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Groen

Loppersum!
Samen werken aan een
Natuurlijk groen Loppersum
Eind april heeft de gemeenteraad van Loppersum het nieuwe groenbeleidsplan
vastgesteld. In het plan is veel aandacht en ruimte voor initiatieven van inwoners.
De gemeente wil zoveel mogelijk ruimte geven aan groene initiatieven van bewoners,
groot en klein. Menno Smit, projectleider Beheer Openbare Ruimte bij de gemeente
Loppersum: “Niet perse om te bezuinigen, maar om inwoners meer te betrekken bij
hun eigen woonomgeving en ze daar meer zeggenschap over te geven.”

Verbod onkruidbestrijding
Gemeenten mogen geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken op verhardingen.
Menno: “We verwachten dat het straatbeeld daardoor af en toe wat groener wordt.
Samen met de groenondernemer kijken we hoe we de beeldkwaliteit aanvaardbaar
kunnen houden. Liefst binnen de huidige budgetten, want alternatieve onkruidbestrijding is veel duurder.”
Het Groenbeleidsplan Loppersum 2016 - 2020 is in te zien op www.loppersum.nl en in het gemeentehuis.

Middelstum Bloeit

Sneeuwklokjesdorp

Middelstum wordt deze zomer opgefleurd met bloeiende
bloemen. Hilbrand de Jong maakt samen met vrijwilligers
van Middelstum een ‘Ville Fleurie’.

Westeremden wordt door vrijwilligers vanuit dorpsvereniging Orando omgetoverd tot sneeuwklokjesdorp. Ria van der
Ploeg, actief vrijwilligster in Westeremden, vertelt.

Hilbrand de Jong, Stichting Dorpsbelangen Middelstum, zag
in Frankrijk hoe dorpen daar verrijkt waren met bloemen. “Ik
dacht: dat moeten we ook in Middelstum hebben. Maar tot nu
toe kon ik de financiering niet rondkrijgen.” Inmiddels lukt dat
wel met advertentie-inkomsten van de informatieborden en
subsidie van het SNS Fonds. “Middelstum is
heel mooi heringericht, maar je ziet weinig
kleuren. We willen het dorp opfleuren.”
In het hart van Middelstum en langs doorgaande routes komen negentig baskets en
een bloemenpiramide.

“Westeremden is prachtig geworden na de herinrichting, en ik
vond dat we ook iets aan het groen moesten doen. Met een
groep vrijwilligers hebben we op Burendag afgelopen herfst
duizend sneeuwklokjes geplant langs de Wierdeweg. Sneeuwklokjes doen er een paar jaar over om echt uitbundig te worden: over een paar jaar is de toegang tot de wierde prachtig
begroeid.”

Hilbrand heeft een waterkar gebouwd met
een watertank, een pomp, accu en een
steiger om op te staan. Hiermee kunnen de
bloemen verzorgd worden. Succes valt of
staat natuurlijk met voldoende vrijwilligers.
Hilbrand: “Verschillende mensen hebben al
gezegd dat ik op ze kan rekenen.”

Tegelijk zijn milieuvriendelijke vogelhokjes aan de hoge lindenbomen rondom de Andreaskerk gehangen. Ria en Orando waren
verder betrokken bij de groeninrichting van de begraafplaats
in Westeremden en organiseren jaarlijks tijdens NL Doet een
opschoonactie, samen met de kinderen van Westeremden. Een
nieuw idee is er ook al. Ria: “We willen graag dat de gemeente
op de verschillende plekken in het dorp akkerbloemen gaat
zaaien. Op het dorpsplein is dat al gebeurd. Dat is ook weer
goed voor de bijen en vlinders.”
Lees verder >

Groen en integratie
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen
op hun weg naar het bedrijfsleven, dat is wat werk-leerbedrijf Fivelingo doet. De samenwerking tussen gemeente,
hovenierbedrijf en Fivelingo bleek een gouden greep.

der Werf en Vertisol de meeste van onze mensen in detachering hebben of zelfs in begeleid werken. Dat laatste betekent
dat onze mensen op de loonlijst van het hoveniersbedrijf staan.
Dan heb je het over een behoorlijk vergaande stap richting
bedrijfsleven. Onze mensen zijn echt onderdeel van dat bedrijf zelf geworden. Ze draaien mee in de werkcultuur, met de
werktijden en doen mee met de opleidingen van de hoveniersbedrijven. Sommige mensen zijn helemaal opgebloeid en willen
nooit meer terug naar het SW-bedrijf. Ik vind echt dat de missie
zeer geslaagd is. Je hebt daar overigens wel een bepaald soort
onderneming voor nodig. Van der Werf en Vertisol zijn sociale
ondernemingen die flink geïnvesteerd hebben in hun eigen
mensen om onze mensen een goede plek te kunnen geven.”

Grote sociale onderneming

In het doorstromen van sociale werkvoorziening naar het bedrijfsleven is samen met drie hoveniers, Groenvoorziening A.J.
van der Werf B.V., Vertisol en de Wilde Appel, een behoorlijke
slag geslagen, zegt Fivelingo directeur Gert Bäcker. Gert: “We
doen nu zaken met deze drie hoveniersbedrijven, waarvan Van

Nieuw groen in de
dorpen

Het is een gouden combinatie, vindt Gert, deze bedrijven en
mensen uit de sociale werkvoorziening. Fivelingo zou graag nog
een stap verder gaan door een grote sociale onderneming te
vormen die zowel groen als grijs verzorgt: het beheer van de
openbare ruimte in brede zin. Gert: “Het liefst samen met de gemeentelijke organisatie en het hoveniersbedrijf. Hoe dat precies
zou moeten weten we nog niet. Het moet natuurlijk juridisch
passen en voor alle organisaties werkbaar blijven. Maar het is
wel onze ultieme droom.”

De Iep

Onlangs werd door de groenploeg die het groenonderhoud
in de gemeente Loppersum verzorgt, nieuw groen aangelegd
in het vernieuwde centrum van Loppersum en aan de
Ticheldobbe in Middelstum.
Aan de Ticheldobbe zijn bomen en hagen geplant. In het
centrum van Loppersum werd alle beplanting nieuw aangelegd.
Rob van der Werf, directeur van Groenvoorziening A.J. van der
Werf B.V. vindt dat de groenploeg, bestaande uit medewerkers
van Van der Werf en SW-bedrijf Fivelingo, enthousiast aan het
werk is geweest. “Het wordt pas mooi als je de puntjes op de i
hebt gezet zeg ik altijd. De eer om dat te doen in Loppersum en
aan de Ticheldobbe viel ons ten deel. Onze vaste ploeg daar doet
het groenonderhoud normaal al. Nu hebben ze voor het eerst
ook een stukje aanleg voor hun rekening genomen. Ze hebben
heel mooi werk geleverd.”

www.fivelingo.nl

www.groenwerf.nl

Op woensdag 16 maart 2016, Nationale Boomfeestdag, hebben
de kinderen van OBS Wilgenstee uit Zeerijp iepen aan de
Molenweg geplant, samen met wethouder Pier Prins.

www.loppersum.nl

De gemeente Loppersum gaat het nieuwe groenbeleid uitvoeren in samenwerking met inwoners en organisaties.
Heeft u opmerkingen, tips of suggesties over het groen? Mail naar gemeente@loppersum.nl

