Ecozone Glanerbrug…
Een mooie achtertuin
voor u en voor hem!
Ecozone Glanerbrug
Via de Ecozone Glanerbrug kunnen dieren zoals de ree, vlinder en ijsvogel en hopelijk ooit de
boomkikker ongestoord van noordelijk naar zuidelijk Enschede trekken. Dit is belangrijk omdat
groepen dieren uit het Aamsveen en de landgoederen ten noorden van Enschede zo bij elkaar kunnen
komen en kunnen voortplanten.
De Ecozone is verdeeld in heide, bos, moeras en het ecopark. Het ecopark is speciaal bedoeld voor
recreatie.
Landschap Overijssel zet zich samen met de vrijwillige Natuurwerkgroep Ecozone in om dit prachtige
stukje natuur te beschermen en onderhouden. We kunnen hier alle hulp bij gebruiken! Helpt u mee?
www.landschapoverijssel.nl

Samen beschermen we
de Ecozone
In de Ecozone kunnen mensen genieten van
prachtige natuur. Maar de Ecozone is maar
een smalle strook natuur en daardoor erg
kwetsbaar. Wandelaars en spelende kinderen
kunnen, zonder dat ze zich hiervan bewust
zijn, veel schade aanbrengen. Ook loslopende
honden verstoren de natuur. Om beschadiging
van de Ecozone en verjaging van dieren
te voorkomen, zijn daarom voorzieningen
aangelegd:
•	Zwevende paden waardoor wandelaars over
het gebied en niet erdoor lopen.
•	Een hondenlosloopgebied. In de rest van de
Ecozone moeten honden aan de lijn lopen.
• Speelelementen voor kinderen in het
parkgedeelte.
Natuurwerkgroep Ecozone
Om de verbinding passeerbaar te houden voor verschillende dieren mag het gebied
niet dichtgroeien. De Natuurwerkgroep Ecozone voorkomt dit door te grote struiken
weg te halen. Daarnaast zorgen ze dat de poelen schoon blijven en verwijderen ze afval
uit het gebied. Tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag helpen tal van buurtbewoners
mee.
U herkent de vrijwilligers van de Ecozone, net als de medewerkers van Landschap
Overijssel, altijd aan hun bedrijfskleding.
Vragen of meedoen?
Heeft u vragen over de Ecozone? Of wilt u zich aansluiten bij de Natuurwerkdag
Ecozone? Neem dan contact op met de Natuurwerkgroep via ecozoneglanerbrug@
live.nl of met Landschap Overijssel, 0529 – 401 731 of info@landschapoverijssel.nl

