
 

 
 
Verslag digitale informatiebijeenkomst Groene Lopers Overijssel 29 juni 2021 
 
Lilian Dieben heet iedereen namens het provinciaal programmateam welkom en geeft een toelichting 
op het thema van deze informatiebijeenkomst en het programma. 
 
Jessica Winter vertelt over de nieuwe ontwikkelingen binnen Natuur voor Elkaar. Programmaleider 
Ingeborg Visscher stelt zich voor. Vragen over het programma? Mail naar 

natuurvoorelkaar@overijssel.nl  
 
Ronde 1 deelsessie , keuze uit 2 sessies: 

o Soortenbeleid (Bert van Dinther, provincie Overijssel) 
De provincie heeft een lijst samengesteld van soorten die extra hulp nodig hebben om te 
kunnen overleven. Bert vertelt welke maatregelen je met name in de meer stedelijke 
omgeving kunt treffen om deze aandachtsoorten een steuntje in de rug te geven en hoe je 
bewoners hiervoor kunt enthousiasmeren. Zie de uitgebreide PowerPoint voor veel 
inspirerende plaatjes. 
Arjan Broer wijst ons ook nog op Loek Gorris voor nog meer inspiratie: 
https://www.facebook.com/ecocare.hoveniers  

o Boomspiegeldag (Jenny van Gestel, Guerilla Gardeners) 
Er is een nieuwe groene feestdag bij; op 9 oktober organiseert Guerrilla Gardeners samen 
met de Stichting Steenbreek de nationale Boomspiegelfeestdag. Jenny vertelt wat er mogelijk 
is met een boomspiegel en waar je speciaal rekening mee moet houden (zie 
presentatie).  Angelien Hoppen vertelt wat er in Enschede al in de praktijk gebeurt.  

 
Ronde 2 deelsessie, keuze uit 2 sessies 

o NK Tegelwippen in Zwolle, wie gaat er winnen? (Adriaan Mosterman, Groene Loper Zwolle) 
Adriaan vertelt over het project en de ervaringen in Zwolle, hoe werkt het en hoe krijg je 
enthousiaste bewoners. Hij gaat in gesprek met de deelnemers over hoe je als Groene Loper 
en gemeente goed samenwerkt met bewoners.   

o Eetbaar groen (Taco IJzerman, adviseur eetbaar groen Natuur en Milieu Overijssel)  
Eetbaar groen voor mens en dier. Taco vertelt hoe we onze omgeving groener kunnen maken, 
zodat mensen én dieren er van kunnen meegenieten. Hij vertelt welke planten bloesem, 
vruchten, schuilplek en schoonheid  leveren? Zie de presentatie. 

 
Jaarlijkse actie Eetbaar groen: ‘Mmmmmm, natuur om op te (vr)eten!’  
Dit jaar organiseren alle groene lopers een campagne ter verbetering van de biodiversiteit. Eetbaar 
groen in de breedste zin van het woord, met de focus op eetbare struiken. De lopers bepalen zelf hoe 
ze dit eetbaar groen inzetten. Doel van de campagne: 

o Meer mensen bereiken en aan het vergroenen krijgen 
o Biodiversiteit vergroten 
o Meer eetbare struiken voor dier maar ook voor mens planten 
o Bekendheid geven aan vergroten van de biodiversiteit en waarom dit belangrijk is 

Iedere groene loper geeft hier zelf invulling aan, al naar gelang uit de input van enthousiaste mensen 
komt. De planning is om in het najaar van 2021 de struiken te planten. 
Vanuit de provincie is er € 5.000,- beschikbaar per loper. Een aanvraagformulier hiervoor komt 
binnenkort. De Lopers zorgen zelf voor € 1.250 cofinanciering. Mogelijk komt er nog € 500,- per Loper 
beschikbaar vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
De Lopers houden de resultaten bij, dit wordt provinciaal verzameld na afloop.  
 
Welke acties zijn er al bedacht? Op  https://groeneloperoverijssel.nl/ worden de acties per loper 
genoemd. Hieronder een paar acties uitgelicht.   

 
o Mirjam Gerrits GL Vechtdal: 

We hebben eerst gekeken, is er animo? Ja dat was er! Er worden bijvoorbeeld eetbare 
struiken voor reeën ingepland op landbouwgrond. Plaatselijk ondernemer Vincent Overgoor 
denkt en werkt mee. We vragen een kleine bijdrage per plantencombi (mens-dier, rekening 
houdend met de doelsoorten van de provincie). De 4D makelaar regelt 1000 euro 
cofinanciering.  
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o Ina van de Riet GL Hof van Twente: 
22 mei (biodiversiteitsdag) deden we een oproep in de krant voor biodiversiteit van de 
gemeente Hof van Twente voor ideeën. Uit Goor en Markelo kwam veel respons. Voor de 
andere kernen volgde een nieuwe oproep op socials, die nog eens 6 nieuwe ideeën 
Opleverde. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de stadsraden maken een keus voor 
de ideeën. Bijvoorbeeld om alle rustpunten (15) eetbaar groen aan te laten planten en 
hierlangs een fietstocht uit te zetten. 
Ook maken we een social media plan met recepten voor mens en dier. Ina doet een oproep 
voor andere lopers om mee te doen. Als ieder een stukje schrijft over een struik met recept 
en dit deelt met de andere lopers kan ieder een maandelijks berichtje uitdoen. Ina doet een 
voorzet en heeft planning aan de hand van de bloemenboog. Loet en Miriam Gerrits geven 
zich alvast op. 

 
Tijdens deze informatiebijeenkomst openen we de jaarlijkse actie ‘Mmmmm, natuur om op te (vr)eten’. 
We hebben allemaal een pakketje gekregen per post dat we nu (eindelijk!) uit mogen pakken. 

 
 

Lilian laat een leuk filmpje zien over ‘Raalte Plukt’. Dit 
initiatief is omgedraaid ten opzichte van het doel van de 
jaarlijkse campagne. Het gaat bij Raalte Plukt meer om eten 
voor mensen dan voor dieren. Toch is het een prachtig 
initiatief waar ook veel dieren te eten vinden. Om te delen 
voor deze actie iets minder geschikt. Het plaatje van Hof van 
Twente kan wel dooriedereen gebruikt worden.  
Verder hebben de Lopers belang bij de voorwaarden. Mogen 
palen en leidraad of verrijkingsaarde bijvoorbeeld ook 
gefinancierd worden, of als cofinanciering gelden? Een 
aantal lopers geeft aan dat dat als cofinanciering kan gelden, 
de kosten die de initiatieven zelf moeten maken. Het 
programmateam komt hierop terug. 
Ook is er behoefte aan een praktische checklist. Wat heb je 
nodig ter voorbereiding van: leifruit, snoephaag, bessen, 
eetbaar landschap, met een plantinstructie en een 
onderhoudswijzer. Taco Ijzerman gaat hiermee aan de slag. 
De Lopers ontvangen dit via het kernteam. 
 

Lilian sluit de bijeenkomst af. Na het officiële programma is er nog ruimte om met elkaar na te praten 
en onderling uit te wisselen. 


