
Heb je belangstelling om mee te doen met groene 
activiteiten of wil je lid of donateur worden? 

Kijk op onze website www.groentje-wezep.nl en meld je aan.

Deze website is ook bereikbaar via www.groentje-wezepoldebroek.nl.     

Heb je een idee, voorstel of vraag? Mail ons via info@groentje-wezep.nl
Ook zijn wij te volgen op Instagram. Ga dan naar @groentje.wezepoldebroek.

‘Groentje’ brengt het belang van 

milieu en natuur onder de aandacht 

in de gemeente Oldebroek.

Wij doen dat door praktische 

activiteiten te organiseren en daarbij 

de inwoners te betrekken.

Meer groen: doen! 
Er verdwijnt te veel groen door tegels en 

andere bestrating. Dat heeft negatieve 

gevolgen voor de biodiversiteit en het 

regenwater verdwijnt meer in het riool 

en niet in de grond. Ook als bewoner kun 

je daar zelf wat aan doen. Wij schrijven 

voor de plaatselijke media artikelen met 

praktische adviezen. Natuurlijk staan deze 

artikelen ook op onze website.We werken 

graag samen met andere organisaties 

en met de gemeente. Samen kunnen 

we meer betekenen voor een goede 

leefomgeving!

Duurzaam, verantwoord 
beleid en gedrag
Grondstoffen zijn schaars, water is 

slecht verdeeld en verbranden van 

olie en gas draagt bij aan opwarming 

van de aarde. Zorgvuldig en duurzaam 

gebruik is daarom in ons eigen belang. 

Onze gezondheid loopt ook gevaar door 

allerlei niet zichtbare vervuiling met 

chemische stoffen. Groentje vraagt 

op een praktische manier aandacht 

voor energiebesparing, duurzame 

energie, hergebruik van grondstoffen 

en terugdringen van vervuilende en 

gevaarlijke stoffen. 



Welke activiteiten ondernemen we? Plantacties voor bomen en 
struiken 
Aanplant van de juiste bomen en struiken 
bevordert de variatie aan planten en dieren. 
Groentje organiseert daarvoor diverse plantacties 
zoals de jaarlijkse Boomplantdag en een 
‘Groenproject’ rond het imkersterrein aan de 
Voskuilerdijk. Eerder realiseerden we de aanplant 
van ‘Klimaatbosjes’ in alle dorpen en het project 
‘Dorpen in het Groen’.
Weet je een goede locatie om bomen te planten? 
Geef het aan ons door.

Wandelingen en excursies
Wij organiseren informatieve wandelingen langs 

mooie en interessante plekken in ons gevarieerde 

landschap. Denk aan de landgoederen, beken, 

Wezepse heide, de Vuursteenberg en soms de 

uiterwaarden. Ook doen we jaarlijks eind oktober 

met een sfeervolle wandeling in het donker mee 

aan het project ‘Nacht van de Nacht’. Het doel 

is aandacht te vestigen op de grote hoeveelheid 

overbodig licht in de nacht. Onze gidsen die de 

wandelingen begeleiden hebben kennis van zaken

en staan garant voor een boeiende ervaring.

Natuurwerkdag
De eerste zaterdag van november organiseren we 

op de landelijke Natuurwerkdag een werklocatie in 

ons gebied. Meestal op de Wezepse heide. 

Jong en oud kan meedoen aan deze nuttige 

en gezellige activiteit. Meld je voor 

deelname vanaf half september aan via: 

www.natuurwerkdag.nl.

Landschapsonderhoud
We houden de Wezepse heide vrij van 
jonge dennetjes om te voorkomen dat de 
heide met de daarvan afhankelijke dieren 
verdwijnt. Ook helpen wij eigenaren van 
fruitbomen, knotbomen of soms andere 
landschapselementen. Onze vrijwilligers 
doen dat van september tot maart op 
zaterdagochtenden en woensdagochtenden. 
Samenwerken in het groen is behalve gezond 
en gezellig ook heel zinvol.

Hoogstamfruitbomen
Deze parels in het landschap vragen 
onderhoud. Dat is nodig om de bomen 
gezond en mooi te houden en te zorgen 
voor een goede opbrengst. We geven 
advies en cursus over fruitbomen 
snoeien. Doel is dat mensen weer weten 
hoe ze dit kunnen doen. Verder stimuleren 
we de aanplant van nieuwe fruitbomen. 

Zwerfvuil
Regelmatig organiseren we een actie om 
zwerfvuil op te ruimen. Dat doen we bij 
voorkeur samen met de gemeente en 
scholieren. Wij willen samen met anderen 
ook kijken naar preventie: Stimuleren dat 
mensen afval meenemen en niet onze 
leefomgeving vervuilen. 

De kwaliteit van ons milieu en de natuur gaat 
achteruit. Ook hebben we te maken met klimaat-
verandering; gemiddeld hogere temperaturen 
en droge periodes afgewisseld met veel regen. 
Groentje vraagt daar aandacht voor en wil prak-
tisch werken aan verbetering. Wil je meedoen of 
wil je meer informatie over onze  activiteiten? 
Laat het ons weten via de contactmogelijkheden 
achterop deze flyer. 


