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Agenda voor de avond

1. Opening;

2. Korte terugblik en stand van zaken

3. Planvorming voormalig veld 5 (zonnepark);

4. Planvorming biodiversiteit (inspiratie plan Stokkum);

5. Inventarisatie gebiedsideeën;

6. Afronding / vragen.



Terugblik
• Bijeenkomst 6 mei 2019

– Onderzoek fietsverbinding

– Onderzoek en afstemming Waterschap I

• Eind 2020 begin 2021 herinrichting parkeerplaats door 
sportclub!

• Maart 2021 collegebesluit en brief
– Keuzes velden 5 en 6

– Geen medewerking ontwikkeling Beusbergerwaterleiding

– Ontwikkelen plan Biodiversiteit

• 2021 -> Onderzoek Waterschap II

• Eind 2021 analyse waterschap besproken en voorstel om 
aan de slag te gaan met een buurtplan (Biodiversiteit en 
Energie)



Plan 
veld 5



KleurRijkLeven



Werkwijze 
Dynamiek Stokkum 
en project 
Verbindend groen



Agenda
* Dynamiek Stokkum 
- Structuur/aanpak
- Thema’s

* Verbindend groen

- Buurtproject heggen

- video
- Ecozone
- Wandelpaden
- Brink



Structuur/ aanpak

* pro-actieve kerngroep met draagvlak
* Goede inventarisatie.                                        
-> gesprekken/enquete/infoavond
* met kleine, tastbare zaken beginnen

- success verkoopt
* Bij thema’s projectmatig werken met  
inwoners met kennis en kunde
* Open lijnen met gemeente/provincie

Het gaat om goede
ideeen/plannen/communicatie
- de euro’s zijn er!



THEMA’s / PIJLERS:

Communicatie
- Eigen / nieuwe website

- Enquete

- Pro-actief communcieren (zelf initiatief houden)

Ondernemersavonden
- netwerk, meedenken, leerzaam, gezellig

Profilering
• Laat zien wat jouw buurt bijzonder maakt. Nieuwe wandelroutes, impulsen, OBS, 
nieuwe BSO

Woningbouw
• 2018 eerste inventarisatie, 2022 realisatie van 10 woningen

Duurzaamheid / biodiversiteit
• Verbindend Groen 





Verbindend groen in Stokkum



Ideeën van Dynamiek Stokkum, inwoners (buurt) en de OBS Stokkum komen samen! 

• De 4 onderdelen vormen niet
alleen een onderlinge “groene” 
verbinding. Het geeft ook verbinding
in het cultuurlandschap, de 
Stokkumse gemeenschap, school en 
ouders en toerisme. 

• Dit alles slim en logische manier
met elkaar verbinden (ook ten 
behoeve van de subsidie-aanvraag) 
werkt versterkend. 

• De uitdaging om te komen tot 
“Verbindend groen in Stokkum” 
pakken we graag samen op. 



Verbindende
heggen en erven

Heggen verbinden de buurt (bewoners) en de erven.

• 14 erven in het ‘Ulkenende”

Natuurlijk verbinden door heggen (bomen, struiken 
en poel). Dit zet de buurtschap visueel op de kaart.

• Geeft extra biodiverse natuur in een historisch 
landschap met een knipoog naar het verleden. 

• Natuurlijke overgangen van de hoge esranden
naar de lager gelegen gronden. 

• Een gebiedsgerichte aanpak geeft een extra 
binding binnen “de noaberschop”.





Aandachtsoorten (biotoop)

• Patrijs

• Vleermuizen

• Ringmus

• Kamsalamander (nieuwe poel!)

Deze soorten passen in een kleinschalig cultuurlandschap. De 
heggen geven extra dekking, nestgelegenheid en voedsel.  



Aanpak en 
beheer
• Door buurt zelf !

• Monitoring resultaten door HvT en 
Hofvogels. 

• Start: deze winter/voorjaar  

STATUS:

• Subsidieaanvraag is ingediend bij 
Provincie met steun/advies  van 
Gemeente Hof van Twente 



Inspiratie video



Ecozone OBS
Inpasbaar in Eco- schools onderwijs



Deze groene zone bestaat uit de volgende onderdelen:

- Veld met bloemen-/kruidenmengsel

- Boomgaard met fruitbomen

- Bijenkasten

- Hemelwateropvang, handwaterpomp en waterspeeltoestellen

- Vlechthagen/natuurlijke heg -inheems/streekeigen – (Holtwark)

- Educatiepad voor school en BSO

- Vogelnestkasten van allerlei type vogels ophangen

- Insectenhotel

- Integratie met moestuin en aanwezige kweekkas van OBS



Meehelpen?

• Dat zou super zijn!

• De Ecozone en de moestuin bij
school vraagt om groene vingers. 
De juffen, meester, BSO en de 
leerlingen kunnen dit niet alleen. 

• Vele handen maken licht werk. 



Stokkumse Brink
• Centraal (rust) punt 

• Start nieuwe wandelroutes  

• Informatie bord met highlights
Stokkum en routes 

• Rustplaats voor wandelaars en 
fietsers

• Watertappunt, oplaadpunt, ……

• Plek in overleg



Nieuwe wandelpaden • De extra wandelpaden 
verbinden de Ecozone, 
Brink, heggen en mooie 
plekjes in Stokkum. Voor 
inwoners en bezoekers 
een extraatje.

• Bijzondere plekken langs 
de routes worden 
toegelciht

• Print- en online (app) 
beschikbaar



Vertrekpunt van beide wandelpaden is de nieuwe 
Brink.. 
De blauwe route; De esch, de Hulpe en 
door nieuwe heggengebied Ulkenend. 

De rode route: Beschermd Dorpsgezicht, 
langs de Schipbeek en Brandveen. 



Uitzicht vanaf Hulpe Uitzicht vanaf Hulpe Wandelpad de Hulpe

Pad bij de grafheuvels Herikerbos Zicht op schaapskooi Nijhuisweg



Hoestinkhof Wenninkweg

Schipbeek bij brug



Dynamiek Stokkum wil 
graag het momentum 
gebruiken om verbinding 
en vergroening op 
natuurlijke wijze en breed 
gedragen een structurele 
en centrale plek te geven 
in ons mooie buurtschap 
en daar jong en oud bij 
betrekken. 

Op die wijze kan het 
reeds groene Stokkum 
nog wat groener en 
toekomstbestendiger 
worden.



Tot slot



Van ideeën naar een plan!!





Vragen?


