
Voorwaarden struikenactie 2022 
Enthousiast, en wil je zelf aan de slag in jouw buurt of bij jouw school, kinderopvang, 
zorginstelling, scouting, sportvereniging of andere maatschappelijke organisatie? Volg dan 
onderstaande stappen: 

• Ben je een bewonersinitiatief van meerdere bewoners en willen jullie struiken planten in 
de openbare ruimte? Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor het planten, maar ook het 
onderhouden van de struiken. Je ontvangt hiervoor een onderhoudswijzer.  

• Stuur een foto van de locatie én een printscreen van Google Maps naar Alma Streefkerk 
via a.streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl.  

• Wij bespreken alle aanvragen in de openbare ruimte met gemeente Kampen. Zij bepalen 
of de aanplant struiken op plekken in de openbare ruimte wel of niet kunnen doorgaan.  

• Geeft de gemeente goedkeuring? De schop kan dan de grond in! 

Wat is een geschikte locatie? 

• Per locatie bekijken we of de beplanting voldoende ruimte heeft om te groeien en geen 
belemmering vormt voor verkeer of andere functies. 

• De beplanting zien wij graag op een plek waar het een meerwaarde heeft voor de 
biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan een grasveld of een deel van de bestrating die als 
verkeersruimte overbodig is. 

• De struiken hebben ruimte nodig. Plant de struiken op minimaal één tot anderhalve meter 
van elkaar. 

  

Overige voorwaarden en opmerkingen 

• Groene Loper Kampen organiseert deze struikenactie in samenwerking met gemeente 
Kampen en kwekerij Decohof. De struiken zijn opgegroeid zonder bestrijdingsmiddelen 
en hebben toegevoegde waarde voor de biodiversiteit. 

• Er is momenteel landelijk een grote vraag naar fruitstruiken. Wellicht kunnen daarom niet 
alle struiksoorten geleverd worden. Hiervoor bij voorbaat onze excuses. In een pakket 
zitten echter altijd 6 struiken, waarvan minimaal 3 geschikt voor consumptie door de 
mens. De aalbes wordt geleverd als rode bes of als witte bes. Dit naar beschikbaarheid. 

• De aanplant is in principe op (semi-)openbare grond, dat wil zeggen op locaties die vanaf 
openbare weg zichtbaar zijn en bij voorkeur in eigendom van gemeente, verenigingen, 
scholen, kinderopvang, zorginstellingen of bij organisaties. 

• De aanvraag kan gedaan worden door buurtinitiatieven, scholen, kinderopvang, (zorg-
)instellingen, (sport-)verenigingen, scoutingterreinen, kinderboerderijen, speeltuinen en 
kerken. Deze campagne is in principe niet voor particuliere aanvragers, maar kan wel als 
vereniging van eigenaren VVE worden aangevraagd voor aanplant op gezamenlijke 
grond. 

• Als de aanplant op een schoolplein of bij een kinderopvang wordt gedaan, dan neem je 
tevens maatregelen om “kinderosie” te voorkomen. Dit kan een hekwerk zijn of palen met 
draad of planken. 
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Aanvraag en aanplant 

• Je kan als aanvrager gratis maximaal 5 pakketten reserveren (6 struiken per pakket, 
maximaal 30 struiken). 

• Als je meer pakketten wilt dan zijn de kosten 20 euro per pakket. Dit kan je financieren via 
een aanvraag bij NLdoet (Oranjefonds). Je kunt op het aanvraagmoment voor NLdoet op 
12 januari 2022 samen met Groene Loper Kampen hiervoor een (financiële) aanvraag 
indienen. Via NLdoet kun je zo maximaal 17 extra pakketten financieren (totaal dus 22 
pakketten met 6 struiken per pakket). 

• De aanvraag moet in verband met bestelling en verwerking gedaan worden voor 1 
februari 2022 via het aanmeldformulier. 

• De uitleverdatum van de struiken is in maart. Mochten jullie de struiken niet direct gaan 
planten, dan zijn jullie zelf verantwoordelijk de struiken die niet in een container zitten 
(maar met losse wortels geleverd worden) tijdelijk op te kuilen. 

  

https://spits-online.nu/platform/aiP2D7Bg7reTdFkTjVWF&embedded
https://lbdrenthe.nl/wp-content/uploads/2019/10/Instructiewijzer-opkuilen-plantgoed-RGB.pdf

