
   

   

Eerste hulp bij subsidieaanvragen
Buurtbewoners die hun straat of buurt 
willen vergroenen tijdens NLdoet of Groene 
Burendag kunnen een financiële aanvraag 
doen bij het Oranje Fonds. Groene Loper 
Zwolle helpt buurtbewoners met het invullen 
van het aanvraagformulier. Mét resultaat: 
Groene Loper Zwolle heeft in 2019 €26.900 
voor 27 bewonersinitiatieven op NLdoet en 
46 groene initiatieven op Groene Burendag 
gegenereerd. Hiermee maakten inwoners 
hun buurt samen groener en werden onder 
andere 30.000 bloembollen geplant. 

Hoe start je als gemeente een Groene 
Loper?
Het provinciale Groene Loper-kernteam gaat 
graag met je in gesprek om je alles te vertellen 
over de werkwijze. Ook gaan we samen op 
zoek naar een trekker die met lokale groene 
initiatieven het projectplan schrijft en van 
alle lokale initiatieven een groene beweging 
maakt! Meer weten? Neemt contact op met 
projectleider Lilian Dieben via  
l.dieben@ivn.nl of 06-57446750. Kijk ook eens 
op groeneloperoverijssel.nl.  

Een Groene Loper in 
elke stad en ieder dorp 
in Overijssel‘Wij betrekken bewoners bij natuur in eigen 

straat of wijk. Ieder jaar organiseren we vier 
activiteiten voor bewoners. Op de Dag van 
de Aarde zaaien we wilde bloemen in met 
buurtbewoners. Bewoners die ‘iets’ willen 

bieden we een helpende hand, bijvoorbeeld bij 
het plaatsen van een boom of het realiseren 
van een groenere straat. Met veertien buren 

hebben we ons plein omgevormd tot een 
natuurlijk paradijs voor bewoners, vogels 
en insecten. Onze samenwerking met de 

gemeente loopt prettig en snel.’

Theo von Piekartz, trekker 
Groene Loper Losser/Oldenzaal



   

   

   

Onze droom? Een Groene 
Loper in elke stad en 
ieder dorp in Overijssel

 
Wat is een Groene Loper? 
Een Groene Loper verbindt alle groene 
initiatieven in een gemeente met elkaar en 
vormt een lokale groene beweging. 

Een lokale Groene Loper:
• is een platform voor onderlinge 

ontmoeting. Leren van elkaar staat 
centraal, 

• maakt initiatieven zichtbaar, 
• zorgt voor nieuwe initiatieven en frisse 

ideeën in de gemeente, 
• wordt gefaciliteerd door een ’trekker’. 

De trekker jaagt, samen met een 
lokale werkgroep, de beweging aan en 
ondersteunt alle initiatieven. Ook is de 
trekker de schakel tussen provinciale 
plannen en lokale initiatieven, 

• gaat op zoek naar financierings-
mogelijkheden voor groene  
buurtinitiatieven.

Een bloemenlint in Enschede 
Groene Loper Enschede realiseert jaarlijks 
samen met de Bijenvereniging een 
bloemenlint. Meer dan 88 initiatieven hebben 
in 2019 een gratis bloemenzaadmengsel 
aangevraagd. Scholen, inwoners, 
zorginstellingen en zelfs de Dorpsraad van 
Lonneker deden mee en zaaiden gezamenlijk 
5.000 m2 grond in met een bijenvriendelijk 
bloemenmengsel. 

Ben je als gemeente op zoek naar een 
praktische manier om met burgers te werken 
aan beleidsdoelstellingen rondom gezondheid, 
biodiversiteit, klimaatbestendigheid en 
leefbaarheid?

Op steeds meer plaatsen slaan bewoners 
de handen ineen om samen het (openbaar) 
groen vorm te geven, van bloemenlint tot 
buurtmoestuin. Bewoners genieten van het groen 
om hen heen, leren elkaar kennen en zijn samen 
aan het werk in de buitenlucht. Een Groene Loper 
inspireert en versterkt groene buurtinitiatieven. 
Met het programma Groene Loper Overijssel 
verbinden we hen lokaal en provinciaal met 
elkaar. Samen kunnen we meer dan alleen!  

Provinciale subsidie 
• Als je als gemeente aansluit bij het 

Overijsselse Groene Loper-netwerk, dan kun 
je gebruik maken van de provinciale subsidie 
voor proceskosten.  

• Nieuwe Lopers kunnen een subsidie 
aanvragen voor 50% van de proceskosten 
tot een maximum van €30.000 voor een 
looptijd van twee jaar (maximaal €15.000 
per jaar). De andere 50% moet door andere 
partijen (bijvoorbeeld de gemeente) worden 
ingebracht. 

• Bestaande Lopers kunnen een 
vervolgsubsidie krijgen tot een maximum 
van €20.000 voor een looptijd van twee jaar. 

• De Lopers zoeken zelf actief naar 
aanvullende financiering voor het uitvoeren 
van hun plannen. Denk bijvoorbeeld aan 
fondsen, wijkbudgetten en sponsoring 
(streefbedrag €10.000 per jaar). 

Wat levert een Groene Loper op?
• Een impuls aan groene buurtinitiatieven, 
• Meer en beter groen in de buurt,
• Grotere betrokkenheid en bewustzijn van   
 bewoners bij natuur, landschap en   
 biodiversiteit, 
• Bewoners werken samen aan ‘hun’   
 groen.  
 

Wat ontvang je als gemeente? 
• Ondersteuning van het provinciale   
 Groene Loper-kernteam, bestaande uit   
 een medewerker van IVN     
 Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel   
 en de provincie. Verbinding, communicatie en  
 onderlinge uitwisseling staan centraal, 
• Een eigen pagina op de Groene Loper-  
 website, 
• Communicatiemiddelen voor en    
 deelname aan een jaarlijkse campagne, 
• Ieder jaar drie netwerk- en    
 kennisbijeenkomsten. 

‘Het is inspirerend om samen te werken met 
de trekkers van andere Groene Lopers in 

Overijssel. We delen onze successen en lessen 
met elkaar, zo hoeven we het wiel niet opnieuw 
uit te vinden. Ik ben er trots op dat we samen 

een groene beweging op gang brengen in 
Overijssel.’

Ina van de Riet, trekker Groene Loper  
Hof van Twente 


