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Dit is alweer het tweede magazine van de Groene Loper 

Vechtdal. ‘Samen groene stappen maken, doe mee en 

laat het Vechtdal bloeien!’ was de slogan toen en die is 

nog steeds van kracht, want in het kort geeft het weer 

waar we binnen de Groene Loper Vechtdal mee bezig 

zijn. En wat hebben we de afgelopen jaren met zijn allen 

al veel bereikt! Als ik nu door het Vechtdal wandel of 

fiets, zie ik overal plekken waar mensen aan de slag zijn 

gegaan om hun eigen buurt mooier en natuurlijker te 

maken. De vele hommels, bijen en vlinders die gespot 

worden bij de bloeiende krokussen, laten zien dat we dat 

niet alleen voor ons zelf doen. 

Natuur om je heen is gezond, zo hebben we kunnen 

leren tijdens een van de lezingen. Maar dat wisten we 

eigenlijk al. Want wie wordt er niet blij van zo’n prachtig 

bloeiend voorjaar? En we stoppen voorlopig niet, we gaan 

door met verbinden en inspireren. Dat kan omdat de 

Provincie Overijssel en de drie gemeentes in het Vecht-

dal, Hardenberg, Ommen en Dalfsen, allen biodiversiteit 

hoog op hun prioriteitenlijst hebben staan.

De vele deelnemers aan de Groene  Loper Vechtdal heb-

ben al laten zien dat ze enthousiast zijn. We brengen dat 

ook zoveel mogelijk over op anderen. 

Mede namens het projectteam, Dook van Gils en Nico Arkes, 

Miriam Gerrits.

Doe je mee?

Samen groene stappen maken, 
we wandelen steeds verder!
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In de Provincie Overijssel zijn meerdere Groene Lopers 

actief. Een Groene Loper is een samenwerkingsverband 

en netwerk tussen groene initiatieven. Want zelf een 

buurttuin beginnen of een terrein in richten is een mooie 

actie, maar waar haal je kennis en tips vandaan? Wie 

deelt zijn of haar ervaringen met je, zodat je sneller 

goede resultaten haalt? Welke planten zijn geschikt en 

welke niet? Hoe ziet een goed insectenhotel eruit? Die 

kennis delen we in de Groene Loper Vechtdal. Daarnaast 

zijn er publieksactiviteiten en informatieavonden, 

waarbij iedereen welkom is. Ook is de Groene Loper 

Vechtdal bij de gemeentes Hardenberg, Ommen en 

Dalfsen als organisatie bekend. Zo hebben we vorig 

jaar dankzij een bijdrage van deze gemeentes een grote 

bloembollenactie kunnen organiseren. Ook hebben 

ze bij de praktische uitvoering hiervan een onmisbare 

rol gespeeld.De gemeentes kennen de principes 

achter de initiatieven binnen de Groene Loper en dat 

maakt het ontwikkelen van een plan op bijvoorbeeld 

gemeentegrond gemakkelijker. 

 

Enthousiast
De Groene Loper Vechtdal is gebaseerd op drie 

termen die steeds terugkomen: het vergroten van de 

biodiversiteit, het samen doen en anderen enthousiast 

maken. Als je aan de slag gaat om je eigen omgeving 

mooier te maken, dan is het wel zo goed om dat zo te 

doen dat ook dieren daar plezier van hebben. Samen 

kom je verder dan alleen. Samen kun je meer werk 

Soms wordt er gedacht dat de Groene Loper 

Vechtdal letterlijk een groen persoon is die langs 

de Vecht wandelt. Maar nee, de Groene Loper 

Vechtdal draait alles behalve om één persoon. 

Wat is de Groene Loper 
Vechtdal precies?

verzetten en het is ook nog eens veel gezelliger. 

Door anderen te vertellen wat mogelijk is en de 

behaalde resultaten te laten zien, worden zij 

geïnspireerd ook hun eigen omgeving aan te pakken. 

En zo wordt het Vechtdal steeds groener en mooier. 

Oases
Het gaat echter niet alleen om het mooi. De terugloop 

van de insecten is schrikbarend. Klimaatverandering 

vraagt ons om op een andere manier onze omgeving 

in te vullen. Bestrating houdt het wegzakken van 

regenwater tegen. Streekeigen planten krijgen steeds 

minder kansen. Zoogdieren als egels worden beperkt 

door schuttingen en wegen. En in die omgeving blijken 

de initiatieven van de deelnemers in de Groene Loper 

Vechtdal ware oases te zijn met kansen voor planten 

en dieren. Daarnaast steken kinderen uit de buurt op 

dit soort plekken veel op over de natuur. Je hoeft geen 

natuurkenner te zijn binnen de Groene Loper Vechtdal. 

Maar natuurliefhebbers, dat zijn we allemaal. 

Leuker
Misschien niet eens bewust, maar met het groener 

maken van het Vechtdal wordt het niet alleen voor 

onszelf leuker, maar voor iedere inwoner. Ben je nog 

geen deelnemer aan de Groene Loper Vechtdal, maar 

ben je wel actief met een buurttuin, een kerktuin, 

een zwembadterrein of iets dergelijks, meld je dan 

aan. Ben je helemaal nog niet bezig met zoiets, maar 

lijkt het je wel leuk om aan de slag te gaan met jouw 

buurt, voetbalclub of plaatselijk belang in jouw eigen 

omgeving, dan kan de Groene Loper Vechtdal je op 

weg helpen. Wil je als bedrijf aansluiten bij de Groene 

Loper Vechtdal, dan kan dat ook. Samen maken we het 

Vechtdal groener, mooier en natuurlijker.
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Miriam Gerrits
genomineerd voor de Vechttrofee

“Zij is de verbindende duizendpoot binnen de 
Groene Loper Vechtdal”

De meeste deelnemers aan de Groene Loper Vechtdal hebben 

Miriam Gerrits wel eens of meerdere malen ontmoet of 

telefonisch contact gehad met haar. Zij is, volgens Vechtdal 

Marketing, ‘de verbindende duizendpoot binnen de Groene 

Loper Vechtdal’ en dat is helemaal waar.

Ook heeft ze als ambassadeur 

van het Vechtdal een verhaal 

geschreven, dat de Duits-Neder-

landse jury zo goed vond, dat het 

is opgenomen in een tweetalig 

boek waarin zowel Nederlandse als 

Duitse verhalen staan, die alle-

maal als thema de Vecht hebben. 

Voldoende redenen voor Vechtdal 

Marketing om Miriam te nomine-

ren voor de Vechttrofee, die elk 

jaar uitgereikt wordt aan iemand 

die zich inzet voor promotie van 

het Vechtdal. Ze is eveneens een 

paar jaar stadsdichter van Ommen 

geweest en werkt met hart en ziel 

in natuuractiviteitencentrum De 

Koppel in Hardenberg waar ze zich 

bezighoudt met duurzaamheid en 

educatie. Van het Repair Café, 

dat elke zes weken in De Koppel 

gehouden wordt, is ze 

mede-initiatiefnemer.

De andere genomineerden waren 

Martin Overweg, eigenaar van Cam-

ping de Klashorst en de Boeren-

markt in Vilsteren. Helaas voor Mi-

riam maakte de jury op 31 januari 

2019 bekend dat Martin Overweg 

de winnaar was van de Vechttrofee. 

“Maar een nominatie op zich is al 

een hele eer,” vindt Miriam.
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Hoe maak je van jouw

In de Groene Loper Vechtdal vind 

je allerlei verschillende terreinen 

en tuinen waar mensen aan de 

slag gegaan zijn, om samen hun 

omgeving mooier en natuurlijker 

te maken. Ze doen dit, omdat ze 

vinden dat natuur meer kansen 

moet krijgen, omdat ze zich 

zorgen maken over de toekomst 

van insecten, omdat ze van vogels 

houden, omdat ze kinderen een 

mooie speelplek gunnen, omdat 

ze zich bewust zijn van het belang 

van bijen of gewoon voor de 

lol.  Dat natuurlijker maken van 

je leefomgeving, maakt het niet 

alleen voor jezelf leuker om er te 

wonen. Het biedt een thuis aan 

vele andere! 

Een getimmerd huis
Binnen de Groene Loper Vechtdal zijn prachtige insectenhotels 

gebouwd en in heel veel bomen hangen ondertussen nestkastjes. 

Dat zijn plekken waar mensen bewust een thuis hebben gemaakt 

voor dieren. Plekjes, waarvan je hoopt dat ze bewoond raken, 

zodat je van dichtbij kunt genieten van jong dierenleven. Wil je 

niet alleen plekken creëren voor overdag vliegende vrienden, dan 

kun je ook uilenkasten en vleermuiskasten ophangen. Vooral van 

de laatste wordt vrij snel dankbaar gebruik gemaakt. 

“Investeringen in groen en 
natuur leveren onbetaalbare 

ervaringen op”
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Een natuurlijk huis
Buiten de huisjes, hotels en kasten die we ophangen, 

bieden natuurlijke tuinen en terreinen ook zo al een 

thuis aan veel diersoorten. Een variatie aan beplanting 

lokt allerlei insecten. En waar veel insecten zijn, tja, daar 

kun je insecteneters vinden. Spitsmuisjes bijvoorbeeld. 

Dat zijn die muizen met een lange spitse neus, die wel 

meegebracht worden door de kat, maar niet worden 

opgegeten. Spitsmuizen zijn geen knaagdieren, zoals 

andere muizensoorten, maar echte insecteneters die 

ook dol zijn op slakken en pissebedden. Ze maken vaak 

een hoog piepend geluid, om elkaar te waarschuwen en 

weg te jagen. Dat geluid kunnen wij mensen goed horen. 

Vaak wordt dat gepiep verward met vogelgeluid.  Wil je 

nog meer hulp in de tuin van insecteneters, prop dan 

een oude bloempot vol stro of gedroogd gras en zet hem 

op de kop op een bamboestok die in de tuin staat. Hier 

verstoppen overdag oorwormen zich. In het Vechtdal 

beter bekend als ‘gaffeltangen’. ‘s Nachts eten ze zich 

vol met bladluizen. 

tuin een (t)huis?
Een rommelhuis
Ruige hoeken in je tuin of op het terrein, 

achtergebleven emmers,  takkenrillen, oude 

schuurtjes en composthopen bieden ook een thuis, 

voor bijvoorbeeld egels. Een mooi voorbeeld was 

een omgevallen oude zinken gieter. Deze was door 

een egel volgestopt met blad en fungeerde als veilig 

nest. Niet alles heel goed opruimen dus. In een oud 

schuurtje kun je ook een steenmarter aantreffen. 

Lekker laten zitten! Steenmarters eten vooral ratten 

en muizen, geen wonder dat ze graag in onze 

omgeving zijn.

Een aardhuis
De tuin biedt ook in andere opzichten een thuis. De 

hommels in jouw bloementuin wonen ook ergens. 

Vaak zie je ze in een holletje in de grond verdwijnen. 

Daar leven ze met hun volkje in een nest, een 

beetje als bijen. Leuk om te zien hoe ze steeds 

hun eigen holletje terug weten te vinden! Holle 

plantenstengels zijn geschikt als nest voor solitaire 

bijen en veel andere insecten. Tussen hoge planten 

nestelen ook vogels op de grond, zoals roodborstjes. 

Roodborstjes eten ook insecten. Dat is te zien 

aan hun spitse snaveltje. 

Een vochtig huis
Ook amfibieën als salamanders, kikkers en padden 

houden van veel beplanting. Daartussen blijft 

het langer vochtig, van levensbelang voor dit 

rondwandelende, kleine grut. In baksteenmuurtjes 

met veel gaten of in een stapeltje natuurstenen 

vinden ze zeer gewilde overwinteringsplekjes. En 

daardoor kun je in het voorjaar in je vijver of sloot 

heel veel kikkervisjes ontdekken.

Een goed thuis
Dus, als je jouw leefomgeving verbetert met 

meer groen en natuur, doe je dat niet alleen 

voor jezelf, maar ook voor veel dieren. En kun je 

bijvoorbeeld in de schemer verrast worden door een 

rondscharrelende egelmoeder met haar jongen. Dan 

blijkt weer eens: investeringen in groen en natuur 

leveren onbetaalbare ervaringen op.
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Informatieavond gemeente Dalfsen
Vincent Overgoor, eigenaar van kwekerij  Decohof en 

Ans Wijnen, buren van elkaar aan de Tibbensteeg, 

waren beiden aanwezig op een informatieavond van de 

gemeente waar gesproken werd over de mogelijkheid de 

biodiversiteit te vergroten. Ze werden enthousiast..

Dat enthousiasme resulteerde in een bloeiend 

bloemenlint over een lengte van zo’n 500 meter, in de 

zomer van 2017 aan de Tibbensteeg over verschillende 

percelen van verschillende eigenaren. Er kwamen 

positieve reacties op en andere inwoners van Hoonhorst/

Dalfsen waren geïnteresseerd in de mogelijkheden van 

een kleurrijke berm.

 

Infoavond Zaal Kappers Anjerpunt
In het voorjaar van 2018 werd er door Ans en Vincent 

een informatieavond georganiseerd die erg druk werd 

bezocht. Ook de gemeente Dalfsen en Landschap 

Overijssel en de bijenvereniging waren daarbij aanwezig.  

De gemeente Dalfsen stelde subsidie beschikbaar, wat 

prettig was, want biologisch bloemenzaad is prijzig. 

Belangstellenden moesten zelf ook bijdragen in de 

kosten. Vincent: “Zo’n 20 mensen meldden zich aan als 

deelnemer. Een loonwerker is in het voorjaar van 2018 

op één dag bij alle deelnemers langs geweest en heeft 

de grond bewerkt en gefreesd, zodat er gezaaid kon 

worden. Het weer werkte niet echt mee, want toen er 

Hoonhorst bloeit
De gemeente Dalfsen, waar Hoonhorst deel van 

uitmaakt, heeft vergroting van de biodiversiteit 

hoog in het vaandel staan en wil graag op 

verschillende manieren meewerken om dat tot 

stand te brengen.

gezaaid was, heeft een van de weliswaar zeer zeldzame 

regenbuien van 2018 veel zaad weggespoeld. De hitte 

en de droogte daarna zorgden ervoor dat de resultaten 

bij de verschillende deelnemers wisselend waren.” 

Voorjaar 
De Groene Loper Vechtdal stelde eind 2018 dankzij de 

gemeente Dalfsen en de Provincie Overijssel 

6.000 bloembollen beschikbaar voor het project. Zo 

geven de deelnemers aan Hoonhorst Bloeit al vroeg in 

het voorjaar insecten de kans voedsel te halen in de 

vorm van nectar uit de bloeiende bolgewassen. Een 

mooie voortzetting van het project.

Beweging
Ans:  We hopen ook in het nieuwe jaar weer op een 

groot aantal deelnemers om zo de biodiversiteit te 

vergroten en te genieten van prachtige bloemen!”

Vincent: “De reacties van de deelnemers op de 

bloembollen zijn heel positief. En als dat in het 

voorjaar allemaal boeit, zullen mensen zeker nog 

enthousiaster worden.” 

Een officiële naam voor het ‘project’ is er niet, maar 

Hoonhorst Bloeit is wel een toepasselijke naam, 

vinden Ans en Vincent. 

“We hopen ook in het 
nieuwe jaar op een groot 

aantal deelnemers”
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Grijs, Groen & Gelukkig
Huize de Eik is sinds 2017 deelnemer aan het project 

Grijs, Groen & Gelukkig van IVN, een project om ouderen 

groen en natuur te laten beleven; elke week staat er 

wel iets ‘groens’ op de activiteitenkalender. Mariëlle 

vertelt: “Veel van onze bewoners zijn opgegroeid tussen 

groen. Ze komen van een boerderij of hadden zelf een 

moestuin. Met een bijdrage van het IVN, ondersteund 

door de Nationale Postcode Loterij, hebben vrijwilligers 

bakken gemaakt waar we groenten en bijvoorbeeld 

aardbeien hebben gekweekt; een link naar vroeger voor 

de bewoners. Ook stonden er zonnebloemen waar ze erg 

van genoten hebben. Maar we willen nog veel meer. 

Er zijn foto’s van vroeger waarop te zien is hoe de tuin 

er toen uitzag. Er was hier ooit een boomgaard; hoe mooi 

zou het zijn als we die weer zouden kunnen realiseren! 

En bij het hek langs de parkeerplaats willen we 

graag bloemen.”

Er ligt al een compleet plan voor inrichting van 

de tuin klaar bij Huize de Eik in Slagharen. Het 

zorgcentrum, dat gevestigd is in een monumen-

taal pand, is in gebruik geweest als klooster, 

katholieke kindertehuis en (meisjes)school. Later 

heeft het als asielzoekerscentrum dienst gedaan. 

Het gebouw, hoewel het aangepast is aan de 

eisen van de tijd, ademt nog de sfeer van vroeger 

met de hoge gewelfde plafonds en lange gangen. 

Dit in tegenstelling tot de tuin, die er wat onper-

soonlijk, strak en biljartlakengroen uitziet. Als 

het aan Mariëlle Visser, PR-medewerkster van de 

Eik ligt komt daar, liefst spoedig, verandering in.

Genieten
Mariëlle kwam in contact met de Groene Loper 

via Hillie Waning, die in Huize de Eik een avond 

verzorgde over vleermuizen. Hillie gaf Mariëlle het 

advies om contact op te nemen met Miriam Gerrits, 

de coördinator van de Groene Loper Vechtdal. 

Mariëlle gaf aan graag met de bloembollenactie 

mee te willen doen. “Dan kunnen we die al langs 

het hek planten en als we daar dan in het voorjaar 

bloemzaden zaaien, kunnen we zowel vroeg in het 

voorjaar als de hele zomer genieten van bloemen en is 

het hek ook een beetje uit het zicht.”

Feestje
Mariëlle had een school, De Regenboog uit Slagharen, 

benaderd om te helpen met het planten van de bollen 

en natuurlijk staken de vrijwilligers ook de handen 

uit de mouwen. Zeventien leerlingen, vrijwilligers 

en bewoners hielpen met het planten van de 

bloembollen, die De Eik gekregen had in het kader 

van de Groene Loper Vechtdal. De bewoners genoten 

met volle teugen van het bezoek, dat uitliep op een 

waar feestje in de achtertuin. In het voorjaar en de 

zomer kan iedereen genieten van de kleuren en de 

bijen, vlinders en andere insecten van de nectar.

Grote (groene) 
plannen voor 
Huize de Eik
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Leeuwarden Culturele Hoofdstad
In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van 

Europa wilde de Nederlandse ambassade in Londen graag 

een Nederlands ontwerp presenteren op de Chelsea Flower 

Show. Hoe ze bij Stefan terecht kwamen en wat er allemaal 

bij komt kijken om een stukje van 6 x 6 meter in het vroege 

voorjaar in te richten als volgroeide tuin, vertelde hij met 

veel kennis van zaken en passie voor tuinen. 

Presentatie Stefan Jaspers

Tuin- en landschapsontwerper Stefan Jaspers uit 

Arriën (Ommen) gaf op 11 oktober 2018 voor 

deelnemers aan de Groene Loper en iedereen met 

een groen hart, een presentatie over zijn deelname, 

samen met kunstenares Claudy Jongstra, aan de 

prestigieuze Chelsea Flower Show in Londen in 

2016. In de zaal bij de Bootsman was plaats voor 

nog wat meer belangstellenden geweest, maar het 

werd een boeiende avond. 

Benieuwd naar de landschappelijke tuinontwerpen van Stefan? www.stefanjaspers.nl

Spannende tijden
Tijdens de show moeten natuurlijk alle planten 

volwaardig zijn en er op hun mooist bij staan. 

Dat is normaal gesproken in mei, als de show 

gehouden wordt, nog niet het geval. Dus het waren 

spannende tijden voor Stefan en zijn team. Ook of het 

spiraalvormige frame wel op tijd klaar zou zijn, of hij 

in de prijzen zou vallen en welke kleur de medaille hij 

dan zou hebben. Het werd uiteindelijk een vergulde 

zilveren medaille. Hij mocht als enige Nederlandse 

ontwerper meedoen aan dit internationaal bekend 

staande evenement. Stefan: “Het is een hele eer om 

gevraagd te worden voor een van de belangrijkste 

tuintentoonstellingen van de wereld. Er zijn jaarlijks 

wel 300 aanmeldingen, waarvan slechts 10 procent 

werkelijk mee mag doen. Zelfs de Engelse Koninklijke 

familie komt altijd kijken.” Het ontwerp van Stefan 

is inmiddels verplaatst naar de Blokhuispoort (de 

voormalige gevangenis) in Leeuwarden.

“Het is een hele eer om gevraagd te worden voor 
een van de belangrijkste tuintentoonstellingen 

van de wereld”

over de Chelsea Flower Show
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Aan de slag
Jan is vrijwilliger bij Openluchtbad Olde Vechte in 

Ommen en zorgt met een team van zes medevrijwilligers 

onder andere voor het groen. In 2017 heeft hij een 

voucher aangevraagd bij de Groene Loper, heeft die 

gekregen en is aan de slag gegaan om het zwembad 

aantrekkelijk te maken voor bijen, vlinders en andere 

insecten. Vlinderstruiken, zonnehoed en floxen werden 

aangeplant en eenjarigen gezaaid. 

Complimenten
Dat jaar stonden de bloemperken er kleurig en fleurig bij. 

Dat viel ook de bezoekers op. “Regelmatig kregen wij en 

de andere vrijwilligers er complimenten over. Ook in 2018 

was dat het geval, al stonden de bloemen er wat minder 

mooi bij vanwege de hitte en de droogte van die zomer. 

Maar we krijgen nog steeds positieve reacties. Het ziet er 

ook gewoon mooi uit,” zegt Jan met terechte trots.

Aardbeien
Als het Jan lag, komen er nog wel wat bloemperken bij. 

Hij denkt zelfs al over een groentetuin… “We hebben 

bij de toren aardbeien geplant die het ontzettend goed 

gedaan hebben. De bezoekers mogen er af en toe best 

een paar van plukken, maar eerlijkheidshalve moet ik 

erbij zeggen dat de meeste door de vrijwilligers worden 

opgegeten, hahaha.”

Nestkastjes
In samenwerking met het ATC, ArbeidsTrainings Centrum, 

zijn er in het zwembad 10 nestkastjes opgehangen. “In 

twee weken tijd waren negen nestkastjes in gebruik door 

koolmezen en pimpelmezen,” meldt Jan verheugd. “Een 

aantal is op ooghoogte voor kinderen opgehangen, zodat 

ze in de kastjes kunnen kijken.” Dat daar gebruik van 

gemaakt wordt is te zien aan het smalle paadje dat door 

het struweel naar een nestkastje voert. Jan is ook blij 

dat aan de oever van de dode Vechtarm die langs het 

zwembad loopt de vrij zeldzame Lange ereprijs het weer 

goed doet. “Je ziet dat door een paar maatregelen die we 

genomen hebben de plant weer een kans krijgt. Er staan 

er nu zeker drie keer zoveel als het jaar ervoor.”

Fanatiek
Jan is fanatiek, heeft nog veel meer ideeën: “Het zou toch 

mooi zijn om langs het terras bloembollen te planten en 

clematis te laten groeien om de palen die langs het terras 

staan.” “Ja ja,” zeggen zijn medevrijwilligers twijfelend. 

Ze moeten hem soms een beetje afremmen…Natuurlijk 

hebben Jan en zijn vrijwilligers ook meegedaan aan de 

bloembollenactie. Hoewel er in de tijd dat die bloeiden er 

nog geen zwembadgasten waren, hebben vlinders, bijen 

en andere insecten al wel kunnen profiteren van al het 

goede dat de bloemen hen te bieden hadden.

Over het aantal bezoekers hadden ze in 2018 bij Openluchtbad Olde Vechte niet te klagen. Over de conditie van 

het groen en de planten wel. Het gras, normaal gesproken fris groen, was een beige/bruin veld en van de door Jan 

Veldman met zorg opgekweekte plantjes kwam ook al niet veel terecht. Maar, schrale troost: elders was het niet 

veel beter. Tegen een hitte- en droogtegolf van een week of vier zijn de meeste planten niet bestand.

Openluchtbad Olde Vechte 
biedt kansen voor de natuur
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Water in

Water is een dagelijkse behoefte voor al het leven, 

vandaar dat het ook zo belangrijk is in je tuin.  Nu 

zijn er tegenwoordig nogal wat tuinen die geheel 

verhard zijn. Lekker makkelijk. Maar is dat uitein-

delijk wel zo? In deze tuinen zul je weinig leven 

vinden, planten en dieren hebben hier immers niets 

te zoeken. Als het regent, kan het water hier niet 

in de grond zakken. Het water moet via de riole-

ring afgevoerd worden. In het slechtste geval komt 

het in de vuilwaterafvoer terecht en moet het dus 

nodeloos weer gezuiverd worden. Jammer, vooral nu 

buien extremere hoeveelheden water met zich mee 

brengen. Versteende tuinen vergroten de kans op 

overstromingen, omdat het water niet wegzakt in de 

bodem. En dealen met een overstroming, nee, dat 

is dus echt niet gemakkelijk. De initiatieven binnen 

de Groene Loper Vechtdal kiezen juist voor tuinen 

met veel natuurlijke beplanting en maken zo aan-

trekkelijke oases voor dieren én mensen.  Van zo’n 

groene tuin wordt iedereen blij en ziet zelfs bebou-

wing er beter uit. Maar hoe pak je dat aan?

“Water, het is zo gewoon, tot je er heel 
veel of juist heel weinig van hebt..”
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Planten
Planten kunnen niet zonder water, maar niet alle planten 

houden van natte voeten. Vogels houden zomers van een bad 

en ook insecten houden van water. Sommige kunnen zelfs 

alleen overleven in een vochtige omgeving. Nu kun je in je tuin 

de natuur zijn gang laten gaan en afwachten welke planten 

floreren en welke doodgaan. Je kunt een en ander ook vooraf 

plannen en de juiste plek voor bepaalde planten zoeken. 

Klaprozen en korenbloemen zullen het bijvoorbeeld niet goed 

doen op een vochtige plek in de schaduw. Dotterbloemen 

gaan onherroepelijk dood op een droge zonnige plek tegen 

de zuidmuur. Door water in je tuin kun je variëren met 

beplanting. Maar dan moet je wel weten welke plekken op het 

terrein(tje) waar je aan de slag wilt droog zijn, welke plekken 

in de schaduw liggen en waar water wat langer blijft staan.  

Bomen zijn prachtig, ze zorgen voor schaduw en lokken vogels. 

Plekken langs struiken en onder bomen zijn heel geschikt voor 

bloembolletjes als krokussen en vogelmelk. In het voorjaar 

schijnt daar immers de zon, terwijl je er later in het jaar 

schaduw hebt. Bomen hebben ook invloed op de hoeveelheid 

vocht in de grond, afhankelijk van de boomsoort. Een gegeven 

dat moet zorgen voor variatie in beplanting. 

de tuin
Maak een vijver
Heb je een vochtige plek in je tuin, dan kun je dat 

uitbuiten. Wellicht stuit je zelfs op een wel, een 

plek waar grondwater naar boven komt. Een ideale 

plek voor een natuurlijke vijver! Het enige wat je 

hoeft te doen is graven. Maar ook een moerassig 

deel kan, met de juiste beplanting, veel dieren 

aantrekken. Heb je een vijver, weersta dan de 

verleiding om er vissen in te doen. Zonder vissen 

blijft je vijver helder en kunnen salamanders, 

kikkers en padden er veilig eieren leggen. Als je 

geluk hebt, kun je in het voorjaar zelfs de Kleine 

watersalamander in het water zien baltsen, waarbij 

de mannetjes fanatiek met hun staarten wapperen 

om indruk te maken op de vrouwtjes.

“Door water in je 
tuin kun je variëren 

met beplanting”
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Help ontsnappen
Langs een vijverrand voelen veel planten zich thuis. 

Vaak komen ze vanzelf en er kan zo een fraai geheel 

ontstaan, waar je niet zoveel voor hoeft te doen. Heb je 

een vijver met een steile rand, zorg dan voor wat takken 

of stenen langs die rand. Vogels gebruiken ze om een 

bad te nemen en ze kunnen het leven redden van een te 

watergeraakte egel. Want zoals veel dieren kunnen die 

goed zwemmen, maar ze moeten wel weer ergens op de 

kant kunnen klauteren. Een klein vijvertje in de vorm 

van een ton of zelfs emmer, kan dieren aantrekken als 

libellen en waterjuffers. Ook vogels drinken er graag uit. 

Maar ook hier geldt, dat je altijd een mogelijkheid om te 

ontsnappen moet aanbrengen in de vorm van een mooie 

tak of steen. In het voorjaar, als er veel jonge onervaren 

vogels zijn, is het zeker van belang om maatregelen te 

nemen tegen verdrinking.

Levendige bodem
Heb je een tuin of terrein met veel natuurlijke beplan-

ting, variërend in hoogte en met vochtige en droge 

plekken, dan kun je veel dieren verwachten.  Vogels gaan 

daar nestelen, allerlei insecten als wilde bijen, hommels, 

kevers en vlinders kun je daar vinden. Maar ook ónder 

het aardoppervlak wordt het beter vertoeven voor kleine 

diertjes. Met het juiste beleid (geen gif, plantendelen 

laten liggen en niet te diep spitten) ontstaat er een rijk 

bodemleven met veel humus. En dat zorgt weer voor een 

sponsachtige bodem. 

Water wordt goed doorgelaten, maar zo’n bodem 

houdt ook vocht vast. Planten kunnen daarin langer 

stand houden bij langdurige droogte. Sproeien, dat 

doe je liever niet, natuurlijk. Water uit de regenton 

is goed te gebruiken, maar vaker wordt de tuinslang 

aan de buitenkraan gekoppeld. Zonde van goed 

drinkwater. En bovendien heeft sproeien al snel een 

averechts effect. Plantenwortels gaan naar boven 

groeien, daar komt immers vocht vandaan. Je planten 

zullen sneller slap gaan hangen, want ze kunnen niet 

meer bij vocht in de bodem. En dus moet je weer 

eerder sproeien. En dus….en zo kom je in een cirkel 

terecht, waarbij de natuurlijke groei van planten ver-

stoord wordt. Bij langdurige droogte zullen er planten 

afsterven. Heb je een mengsel gezaaid van eenjarige 

planten, dan zul je zien dat sommige soorten langer 

stand houden dan andere. En zich beter uitzaaien. 

Help mee
De natuur helpt je dus met de voorbereidingen van 

het volgend jaar. Soms heb je gewoon pech en is het 

zo lang droog of juist nat, dat je zaaisels, stekken 

en bollen het gewoon niet gaan redden. Jammer! 

Maar des te meer reden om door te zetten. Want die 

extremere weersomstandigheden kunnen we -deels- 

de baas met veel gezonde, volgroeide, gevarieerde  

tuinen in onze omgeving. Draag een steentje bij en 

gooi, ja juist, die stenen eruit. Zo maak je jouw buurt 

niet alleen veel mooier en natuurlijker, maar doe je 

ook werkelijk iets voor een goede waterhuishouding in 

jouw buurt. 
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Eenjarigen
Wilma werkt voor haar pluktuinproject samen met Zozijn, 

een organisatie voor mensen met een beperking. Een 

aantal dagbestedingcliënten van Zozijn heeft zowel in 

2017 als in 2018 eenjarigen gezaaid, verspeend en 

toen de tijd daar rijp voor was, de bloemen uitgeplant in 

Wilma’s tuin. Aan het eind van het seizoen worden zij door 

Wilma uitgenodigd voor een lunch. Een mooi voorbeeld van 

samenwerking in het kader van de Groene Loper!

Statushoudsters
Hulp krijgt Wilma ook af en toe van twee statushoudsters: 

“Ze komen hier een paar uur per week. De ene vrouw 

komt uit Syrië, de ander uit Pakistan. Beiden spreken 

amper Nederlands, dus de gesprekken gaan moeizaam, 

Hoe is het met:

De pluktuin van 
Wilma Nijboer
Het is hartje zomer 2018. Een ware hitte- (en 

droogte)golf teistert het land, maar de pluktuin van 

Wilma Nijboer, aan de rand van Dalfsen staat er nog 

opvallend fris en vrolijk bij. 

“Ja, de bloemen en planten doen het goed, maar 

we sproeien dan ook bijna elke dag”, zegt Wilma, 

“Gelukkig hebben we een pomp, anders zou het 

niet te doen zijn.” Zoals Wilma begin 2017 al van 

plan was, is de tuin aangelegd in een cirkel met 

elke windrichting een eigen kleur. Zo is er deel met 

witte bloemen, met gele, met rode en met blauw/

paarse bloemen. Tussen de witte bloemen staat 

echter ook knalrode Bergamot. Wilma: “Zo zie je 

maar weer: de natuur laat zich niet sturen, dat is 

het mooie. Maar we zijn heel blij met het resultaat.”

maar ze leren toch wát. Voor meer vrijwilligers 

hebben we te weinig regelmatig werk. Daar is de 

tuin te kleinschalig voor. Natuurlijk zouden we in het 

voorjaar, als mijn man Jan, die een groot deel van het 

werk op zich neemt, wel wat hulp kunnen gebruiken, 

het onkruid groeit dan bijna harder dan de planten, 

maar daarna kunnen we het zes weken zelf wel weer.” 

Fotograferen
Het eerste jaar stonden er veel eenjarigen in de 

tuin, in 2018 voeren vooral de vaste planten de 

boventoon. Het is voor Wilma en Jan een genot 

om naar te kijken en doorheen te lopen, maar ook 

voorbijgangers genieten volop van de kleuren- en 

bloemenpracht. Midden in de tuin staat een bankje, 

een rustpuntje, waar mensen rustig al dat moois in 

zich op kunnen nemen. In de tuin gonst het van de 

bijen en vlinders fladderen vrolijk rond. “Mensen 

komen hier niet alleen om een boeket te plukken. Zo 

komt hier regelmatig iemand alleen maar om vlinders 

te fotograferen. Misschien wel bijzondere soorten, ik 

heb er eerlijk gezegd geen verstand van. Maar er zijn 

altijd wel veel verschillende soorten, dat zie ik wel.”

Kaartjes
Nadat een buurvrouw die regelmatig een boeket 

kwam plukken, liet weten dat ze het jammer vond dat 

er geen kaartjes bij waren, is Wilma op zoek gegaan 

naar iemand die een leuk en origineel kaartje voor 

bij de boeketten kon maken. Die vond ze in haar 

woonplaats. Nu staat er naast de snoeischaartjes 

ook een bakje met speciaal voor Wilma’s pluktuin 

ontworpen kaartjes om bij de boeketten te doen. 

Weer een mooi voorbeeld van samenwerking!
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Schuilhutten
De Ommer Marke heeft twee terreinen bij Lemele 

in eigendom, die zij dus ook beheert. Daarnaast 

zijn er in de jaren ‘90 een aantal schuilhutten 

op initiatief van de Ommer Marke in Ommen 

geplaatst. Ook het onderhoud daarvan wordt door 

de Ommer Marke verzorgd. 

Ommer Marke blij met bloembollen

De Ommer Marke is een agrarische 

natuurvereniging die streeft naar een vitaal, 

bruikbaar en leefbaar platteland. De Ommer 

Marke is in 1994 opgericht en heeft nu 

zo’n 115 leden, voornamelijk agrariërs. Zij 

vinden het belangrijk natuur en landschap 

in hun bedrijfsvoering mee te nemen. Er zijn 

veel nieuwe ontwikkelingen in de landbouw, 

zoals bijvoorbeeld meer aandacht voor 

de bodem en de energiehuishouding. De 

Ommer Marke helpt door informatie te delen 

en ook praktisch zaken te ondersteunen 

en te onderzoeken. De Ommer Marke was 

eerder vooral bekend door projecten voor 

erfbeplanting en landschapsonderhoud. 

Dat doet zij nu veel minder; die taken 

zijn nu vooral door andere organisaties 

overgenomen.

Boer als Gastheer
Een van de doelen van de Ommer Marke is het contact 

tussen boeren en burgers verbeteren. Anet Bovendeert, 

secretaris van de Ommer Marke: “Er is nog steeds weinig 

kennis bij de gemiddelde burger over de agrarische sector. 

Om te laten zien hoe het leven op een boerderij eraan 

toegaat, hebben we een paar jaar geleden het project De 

Boer als Gastheer helpen opzetten. Wij faciliteren, helpen 

bijvoorbeeld met de aanvraag van subsidies. Het doel 

is om een project in de benen te helpen, waarna het op 

eigen kracht verder gaat. Bij ‘De Boer Als Gastheer’ is dat 

goed gelukt.”

Kuilbulten
De Ommer Marke stimuleert boeren nu al voor het derde 

jaar om akkerranden in te zaaien met een bloem- of 

kruidenrijk mengsel. Dat is niet alleen mooi voor henzelf, 

de omgeving en langsfietsende toeristen, het is uitstekend 

voor de biodiversiteit. Vlinders, insecten, weidevogels 

en kleine zoogdieren profiteren ervan. “Niet elke boer 

is meteen enthousiast, maar ieder jaar hebben we meer 

deelnemers. Het zijn ook laagdrempelige regelingen, waar 

grondeigenaren ervaring kunnen opdoen met bloem- en 

kruidenrijke randen. In het verlengde van de randen 

onderzoekt de Ommer Marke de mogelijkheden om een 

bloemenmengsel op bulten kuilvoer te zaaien. Klaprozen, 

kamille en andere soorten kunnen het goed doen op 

een dunne laag grond. Daar is al veel belangstelling 

voor. Er zijn verschillende subsidies beschikbaar en 

daar wordt gebruik van gemaakt. In het startjaar van het 

randenproject heeft De Ommer Marke ook een bijdrage 

van de Groene Loper mogen ontvangen voor de aanschaf 

van het zaaizaad.

 

Bloembollenactie
Ook de bloembollenactie van de Groene Loper in 

samenwerking met Landschap Overijssel en de provincie 

was laagdrempelig: één formulier invullen was in de 

meeste gevallen al voldoende en De Ommer Marke heeft 

daar dankbaar gebruik van gemaakt. De biologische 

bloembollen zijn geplant bij de schuilhutten bij de 

Boksloot, in Lemele en in Beerze. Leuk voor iedereen 

die wil schuilen als het regent of er gewoon gebruik van 

wil maken tijdens een fiets- of wandeltocht in het mooie 

Vechtdal. En natuurlijk helpt het ook de biodiversiteit, met 

name de bijen, die in het vroege voorjaar al actief zijn.
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Geïnteresseerd
Met onder andere een bijdrage van de Groene Loper 

Vechtdal is begin 2017 een vlinderplein gerealiseerd, een 

bloemig, geurig en kleurig plein. Het vormt de afschei-

ding tussen het speelplein van de kinderopvang en het 

grote speelveld, waarvan CNS Ommerkanaal en het buurt-

huis ook gebruik maken.

 

Zonnebloemen, floxen en andere voor vlinders aantrek-

kelijke planten hebben er gebloeid. De kinderen hebben 

kunnen zien dat de zonnebloemen groeiden. Janneke 

Beukelman is hoofdleidster van de kinderopvang. Ze 

zegt: “De kinderen vonden het prachtig om te zien hoe 

de zonnebloemen steeds groter werden. Ze waren heel 

nieuwsgierig en geïnteresseerd. Van de vlinders hebben 

ze ook echt genoten. En met bloemen hebben ze hun 

zandtaartjes versierd.”

Buitenkeukentje
Op het speelplein is in het kader van het project Smake-

lijke moestuinen ook een plek ingericht voor het kweken 

van groenten en kruiden. Er staan in de kweekbakken on-

der andere worteltjes, tomaten, munt, maïs, sla en papri-

ka’s. “Ook dat vinden kinderen heel leuk. Ze leren hoe 

verschillende kruiden ruiken en wat gegeten kon worden 

hebben ze zelf opgegeten. In hun eigen buitenkeukentje 

creëren ze er van alles van. Ja, de bloemen en planten 

hebben echt een meerwaarde voor het speelplein.”

In het buitengebied van Ommen ligt de buurtschap 

Ommerkanaal. Een actieve buurtschap waar 

Kinderopvang Ommerkanaal is gevestigd in een 

voormalige basisschool. Kinderopvang 

Ommerkanaal bestaat uit een kinderopvanggroep, 

een peuterspeelzaalgroep en een buitenschoolse 

opvang. In het gebouw is ook het buurthuis 

gevestigd. Aan de overkant van het kanaal 

bevindt zich de CNS Ommerkanaal waarmee 

wel wordt samengewerkt.

Planten zijn een meerwaarde 
voor het speelplein

Kinderopvang
Ommerkanaal:

“De kinderen vonden het prachtig om te zien 
hoe de zonnebloemen steeds groter werden”
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Hoewel er in eerste instantie wat weerstand was tegen de 

aanleg van een tuin rondom de speeltuin in verband met 

‘allerlei enge en stekende beestjes’, is die angst verdwenen 

en wordt de tuin nu breed gedragen. Kinderen lopen gerust 

over de stapstenen tussen de bloemen, waar vlinders en 

andere insecten, ook de eventueel stekende, rondvliegen.  

Tijdens NL Doet in het voorjaar en met de Burendag in 

september wordt er met een groep mensen flink in de 

tuin gewerkt, waarbij onder andere gesnoeid wordt en er 

bloembollen worden geplant. In het seizoen is het dan nog 

een kwestie van onkruid verwijderen. 

“Als ik bezig ben in de tuin, komt er vaak spontaan 

hulp. Ook kinderen helpen graag mee en ze zijn echt 

geïnteresseerd. Dat is toch geweldig?”, zegt Annemiek 

Grooteboer, een van de initiatiefnemers van de Buurttuin 

‘Kom erbij’. “Het meest opvallende vind ik, dat er, toen 

de eerste bloemen verschenen, er ook al meteen vlinders, 

Buurttuin Balkbrug:

Een eldorado voor vlinders en 
insecten én buurtbewoners.
Begin 2017 was het een speeltuin. Anno 2018 

is het een echte buurttuin. Niet slechts een plek 

waar kinderen kunnen spelen, met speeltoestellen 

en een zandbak, de nadruk ligt nu veel meer op 

‘tuin’, die er voor iedereen in de buurt is. Het 

is echt een ontmoetingsplek geworden, maar je 

kunt er ook heerlijk in je eentje tot rust komen en 

genieten van bijvoorbeeld de Kolibrievlinder die er 

al verscheidene keren gespot is. 

bijen en andere insecten waren. Je vraagt je dan 

echt af: ‘Waar komen die ineens vandaan?’ Ze weten 

blijkbaar meteen waar iets te halen valt.”

Annemiek is blij dat ecoloog Erwin Goutbeek advies 

gegeven heeft over de beplanting. “Dat is toch wel 

belangrijk. Je bent in een tuincentrum geneigd 

planten uit te zoeken die op dat moment bloeien. 

Dan heb je maar een korte periode bloemen in de 

tuin. Nu hebben we bijna het hele jaar door bloeiende 

planten of struiken. Het is echt fascinerend om te zien 

dat vlinders en bijen meteen naar een andere plant 

hoppen zodra de bloemen waar ze zich aan tegoed 

deden zijn uitgebloeid. Erwin heeft ook aangegeven 

welke planten het meest geschikt zijn voor vlinders en 

andere insecten. Daar hebben we echt profijt van.”

Er zijn zoekkaarten voor vlinders en andere insecten, 

zodat niet alleen kinderen maar ook volwassenen er 

iets van kunnen opsteken. Tijdens NL Doet zijn er 

insectenhotels gebouwd die goed bezocht worden door 

hun gasten.

“De Buurttuin in 
Balkbrug: een aanwinst 

voor de buurt!”
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• BIJ

• EGEL

• GROEN

• KEVER

• MARGRIET

• REGEN

• RUPSEN

• VLINDERS

• WINTERKONINKJE

• BLOEMBOL

• GENIETEN

• HOMMELS

• KINDEREN

• MEES

• REGENWORM

• SAMEN

• VLINDERSTUKJE

• ZAAD

• BOOM

• GIETER

• INSECTENHOTEL

• KLAVER

• MUS

• ROODBORSTJE

• SPITSMUIS

• VOGELHUISJE

• ZON

M W O Q X M H B B I J D T X G P W G

N K E V E R H O M M E L S Z P L O M

V K R U P S E N B E V E U O K E V W

X T K D V L I N D E R S Q N N T H D

Q K I U R T S R E D N I L V B O C S

G M A R G R I E T S Q S R K L H E A

V S I U M S T I P S M E E Q O N E M

N S U B S U M K G R E J G G E E J E

L Y G C F B X S E N E T E I M T S N

N E R E D N I K N E S S N E B C I D

V O E Q H U D T I O R R W T O E U A

J T Q Y J U A T E R Q O O E L S H G

K M W U V K A G T G N B R R S N L K

I N M M B D Z G E R X D M L N I E L

S U E O G L I W N U K O Y D L V G A

L N R W O M B L E G E O O Q W M O V

B E V V N B N E G E R R Q G I R V E

L E J K N I N O K R E T N I W L Z R

Woordzoeker
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Herberg
Evert: “We waren in Nieuwleusen al eens bezig geweest 

met een kinderboerderij, maar toen werd er geen geschikt 

stuk grond gevonden. Nadat twee jaar geleden uit een 

enquête was gebleken dat er wel belangstelling was voor 

een kinderboerderij, hebben Frieda en ik besloten om 

onze grond met opstal beschikbaar te stellen. Daar is 

Natuurboerderij BalkInn

Evert Schuurman en zijn vrouw Frieda kochten ruim 

dertig jaar geleden een stuk grond van 1,3 hectare, 

waar sindsdien ezels en schapen rondlopen. Er 

werden zo’n veertig hoogstamfruitbomen geplant, 

er werd een moestuin aangelegd en een schuur 

gebouwd. Veel kinderen kwamen in de loop der 

jaren langs met vragen, zeker in de lammertijd. 

Het viel Evert op en ook zijn vrouw Frieda, die uit 

het onderwijs komt, dat kinderen zo weinig van de 

natuur en van dieren wisten. “Zou het niet mooi 

zijn kinderen daarover iets bij te brengen,” vroegen 

ze zich wel eens af. 

“De heren Schuurman en Bos hebben er samen 
met de werkgroep vertrouwen in en hopen dat aan 

het eind van het jaar grote stappen gezet zijn”

dan wel de wens/eis aan gekoppeld dat het niet alleen 

een gezellige kinderboerderij wordt, maar dat die ook 

voor educatieve doeleinden ingezet wordt. De benaming 

‘kinderboerderij’ dekte niet de lading van hetgeen wij voor 

ogen hadden en zo ontstond de term ‘natuurboerderij’. De 

naam BalkInn verwijst naar de ezels die er staan en een 

Inn is een herberg, waar iedereen welkom is.” 
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Werkgroep
Begin 2018 werd er een werkgroep van zes leden gevormd 

met daarin onder andere Evert, Andries Bos, die  voorzitter 

is van de bijenvereniging, en Jan van der Hoek als voorzitter/

projectleider. Jan zit in de werkgroep als vertegenwoordiger 

van de coöperatie Nieuwleusen Synergie, die zich inzet 

voor de leefbaarheid Nieuwleusen in de ruimste zin van het 

woord. ‘Deur ons, veur ons’ is hun slogan. Synergie heeft 

het project meteen omarmd en de schouders gezet onder 

het realiseren van de natuurboerderij. De op te richten 

stichting voor de natuurboerderij wordt onderdeel van 

Nieuwleusen Synergie.

Zorgvuldig
Als het aan de werkgroep gelegen had, was de 

natuurboerderij inmiddels al een feit en liepen er nu 

schapen, geiten, varkentjes, kippen, konijnen en cavia’s 

rond. “Soms denk ik wel eens: ‘Waar ben ik aan begonnen?’, 

merkt Evert op. “Er komt toch wat meer bij kijken, dan 

ik gedacht had. Ook al is de gemeente positief over onze 

plannen, het is toch veel wachten op van alles. En we 

moeten natuurlijk zorgvuldig omgaan met de belangen en 

bezwaren van omwonenden. Daarom hebben we hen in een 

vroeg stadium al van onze plannen op de hoogte gesteld. 

Daarnaast hebben we als werkgroep verscheidene 

natuur- en kinderboerderijen bezocht, waar we veel 

van geleerd hebben.”

Bloembollen
Er hangt aan de natuurboerderij vanzelfsprekend 

een financieel plaatje. Er moeten meerdere 

gebouwen gerealiseerd worden: stallen, een 

educatieve ruimte met toiletten etc. Het draagvlak 

onder de bevolking is gelukkig groot. Andries: 

“Velen hebben al hulp in natura aangeboden en 

aangegeven zich als vrijwilliger in te willen zetten. 

Ook hebben we  verenigingen benaderd die gebruik 

zouden kunnen gaan maken van het hoofdgebouw. 

Maar zonder subsidies gaat zo’n project niet lukken, 

dus daar is en wordt aan gewerkt.” Een van de 

subsidieverstrekkers is de Groene Loper Overijssel/

Vechtdal. Die organisatie heeft 2.000 biologische 

bloembollen geschonken, die kinderen van groep 

3 van basisschool de Tweemaster in het najaar 

hebben geplant. 

De heren Schuurman en Bos hebben er samen 

met de werkgroep vertrouwen in en hopen dat 

aan het eind van het jaar grote stappen gezet 

zijn en BalkInn gasten kan ontvangen. Aan het 

enthousiasme van de werkgroep zal het in elk geval 

niet liggen!  

“Deur ons, veur ons!”
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Groene Loper Overijssel

Op 13 december 2018 verzamelden zich vele 

vertegenwoordigers en vrijwilligers van negen 

Groene Lopers uit Overijssel in Deventer. Elke 

Groene Loper had een eigen ‘stand’ en presenteerde 

zijn projecten en activiteiten met een collage op 

een groot vel papier. Er werd een soort speed date 

gehouden. Iedereen kon maximaal 10 minuten bij 

een stand vragen stellen en naar adviezen luisteren. 

Vooral Groene Lopers die nog niet zo lang bezig 

zijn, werden in korte tijd een stuk wijzer. 

Bewondering
Ons eigen Groene Loper Vechtdal-magazine dat in 2017 

verscheen, oogstte veel bewondering en daar waren 

we natuurlijk best een beetje trots op. Wat ons ook 

onderscheidde van de meeste andere Groene Lopers is 

dat wij niet alleen of voornamelijk buurtverenigingen als 

deelnemer hebben, maar ook het zwembad, een kerk, 

kinderboerderijen en verschillende scholen.
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bijeenkomst Deventer

Groen is hip
In een andere setting, waarbij gedeputeerde May 

aanwezig was, werd onder andere gesproken over de 

resultaten van een onderzoek naar de Groene Loper. 

Duidelijk bleek dat er aan de naamsbekendheid nog 

gewerkt moet worden. Daar hebben we alle Groene 

Loper-deelnemers natuurlijk bij nodig: maak je 

initiatieven kenbaar bij scholen, buurtverenigingen 

etc. Hoe meer groen in het Vechtdal, hoe beter het 

is voor de biodiversiteit en de verbinding tussen 

inwoners, want het samen doen is belangrijk. Michele 

Iozzo, die het onderzoek uitvoerde adviseerde ook 

ideeën concreter te maken en de link met het 

bedrijfsleven te gaan zoeken. “Groen is inderdaad 

hip,” zegt Hester Maij, “en daar kunnen ze zich mee 

onderscheiden.” Wat ook belangrijk blijkt te zijn is 

dat de ambtenaar/ambtenaren van de aangesloten 

gemeenten kansen zien. De meeste Groene Lopers 

hebben te maken met één gemeente, de Groene 

Loper Vechtdal heeft te maken met drie verschillende 

gemeenten, die andere visies (en andere financiële 

middelen) hebben. Dat maakt voor ons de uitdaging 

soms wat ingewikkelder. Desalniettemin hebben we 

prima resultaten geboekt met zo’n 40 initiatieven in 

15 kernen in vier jaar. En groeien we gestaag door met 

vele enthousiaste vrijwilligers. 

“Hoe meer groen in het 
Vechtdal hoe beter het is 
voor de biodiversiteit”

Bomenguerilla
Er werd ook een heuse Groene Loper met een bijbehorende 

prijs van € 500,- uitgereikt. Die ging naar het beste idee: 

een bomenguerilla. Gerrit Maring uit Hengelo maakte 

duidelijk wat die inhoudt: “Inwoners kweken in eigen tuin 

bomen op, bijvoorbeeld in een paar jaar uit een kastanje 

een kastanjeboom. Dit kost niets. Is de boom groot genoeg, 

dan plaatsen we hem in de openbare ruimte, bijvoorbeeld 

bij een school. Dit wordt gedaan in overleg met de 

omwonenden. Het is echt een inwonersinitiatief.”

Stand van zaken
Het was leuk om te zien wat andere Groene Lopers doen 

en hoe de stand van zaken bij hun projecten is. De 

initiatieven en activiteiten van de verschillende Groene 

Lopers zijn natuurlijk moeilijk met elkaar te vergelijken, 

maar wij hebben zeker een verschil gemaakt voor de 

biodiversiteit in het Vechtdal!
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Heb je na het lezen van de artikelen over prachtige 

initiatieven zin om zelf aan de slag te gaan? Heb 

je een droom die je wilt realiseren? Laat je niet 

weerhouden en maak een plan!

In het vorige Groene Loper Vechtdal magazine 

hebben we in 10 stappen uit de doeken gedaan 

hoe je dat aanpakt. Je kunt dat artikel er altijd 

weer bij pakken of opvragen bij De Koppel. Wil 

je jouw plan met zo min mogelijk tegenslag 

realiseren, dan is daar een mooie methodiek voor.

Slim
Deze methodiek wordt SMART genoemd, niet toevallig het 

Engelse woord voor slim. Deze methodiek wordt al sinds 

de jaren ’90 gebruikt bij het maken en realiseren van 

kleine en grote projecten. De letters SMART staan voor 

een aantal kenmerken van je plan.

Je wilt aan de slag met een plan,
maar hoe zorg je dat 
het een succes wordt?

Specifiek
Ten eerst de S van specifiek. Je kunt dat ook 

omschrijven als helder. Heb jezelf, maar ook anderen 

die te maken hebben met het plan, duidelijk wat jij 

of jullie precies willen gaan doen?  Dus een goede 

omschrijving en navraag bij jezelf en anderen zijn 

belangrijk. Houdt een mooie plek voor insecten in 

dat je een wilde bloemenstrook aanlegt of hoort daar 

ook een insectenhotel bij? Maak het concreet.

Meetbaar
De M staat voor meetbaar. Nu hoef je de resultaten 

van je plan niet op te meten hoor, maar het is wel 

goed om vast te leggen wanneer jullie tevreden 

kunnen zijn. Of, is iedereen met hetzelfde tevreden? 

Het is fijn als je van te voren weet wanneer je je 

doel  of een deel van dat doel bereikt hebt. Ben je 

tevreden als je vijf soorten bijtjes telt in je tuin of 

als alles bloeit of vindt je het genoeg als je alleen al 

genoten hebt van het aanleggen van een natuurtuin?

“Heb je een droom die je wilt realiseren? Laat je 
niet weerhouden en maak een plan!”
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Acceptabel
De A is van acceptabel. In het bedrijfsleven gaat het er 

dan om dat bijvoorbeeld je baas of een opdrachtgever 

tevreden is met het resultaat. Dat speelt hier geen rol, 

maar acceptabel wel. Vindt de buurt het wel leuk dat 

je appelbomen plant in het plantsoen? Is de gemeente 

het ermee eens dat je bollen plant in de berm? Als je 

bij het maken van je plan al bedenkt wie een mening 

kunnen hebben over het resultaat, kun je die personen 

of organisaties al vroeg op de hoogte brengen.  En nog 

mooier, enthousiast maken en misschien zelfs aan laten 

sluiten bij je plan.

Realistisch
De R staat voor realistisch. Dit is een term om je bij 

de les te houden.  Want natuurlijk wil je graag alle 

voortuinen in jouw straat veranderd zien in paradijsjes 

voor bijen. Maar weet je wel zeker dat al jouw buren dat 

ook willen? Waarschijnlijker zullen een paar buren moeten 

wennen aan het idee. En dat veldje van 20 vierkante 

meter volplanten met honderd vruchtbomen gaat ook 

niet lukken. Als je niet duidelijk hebt wat er kan en wat 

misschien niet kan, loop je kans een teleurstelling te 

moeten verwerken. Of valt het resultaat tegen. Goed om 

hier in een vroeg stadium oog voor te hebben.

Tijd
De T, tja, dat is een logische of toch niet? De T staat 

voor tijd. Wanneer moet je idee uitgevoerd zijn? Of, 

hoe lang ga je er over doen? Als je te kort de tijd 

neemt, vind  je het misschien helemaal niet leuk om 

onder druk te moeten plannen. Als je een en ander 

over een te lange periode uitsmeert, wordt je soms 

afgeleid door andere dingen of heb je er wellicht 

zelfs geen zin meer in omdat het lang duurt voor je 

resultaat ziet.  En past je tijdplanning bij de natuur? 

Want misschien wil jij wel binnen twee weken een 

bloementuin, de natuur laat zich niet dwingen. Ook 

het jaargetijde is belangrijk. Vruchtbomen planten in 

een gortdroge zomer heeft niet zoveel zin en is zonde 

van je investering. En als je plan werkelijkheid is 

geworden, wanneer is het dan de beste tijd voor een 

feestje? Want resultaten vieren, dat hoort er ook bij!

Hokjes
Tjongejonge, zo’n plan, daar komt dus nog wel wat bij 

kijken. Je kunt bovenstaande termen gebruiken. Maar 

er schuilt ook een gevaar in. Want een droom laat zich 

niet kaderen of in hokjes duwen. Een droom moet je 

dromen en realiseren in stappen. Jouw stappen. En 

verder is er niemand die je kan vertellen hoe jij het 

precies moet aanpakken. Wel kun je tips gebruiken. 

Maar jouw idee blijft jouw idee en jij weet zelf het 

best hoe je dat tot werkelijkheid moeten laten komen. 

En als het anders loopt dan vooraf bedacht, hoeft dat 

geen probleem te zijn. Als jezelf maar tevreden bent. 

Dat is de beste tip die we je kunnen geven. 

En we delen heel graag jouw resultaat in een 

volgend magazine.

“Een droom moet je 
dromen en realiseren in 
stappen. Jouw stappen”
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Iedereen die actief is met natuur of in een project 

deelneemt dat zorgt voor meer groen in de buurt, 

ergens in het Vechtdal, is van harte welkom.

Wat biedt de Groene Loper Vechtdal? Door deel te 

nemen ontstaat er meer publiciteit voor uw project, 

kunnen we u adviseren, kunnen we ervaringen 

delen en kunnen we initiatieven verbinden. 

Daardoor kunnen meer initiatieven sneller en 

gemakkelijker aan de slag. Ook organiseren we 

gezamenlijke activiteiten.

Doe ook mee met de Groene Loper Vechtdal! 

Wat vraagt de Groene Loper Vechtdal van u? We vragen u 

uw kennis in te zetten voor anderen en uw enthousiasme 

over uw project te delen; dat laatste zowel binnen als buiten 

de Groene Loper Vechtdal.          

                                               

Wilt u als bedrijf meedoen in de Groene Loper Vechtdal, 

dan kan dat ook. Een bijdrage voor het ontwikkelen van een 

of meer projecten zou fantastisch zijn. Dat kan door het 

doneren van geld, goederen of kennis. Ook campings en 

horeca worden van harte uitgenodigd aan te sluiten. Graag 

maken we -samen met u- uw gasten enthousiast voor natuur.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met het projectteam via natuuractiviteitencentrum De Koppel, 

Vechtstraat 8, 7772 AX Hardenberg, 0523 273388 of miriam.gerrits@dekoppel.com

www.groenelopervechtdal.nl | www.groenbezig.nl/groepen 

Samen groene stappen maken, 
doe mee en laat het Vechtdal

bloeien!
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