Er is ook overleg gaande om ons project als een soort pilot voor andere sportclubs in de 
gemeente te laten dienen. 

Uitvoerbaarheid, beheer en onderhoud 

We wilden zoveel mogelijk werkzaamheden door onze eigen mensen laten uitvoeren: onze klusploeg is een 
club van doeners! Dat neemt niet weg dat er ook onderdelen van het plan moesten worden uitbesteed,  zeker 
als het gaat om werkzaamheden waarbij zwaar materieel moet worden ingezet. Hierbij moet worden gedacht 
aan zaken als grondverzet en poten van hoogstam fruitbomen.  

We hebben in onze planvorming goed nagedacht over het toekomstig onderhoud. En wel zodanig dat er daarna 
goed onderhouden kan worden binnen de groene gedachte! We houden daarbij dan ook rekening met de 
behoeften van bijv. vlinders en insecten in hun levenscyclus. 

Wat we uiteindelijk tot stand gaan brengen moet niet alleen goed zijn, het moet ook goed blijven!! 


