
GROEN LINT OLST
zaterdag 20 november

Nieuw leven aan de Kneu:

KOM JE MEE AANPLANTEN? 



Bij de rotonde aan de zuidkant van Olst rolt de weg vanaf de dijk langs 
nieuwe, kleinschalige woonwijken. Het vele groen dat bewoners er hebben 
aangelegd en samen verzorgen, biedt hier al volop voedsel en schuil- en 
nestelplekken aan de ‘wilde fauna’: insecten, vogels, amfibieën, reptielen 
en kleine zoogdieren. De gemeente Olst-Wijhe maakt steeds meer werk 
van biodiversiteit in de openbare ruimte, net als het Waterschap Drents-
Overijsselse Delta bij het beheer van watergangen en taluds. Vrijwilligers 
die lokaal vlinders en hommels tellen, laten zien dat het onmisbare 
insectenleven profiteert van zulke gevarieerde vegetatie. En de natuurlijke 
omgeving in ons deel van het land oogst altijd veel waardering.

Daarom werkt Eetbaar Olst-Wijhe samen met zoveel mogelijk ‘noabers’ 
om het asfalt hier rijker te omzomen: als inspirerend voorbeeld voor elders.

Kneu
Ecologie
Elementen
Samenwerken
Noabers
praktisch

Een ecologisch feestje voor 
ontelbaar veel beestjes

Een groen lint
dat uiterwaarden en bossen verbindt

Het ontwerp is er gekomen dankzij interactie met veel spelers en partijen. 
In de eerste fase werken we vanaf de dijk tot aan de Jan Schamhartstraat. 
Er komen bloemrijke bermen, gemengde haagjes en een aantal grotere 
bomen. Op zaterdag 20 november gaan we aanplanten. 

9.00 uur: Inloop met koffie en thee, hoek Kneu/Braamsluiper in Olst
9.30 uur: Uitleg en taakverdeling - aan het werk!

Voor lunch ter plekke wordt gezorgd; iets extra’s om te delen? Graag.

We gaan door zolang er werk is, en kijken dan tevreden terug. 

Je moet je AANMELDEN via 
groenlintolst@gmail.com

Dan blijf je op de hoogte. 
Dieetwensen? Laat het ons weten. 
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Een rijker landschap in 
een groeiende woonbuurt

Meer info over 20 november via bit.ly/GroenLint20nov

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief 
van Eetbaar Olst-Wijhe via bit.ly/EOWNieuws

Voor het Groene Lint werken we samen 
met onder meer:

Stichting Hoop Heggen
Holsto Tuinen
Gemeente Olst-Wijhe
Waterschap Drents-Overijsselse Delta
Stichting Goede Buren
en lokale vakmensen.

Het is een initiatief vanuit het project 
Duizend Bloemen, en wordt financieel 
mede mogelijk gemaakt door:

Deltaplan Biodiversiteitsherstel
SBNL Natuurfonds
Provincie Overijssel

In 2022 volgt een 2e fase in vergroening 
van Kneu en Vink.

Algemene info over Eetbaar Olst-Wijhe:
www.eetbaarolstwijhe.nl


