
Planten of een grasveld?
Arjan Reugebrink woont aan ’t Have in Eefde. 
“Het begon met een uitnodiging van de 
gemeente Lochem voor een bijeenkomst  
over de groenvoorziening in onze straat.  
De gemeente was voornemens om de  
perken in onze straat om te vormen. Er zou 
gras voor in de plaats komen, dat is efficiënter 
in onderhoud. Daarbij werd ons de vraag 
gesteld ‘Zien jullie liever planten in plaats van 
een grasveld?’. Die optie was er. Als buurt 
zouden wij dan zelf voor het onderhoud 
gaan zorgen. Het leek ons wel wat. Wij 
kozen voor verschillende planten waaronder 
moerasspirea. Circulus-Berkel BuitenRuimte 
zorgde voor de aanplant.” 

BuurGroen
“In de gemeente Lochem onderhouden  
zo’n 60 buurten en straten het eigen groen. 
De buurt is actief betrokken, heeft invloed  
op de uitstraling van de woonomgeving en 
gemeenten waarderen het bewonerscontact.” 
Aan het woord is Teun Vleerbos, 
werkvoorbereider bij Circulus-Berkel 
BuitenRuimte. “De bewoners maken samen 
een keuze uit een ruim aanbod geschikte 
beplanting, BuitenRuimte zorgt voor de 
aanleg. De bewoners ontvangen een extra 
groencontainer en een vergoeding voor 
onder meer inzet. Voor bewoners is de 
aanpak soms ‘even wennen’. Maar samen 
plannen én aan de slag vindt iedere buurt 
uiteindelijk leuk. Ik zie dat het groen in de 
meeste buurten goed onderhouden wordt. 
Inwoners van Eefde zijn bovendien  
heel betrokken.”

Samen aan de slag 
“Ik heb aangeboden om contactpersoon te 
zijn en neem iedere maand het initiatief om 
aan de slag te gaan. We stapten in omdat 
we vreesden dat een gemeente-grasveld 
een honden-uitlaatplek zou worden.” De 
aanvankelijke reden kreeg een positievere  
wending: Arjan vindt het leuk om dit 
samen te doen. “We hebben nu een vaste 
club mensen die meehelpt, schoffelt of 
ander onderhoud verricht. Circulus-Berkel 
BuitenRuimte ondersteunt ons.”

Korte lijntjes
Seher Boya, opbouwwerker bij Stichting 
Welzijn Lochem is aanspreekpunt in de wijk. 
“Ik houd contact met de bewoners en zorg 
dat er een overeenkomst afgesloten wordt. 
Zo’n ‘contract’ loopt vijf jaar, daarna kijken 
we opnieuw. Het loopt lekker! Samen met de 
collega’s van Circulus-Berkel BuitenRuimte 
maken we regelmatig een rondje en kijken 
we hoe het groen erbij ligt of staat. In Eefde 
is het door bewoners op veel plekken zelf 
opgepakt. Daar wordt inmiddels op maar 
liefst zeven locaties het BuurGroen door 
bewoners onderhouden.” Arjan coördineert 
de ‘wiedploeg’. “Regelen ben ik gewend in 
mijn werk overdag.” De ploeg komt eenmaal 
per maand op bijvoorbeeld zaterdagochtend 
met een man of vier, vijf bij elkaar. “Hier aan 
de overkant woont een hovenier. Hij geeft 
ons graag goede tips. Als het werk gedaan 
is, drinken we nog weleens biertje met 
elkaar!”

Met een vaste club aan de slag!

Lochem is een groene gemeente; met veel plantsoenen en groene stukken in  
opdracht van de gemeente Lochem wordt een groot deel van dat groen  
onderhouden door de BuitenRuimte-collega’s van Circulus-Berkel. Dit groen is 
zoveel mogelijk onderhoudsvriendelijk. Maar er zijn bewoners die liever méér 
doen met het groen in de buurt; bijvoorbeeld door het planten van vaste planten 
of struiken en samen met de buurt te zorgen voor het onderhoud. Gezamenlijk 
bespreken ze groenwensen en dragen bij aan het groenaanzicht van de straat. 

BuurGroen herkennen 
Misschien heeft u het BuurGroen-bord al  
eens gespot? Het heeft de grootte van een 
stoeptegel en staat aan het begin van 
een straat of buurt. De komende 
tijd verwachten we steeds meer 
bordjes te plaatsen. Ziet u  
dit vierhoekige bordje? 
Dan weet u dat het 
groen onderhouden 
wordt door betrokken 
buren!

BuurGroen 
De meeste aangesloten bewonersgroepen 
ontvingen van ons een ‘BuurGroen tipgids’. 
Daarin staan ideeën en tips voor onderhoud 
en voorbeelden van beeldkwaliteit. 
BuurGroen staat voor groenonderhoud én 
actieve buren. Buren (her)kennen elkaar 
persoonlijk en maken samen actief de buurt, 
of ze nu naast elkaar wonen of iets verder 
weg. Met BuurGroen geven we dus een 
naam aan openbaar groen onderhouden 
door betrokken buren. 

Heeft u interesse  
in BuurGroen?  
Wilt u met buurtbewoners zorgdragen voor 
openbaar groen? Dat kan! Bespreek eens met 
uw buren of u zich kunt organiseren tot een 
BuurGroen-groep. Een (buurt)vereniging kan zich 
natuurlijk ook aanmelden. Neem contact op met 
Teun Vleerbos van Circulus-Berkel of Seher Boya 
van SWL (contactgegevens in het kader). Met 
de buurt worden vervolgens afspraken op maat 
gemaakt. De afspraken worden vastgelegd in een 
‘gebruikersovereenkomst’. Voor de inzet ontvangen 
buren een - bescheiden - vergoeding. Die mag 
besteed worden aan het groen, maar ook aan 
bijvoorbeeld een buurtactiviteit. 

Meer weten?
Op www.circulus-berkel.nl/lochem vindt u meer informatie waaronder ook de ‘spelregels’. Wilt u weten  
of BuurGroen iets is voor uw buurt of namens uw buren een gesprek aanvragen? Neem contact met Teun  
of Seher. Dan kan via een WhatsApp-bericht naar Circulus-Berkel op 06 10 50 73 00. Wilt u liever bellen of  
een e-mailbericht verzenden? Kijk dan op www.circulus-berkel.nl/contact.

Wist u dat...
• de gemeente Lochem circa  
 60 ‘groenovereenkomsten’ met 
 bewonersgroepen telt? 
• deze betrokken buren  
 meedenken over het groen- 
 aanzicht van de buurt of straat? 
• ook samen zorgen voor de  
 aanplant en het onderhoud? 
• BuitenRuimte-collega’s van  
 Circulus-Berkel graag  
 ondersteunen met advies of tips?
• ‘samen aan de slag’ in het groen  
 vaak leuke contacten oplevert?

Samen aan de slag  
met BuurGroen!

Buitenruimte in Beeld: over werk en werkzaamheden in de gedeelde leefomgeving


