Goedgekeurde groene initiatieven
(eerste ronde financiering groene initiatieven)
Initiatief
1. Aanplant bomen en struiken langs een toegangsweg, aansluitend bij het daar
achtergelegen natuurgebied.
2. Het afvoeren en storten van maaisel dat door vrijwilligers is verwijderd bij
rabatten onderhoud.
3. Een ludieke houten bank en een tafel die gebruikt worden voor activiteiten door
kinderen, wandelaars en de onderhoudsvrijwilligers in een natuurpark.
4. Inzaaien van 1 ha meerjarig kruiden en bloemenmengsel, in combinatie met de
bestaande natuurtuin.
5. Landschaps- en biodiversiteitsversterking rondom een landhuis d.m.v. de aanplant
van o.a. drachtplanten en heesters.
6. Het plaatsen van twee houten bankjes langs een klompenpad, zodat mensen
kunnen genieten van de rust en de natuur. Het plaatsen van een insectenhotel
langs de route.
7. Aanplant van fruitbomen, vaste planten, verwilderingsbollen en bloemzaad op
groene ontmoetingsplaats. Vervangen zitbank.
8. Herstellen boomgaard, realiseren educatieroute, herstellen biodiversiteit.
9. Aanplanten van een ecologisch voedselbos, bij een woonzorgboerderij waar ook
100 vrijwilligers actief zijn.
10. Aanplant van jonge bomen, planten en struiken door vrijwilligersgroep, voor het
aantrekken van insecten/bijen en die als schuilplaats kan dienen voor reeën,
vogels en eekhoorns.
11. Het plaatsen van 6 robuuste landschapsbanken aan het door vrijwilligers
aangelegde wandelpad rondom het kasteel.
12. Het planten van bosplantsoen in een weiland naast een klompenpad.
13. Bewateringssysteem Natuurtuin, waar onderwijs wordt gegeven aan scholieren en
volwassenen. DE Natuurtuin wordt onderhouden door vrijwilligers.
14. Aanschaf van een tweede hands handpomp voor een openbaar toegankelijke
Natuurtuin, waar educatie voor volwassenen en scholen plaatsvindt.
15. Een wandelroute samenstellen met informatieborden en zitbank
16. Insectvriendelijke oase op het voorterrein van een vijftal verenigingen, door de
aanplant van bomen en struiken en het ophangen van nestkasten.
17. Audio-tour Arboretum, opstellen van informatieve teksten door vrijwilligers, de
vrijwilligers plaatsen in het veld genummerde borden,
18. Het maken van een bijenhotel met voorlichtingsbord.
19. Het plaatsen van 10 bijenhotels bij 10 verschillende bloemenweiden. De
bijenhotels worden door vrijwilligers gebouwd.
20. Permanente groenten en planten aanplanten in Voedselbos. Planten kunnen
plaaginsecten verdrijven, stikstof binden, vogels aantrekken, etc.
21. Aanleg kruisvlechtheg, aanleg gebeurd samen met vrijwilligers.
22. Aanvullen van beplanting die het gebied kenmerken, herstel van het gebied.
23. Het plaatsen van promotieborden bij ingezaaide akkerranden om de noodzaak van
deze randen bij het wandelende publiek kenbaar te maken.
24. Herstel van een terrein van een voormalige Havezathe. Aanplant van bomen en
haag, vervangen van bankjes, brug, herstel talud en opschonen van de vijver.
25. Aanplant van een voedselbos bij een zorgboederij. Onze cliënten hebben zo de
gelegenheid om te ontspannen midden in de natuur en zich zinvol in te zetten
voor de natuur.

Bedrag
€ 715,95
€ 1333,€ 1150,€ 1500,€ 5000,€ 500,-

€ 918,€ 1755,€ 5000,€ 500,-

€ 5000,€ 1549,60
€ 4000,€ 573,86
€ 500,€ 2500,€ 1000,€ 910,€ 1000,€ 1300,€ 1000,€ 1800,€ 2037,75
€ 3951,85
€ 5000,-

