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TEAM GROEN 
MEER GROEN, DUURZAAMHEID EN 
BIODIVERSITEIT IN DE OOSTERPOORT 

DOE MEE!
Krijg je ook zin om mee te doen? Je hoeft geen ervaring te hebben, als je gemotiveerd 
bent en wat tijd over hebt nodigen we je van harte uit. Extra handen, hersens en 
vrolijkheid kunnen we heel goed gebruiken. Meld je aan via ons emailadres dan kan je 
met ons kennismaken en kijken of het wat voor je is. 

IDEE?
Ook als je een groen idee hebt en wat hulp kan gebruiken bij de aanpak en/of 
uitvoering zijn wij er graag voor je. Wij weten vaak ook wel de geldpotjes te vinden. 
Maak dus gebruik van ons! Je kunt ons bereiken via ons emailadres: 
teamgroen@oosterpoortduurzaam.nl.

Het insectenhuis op de hoek van de Blekerslaan/Oosterweg



Wonen in een wijk met veel groen draagt bij aan het welzijn van plant, dier en mens. 
Mensen in een groene omgeving zijn rustiger, gelukkiger en gezonder. Groen op  
gevels, daken en in tuinen zorgt voor verkoeling. Regenwater wordt beter opgevangen 
en opgeslagen. De bodem is rijker en gezonder en de vele planten en bomen zuiveren 
de lucht van roet- en fijnstof en slaan CO2 op. 

KLIMAATVERANDERING IS OVERAL 
We merken allemaal de nadelen van het veranderde klimaat, vooral in een wijk met zo 
veel steen als de onze. Lange droge periodes met korte hevige buien zorgen voor extra 
hittestress en regenwateroverlast. Stenen houden de hitte vast en het water spoelt 
het riool in. De bodemkwaliteit wordt slechter en planten, insecten, vogels en andere 
dieren hebben het heel zwaar. Dat moet anders.

VERGROEN MET TEAM GROEN
Het is onze missie de natuur in de Oosterpoort te helpen herstellen, met name door 
te vergroenen. Met sterke inheemse biologische planten verbeteren we de bodem 
want de wortels houden vocht en voeding vast. Dit zorgt voor een rijker bodemleven, 
wat weer goed is voor de biodiversiteit. Wat goed is voor plant, insect en bodem, is 
ook goed voor mensen, vogels en andere dieren.

GEZELLIGHEID, KENNIS EN 
KUNDE
Plezier en een goede sfeer staan voorop 
bij team Groen, we zijn allen heel 
enthousiast. We hebben een warm hart 
voor de natuur en maken graag gebruik 
van elkaars kwaliteiten. Er is ook een 
echte specialist in ons midden, Anne 
Koers. Als voormalig ecologisch hovenier 
weet hij ontzettend veel over bodemleven 
en hoe belangrijk het is de bodem gezond 
te maken en houden. 

Anne Koers

HOE GROENER HOE GEZONDER

GROENE DOENERS IN HOOFD, HART EN HANDEN
Onze acties en activiteiten zijn goed zichtbaar in de wijk: 
• In meerdere boomspiegels aan de Meeuwerderweg hebben we biologische  
 bloembollen gepoot.
• We stimuleren buurtgenoten om geveltuintjes aan te leggen.
• Er staat een insectenhotel bij de Bekenkampschool, omgeven door een veldje  
 met biologische bollen en planten. Dit gaat in samenwerking met de gemeente  
 én de school.
• We doen mee aan schoonmaakacties in de wijk: het opruimen van peuken,  
 plastic en ander afval.
• We bouwen en plaatsen wormenhuizen in overleg met buurtbewoners.
• We zamelen geld in voor onze activiteiten, zoals de statiegeldactie van de  
 COOP.
• We voeren klimaatgesprekken met de buurt.

 

Boomspiegels aan de Meeuwerderweg
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