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Groene Bewonersdag Melco
HEILOO - Op 22 april is de tweede Groene Bewonersdag
van de Melco georganiseerd. Burgemeester Hans Romeyn
heette de nieuwe bewoners en bewoners van de Kanaalweg
van harte welkom in Theeschenkerij De Trog op Landgoed
Willibrordus . Vervolgens plantten zij met elkaar een
kleurrijke bloemenborder (BioBorder) aan langs de entree
van de Melco. Er was alle gelegenheid om de buren te
ontmoeten tijdens het eieren zoeken met de kinderen, de
workshop tuinontwerpen en de bijensafari. De bewoners
hebben zich in een manifest uitgesproken voor een groene
en gezonde wijk en gingen tevreden, met tips en trucs op
zak voor het ontwerp en onderhoud van de eigen tuin, weer
op huis aan.

Wat is een BioBorder?
Stel je voor: je loopt een tuincentrum binnen, ziet een prachtige plantenborder en zegt tegen de medewerker:
'Doet u mij maar 6 m2 van die border, en dan voor een schaduwrijke tuin'. Je krijgt een kant-en-klaar
plantenpakket mee, met een plattegrondje en een Ikea-simpele handleiding hoe je de plantjes in je tuin moet
zetten. En het mooie is dat de border jaarrond aantrekkelijk is, vooral onderhoudsarm, biodivers en bestand
tegen droogte en een flinke hoosbui. En veel goedkoper dan bestrating!

Waarom de BioBorder
Je ziet het steeds meer. Het nieuwbouwhuis is net klaar en de tuin wordt helemaal bestraat. En dat terwijl een
groene tuin zorgt voor een gezonde leefomgeving, wateropvang, verkoeling en biodiversiteit. Waarom
gebeurt dit? Globaal genomen wil men een 'onderhoudsarme tuin'. Onderhoud van een groene tuin lijkt een
enorme klus en de kennis van tuinieren neemt af. In Heiloo is daarom de BioBorder ontwikkeld om nieuwe
bewoners te enthousiasmeren, inspireren en ondersteunen bij de aanleg van een groene tuin. Met als doel een
groene, gezonde en gezellige wijk.

Ook interesse in een BioBorder?
Deze zijn te bestellen bij Kwekerij de Buitenkans op Landgoed Willibrordus.


