
   

   

In 2021 is de jaarlijkse actie 
‘Mmmm, natuur om op te (vr)eten’ 
georganiseerd. Ter verbetering van 
de biodiversiteit voerden de Groene 
Lopers campagne om eetbaar groen 
aan te planten. Eetbaar groen in 
de breedste zin van het woord, met 
de focus op eetbare struiken voor 
dieren en een beetje voor mensen. De 
lopers hebben zelf bepaald hoe ze dit 
eetbaar groen inzetten. 

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

Overijssel

Resultaat jaarlijkse actie 
Mmmmm, natuur om op te (vr)eten

Hapje voor mij, hapje voor jou

 

De eetbare struiken worden ook ingepast 
in mooie projecten. Een voorbeeld van een 

eetbare bostuin: ‘Op een voormalig volkstuin/
dennenkwekerijtje realiseer ik met hulp 

van vrienden en buren een eetbare bostuin 
(uiteindelijk 1000m2). We hebben het afval 
verwijderd, de laatste dennen opgeruimd 

en vanaf nu wordt er achter een nieuw aan 
te leggen inheemse houtsingel een bostuin 

opgebouwd. Wandelaars informeren we via het 
infopaneeltje en later gaat de tuin ook open 
voor bezoekers. Het is een mini projectje met 

impact voor de wandelaars, de biodiversiteit, het 
landschap en niet in het minst de werker’.

gevoerd. Heerlijk herfstgevoel’



   

   

   

De doelstellingen:
o Meer mensen bereiken en aan het vergroenen 
krijgen
o Biodiversiteit vergroten

Tijdspanne en betrokkenheid

In de periode tussen mei en maart 2022 
hebben Groene Lopers Enschede, Hof van 
Twente, Almelo, Vechtdal, Deventer, Zwolle, 
Kampen & Losser-Oldenzaal, IJsseldelta en 
Twenterand zich ingezet voor de campagne 
‘Mmmmm, natuur om op te (vr)eten! De 
planning was om in het najaar van 2021 de 
struiken te planten. Sommige lopers hebben 
dit in het voor jaar van 2022 ook nog gedaan. 
De resultaten hiervan zijn nog meegenomen. 
Groene Loper Twenterand gaat in 2022 nog 
verder met de actie. De cijfers vanaf april 2022 
zijn niet meer meegenomen

o Meer eetbare struiken planten voor mens maar 
vooral voor dieren 
o Bekendheid geven aan vergroten van de 
biodiversiteit en waarom dit belangrijk is
Iedere Groene Loper heeft hier zelf invulling aan 
gegeven, afgestemd op het enthousiasme van 
mensen. 

 
Soort & aantal initiatieven & deelnemers
 
In totaal zijn er 920 bewonersinitiatieven 
ondersteund door Groene Lopers in 2021, 
waarvan minimaal 195 nieuwe initiatieven. 
Daarnaast zijn er 147 activiteiten georganiseerd 

De eetbare struiken worden ook ingepast in mooie 
projecten. Een voorbeeld van een eetbare bostuin:
‘Op een voormalig volkstuin/dennenkwekerijtje 
realiseer ik met hulp van vrienden en buren een 
eetbare bostuin (uiteindelijk 1000m2). We hebben 
het afval verwijderd, de laatste dennen opgeruimd 
en vanaf nu wordt er achter een nieuw aan te leg-
gen inheemse houtsingel een bostuin opgebouwd. 
Wandelaars informeren we via het infopaneeltje en 
later gaat de tuin ook open voor bezoekers. Het is 
een mini projectje met impact voor de wandelaars, 
de biodiversiteit, het landschap en niet in het minst 
de werker’.

Betrokkenen 

Corona zorgde voor een extra uitdaging in de aan-
pak. Maar desondanks zijn er in totaal meer dan 
2.639 deelnemers betrokken geweest bij de actie. 
Met de actie zijn naast buurtinitiatieven ook zor-
ginstellingen, scholen, BSO’s, bedrijventerreinen, 
sportverenigingen en andere maatschappelijke 
organisaties bereikt. Het werkelijke aantal mensen 
dat is bereikt is dus veel groter. In sommige geval-
len loopt de actie nog door omdat er een tegen-
prestatie voor het gratis (of voordelig) verstrekken 
van de plantenpakketten wordt verwacht in de 
vorm van insectenhotels. Foto’s hiervan worden 
gedeeld op social media. Er kwamen meerdere 
trotse mailtjes binnen van mensen die een tegen-
prestatie voor de natuur hebben uitgevoerd. Zo 
zijn mens en natuur nog meer verbonden met 
elkaar.

De getallen spreken voor zich, ruim 11.000 
eetbare struiken zijn aangeplant. De verschillen 
per loper zijn groot. IJsseldelta en Twenterand 

hebben de actie in maart 2022 nog niet 
helemaal afgerond waardoor het aantal struiken 
achterblijft. Groene Loper Deventer heeft naast 

eetbare struiken ook heel veel bloembollen 
geplant bij de jaarlijkse actie waardoor het 

aantal struiken lager is dan bij anderen. Groene 
Loper Hof van Twente heeft wat grotere en 

daardoor duurdere eetbare struiken gebruikt. 
Groene Loper Almelo, Kampen, Vechtdal en 

Zwolle spannen de kroon met allen meer dan 
1600 eetbare struiken. Van de 10966 struiken 

heeft 4696 de potentie om hoger dan 4 meter te 
groeien.

11.000 struiken geplant
Minimaal 2630 deelnemers



   

   

   

Enthousiasme van deelnemers, participatie  

& sociale cohesie

Volgens de Groene Loper trekkers was ‘Mmmmm, 
natuur om op te (vr)eten! een mooie laagdrempelige 
actie om de biodiversiteit te vergroten. Zo 
kwamen er blije, positieve reacties over het feit 
dat de struikjes biologisch geteeld zijn. Want 
eerst doodspuiten en dan aanplanten voor 
biodiversiteit is raar. Een enthousiaste deelnemer 
citeerde het zo: ‘De struiken staan in de grond, 
dus hopen dat de vogels er zich volgend jaar hun 
buikje rond in kunnen eten’. De struiken dragen 
vrucht voor mens en dier. 
Naast de bijdrage aan de biodiversiteit, leverde 
de actie ook een bijdrage aan participatie. Een 
school vond de struikenactie bijvoorbeeld een 
goede aanleiding om weer samen met de ouders 
van school aan de slag te gaan

Aanhaken bij landelijke dagen & acties
 
Aansluiten bij landelijke dagen
Tijdens de actie is er ook verbinding gezocht met 
landelijke actie dagen. NL doet op 28 en 29 mei 
was favoriet om op aan te haken. Daarnaast deden 
Groene Lopers mee met Burendag (rond 25 sep-
tember) en Natuurwerkdag (5 en 6 november).

Tips van een van de trekkers
“De actie is mede een succes geworden door de inzet 
van een lokale biologische planten leverancier. Inwo-
ners van Hoonhorst en Dalfsen konden op afspraak 
daar hun bestelling ophalen.
En er is ook een soort wisselwerking ontstaan, samen 
voor meer biodiversiteit! Zo kunnen we in de toekomst 
eenvoudig verwijzen naar de website, alleen al om een 
idee op te doen over soorten. Omdat we in het verle-
den al eens samengewerkt hebben in een bijenproject, 
was deze leverancier de aangewezen persoon om 
hieraan mee te werken en gelukkig konden zij deze 
grote bestelling ook leveren.

Daarnaast hebben de welkomstkaarten voor doel-
soorten van de provincie ons geholpen. 
We hebben de kaarten uitgezocht waarop struiken 
genoemd werden en daar in overleg met kweker en 
ecoloog een selectie van vier van gemaakt en daar 
weer een bijpassend pakket struiken van gemaakt. 
Dat wil niet zeggen dat we die soorten ook per se gaan 
zien. Wel is het zo dat heel veel ‘volgende’ dieren zich 
ook welkom zullen voelen met deze pakketten
  

 

Promotie activiteiten
De persberichten zijn goed opgepakt door de 
pers en er is in meer dan 13 nieuwspagina’s 
aandacht aan geschonken. Diverse acties 
werden onder de aandacht gebracht, vooral 
de eetbare struiken acties deden het goed. 
Hier een impressie van de berichten die zijn 
geplaatst: Rechtstreekse mailing naar het 
netwerk,Social media ,Persberichten, onder 
andere in Huis aan Huis bladen, Groen Bezig 
RTV Vechtdal/Stentor/Peperbus/NOS Regio  
Innocent Groene Vrienden actie wn
Website van diverse gemeentes .

 

 
 
 

Activiteiten zijn ook geplaatst op de website 
groenbezig.nl en 7 van de 10 Groene Lopers zijn 
actief op Social Media via Facebook en/of Insta-
gram en/of Twitter. Soms tot wel 4000 views per 
gedeelde post. 


