
Een Groene Loper in 
elke stad en ieder dorp 
in Overijssel

Aansluiten bij een Groene Loper of een 
nieuwe Loper starten? 

Wil je meer weten over de Groene Loper in 
jouw gemeente? Neem dan contact op met 
jouw lokale Groene Loper trekker via http://
groeneloperoverijssel.nl/
 
Is er nog geen Groene Loper? Neem dan contact op 
met projectleider Lilian Dieben via l.dieben@ivn.nl 
of 0657446750. 

‘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.’

 
Theo von Piekartz, trekker Groene Loper 

Losser/Oldenzaal

   



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 
het aanvraagformulier in te vullen. Mét resultaat: 
Groene Loper Zwolle heeft in 2021 €20.000 euro 
geworven voor 60 bewonersinitiatieven op Groene 
Burendag. Daarmee konden zij ruim 25.000 
bloembollen in de grond stoppen en legden ze 
buurtmoestuinen, geveltuinen, insectenhotels, 
stoeptuinen of boomspiegeltuinen aan. Een super 
geslaagde dag!

‘Met ons project Vogelwiel hebben we 540 m2 
groene daken aangelegd in de straat. Groene 

Loper Deventer heeft ons enorm geholpen om 
bijvoorbeeld de juiste beplanting uit te kiezen. 

Maar ook hoe we zoveel mogelijk draagvlak konden 
creëren. Mede door de Groene Loper en hun 

netwerk binnen de gemeente en provincie zijn 
er zoveel daken vergroend. Bij de aanleg hebben 
we veel bewoners enthousiast gemaakt, dat was 

duidelijk te zien bij Burendag 2020!’ 
 
 

Lesley Jeffrey, vrijwilliger Groene Loper 
Deventer

   

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

Wat is een Groene Loper?  
Een Groene Loper is een samenwerking tussen 
groene bewonersinitiatieven in jouw dorp of stad. 
De Groene Loper: 
• zorgt voor meer groen & biodiversiteit in jouw 

stad of dorp; 
• onderhoudt contact met de gemeente zodat 

jouw initiatief makkelijk door kan gaan; 
• helpt bij het aanvragen van financiën voor 

allerlei groene initiatieven;
• is een plek waar je van elkaar kunt leren;
• daar ontmoet je anderen met dezelfde ideeën;
• zorgt voor meer groene initiatieven.  

Om dit alles te kunnen doen is er hulp van een 
‘trekker’. De trekker ondersteunt jou en de andere 
initiatieven en werkt nauw samen met een lokale 
werkgroep van enthousiaste vrijwilligers. Ook is de 
trekker de contactpersoon voor de gemeente en de 
provincie.   

Vind je het fijn om in een groene omgeving te 
wonen? Wil je samen met je buren aan de slag om 
je voortuin, straat of buurt te vergroenen? Buiten 
bezig zijn en de natuur een handje helpen? Doe 
dan mee! 

Sluit je aan bij de Groene Loper en maak 
onderdeel uit van de groene beweging in jouw 
gemeente. Samen zorgen we voor meer groen. 
In de Overijsselse Groene Lopers  zijn al heel veel 
mooie initiatieven gerealiseerd zoals geveltuintjes, 
bloemenlint of buurtmoestuin. Jouw Groene Loper 
verbindt deze groene initiatieven aan elkaar. 
Samen kun je meer dan alleen!  

Bloemenlint in Enschede 
Groene Loper Enschede realiseert jaarlijks samen 
met de Bijenvereniging een bloemenlint. Meer dan 
88 initiatieven hebben in 2019 een gratis bloemen-
zaadmengsel aangevraagd. Scholen, inwoners, zor-
ginstellingen en zelfs de Dorpsraad van Lonneker 
deden mee. 5.000 m2 grond is ingezaaid met een 
bijenvriendelijk bloemenmengsel. 

Buurttuin in Vechtdal
Sinds 2018 is met de hulp van Groene Loper 
Vechtdal en veel omwonenden van een ‘normale’ 
speeltuin een echte buurttuin gerealiseerd. Een 
ontmoetingsplek, waar je ook heerlijk in je eentje 
tot rust kunt komen en genieten van bijvoorbeeld 
de kolibrievlinder die er al verscheidene keren 
gespot is. Twee keer per jaar tijdens NL Doet en 
met de Burendag wordt er met een groep mensen 
flink in de tuin gewerkt, om te snoeien, onkruid te 
verwijderen en bloembollen te planten. Zodat het 
jaar erop de buurttuin er weer super uit ziet! 


