
   

   

Begin 2022 is voor het eerst een 
algemene output meting uitgevoerd 
voor het jaarresultaat van de 
Groene Lopers. Alle Groene Lopers 
hebben een formulier ingevuld met 
daarop een aantal vragen. In deze 
rapportage worden de uitkomsten 
gedeeld en geanalyseerd. Omdat 
dit  het eerste jaar is dat de output 
meting uitgevoerd is, zijn sommige 
aantallen nu nog schattingen. De 
output meting van 2022 zal weer 
accurater zijn. Maar de cijfers liegen 
er niet om! 

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

Overijssel

Groene loper 
Resultaat meting 2021

‘Vanochtend een karretje struiken aangeplant 
voor de grauwe vliegenvanger. Een divers 
struikenpakket moet het vogeltje naar de 
buurttuin lokken. Rondom de waterpomp 

hebben we zwarte en aalbessen geplant. Info 
over de grauwe vliegenvanger hangt in de lijst 
op de hut. Het was een gezellig uurtje werken, 

de fanatieke vrijwilligers hebben heel wat 
bladeren bij elkaar geharkt en afgevoerd. Heerlijk 

herfstgevoel’



   

   

   

Algemeen
De Groene Lopers in Twenterand, Almelo, Deventer, 
Vechtdal, Enschede, Zwolle, Kampen, Hof van 
Twente, Losser-Oldenzaal zijn actief geweest in 

 
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 in 2021. Meer dan 8.463 
deelnemers hebben deel genomen aan 
diverse acties, daarbij zijn niet alle deelnemers 
gemonitord. In de praktijk hebben dus nog veel 
meer mensen deelgenomen aan de acties van 
de Groene Lopers. 

2021 met diverse acties. Groene Loper IJsseldelta 
sluit aan als er specifieke acties zijn zoals de 
jaarlijkse actie Mmmm, natuur om op te (vr)eten. 
In totaal zijn er 10 Groene Lopers in 2021. De 
Groene Lopers zijn een  succes als netwerk, als 
inspirator en als verbinder. Hoewel corona dwars 
heeft gezeten, bleek het voor veel inwoners wel 
een aanleiding om eens bewust naar de eigen 
omgeving te kijken. En daarmee aan de slag te 
gaan. 

Van de 10 lopers hebben 7 een kernteam/
projectgroep waarmee alle acties van dat jaar 
worden uitgedacht en uitgevoerd. Ook zijn er bij 
4 lopers werkgroepen die 1 specifieke actie in het 
jaar verzorgen. 

Aanplant 2021
Een record aantal bloembollen zijn geplant, 
maar ook heel veel struiken en bomen. Het 
aantal m2 van grijs naar groen, het zogenaamde 
‘tegelwippen’, nu opgeschreven als 3.450 m2, is 
naar verwachting hoger. Soms is het moeilijk om 
in te schatten om hoeveel m2 het daadwerkelijk 
gaat.

106.890  bollen
13.072   struiken
11.120   bomen
27.000 m2  groen aangeplant
3.450 m2  van grijs naar groen

Wat is er allemaal uitgevoerd? 
o Bloembollen acties 
o Lezingen 
o Jaaractie Mmmm, natuur om op te (vr)eten 
o Bloemenlinten  
o Geveltuinenactie 
o Fietsexpeditie  
o Groenmarkt 
o Foto wedstrijd 
o Droomboom actie  
..en nog veel meer!  Deze voorbeelden zijn maar 
een kleine greep uit alle acties en activiteiten die 
hebben plaatsgevonden. Allemaal leveren ze op 
hun eigen manier niet alleen een bijdrage aan 
biodiversiteit en klimaatadaptatie (van grijs naar 
groen), maar hebben ook positieve invloed op  be-
wonersparticipatie binnen de gemeenten.
 
Deze acties zijn door de Groene Lopers gereali-
seerd, maar dat was niet mogelijk zonder de inzet 
van zeker 63 partners, waarvan zeker 11 nieuwe 
partners in 2021. Partners met wie wordt samen-
gewerkt zijn bijvoorbeeld scholen, dorpsbelangen 
verenigingen, sportclubs, gemeenten, bijenvereni-
ging, IVN-afdelingen, lokale natuurpartijen, Land-
schap Overijssel en meer.  

In totaal kunnen 14.895 struiken en bomen van 
bovengenoemde aantallen hoger worden dan 4 

meter (bv Hazelaar). 

Uitgesplitst naar aantal bloembollen per Groene 
Loper zien we grote verschillen:

 
Groene Loper Twenterand heeft in 2021 geen 
bloembollen actie uitgevoerd. Groene Loper 

Deventer heeft ook bloembollen in de jaarlijkse 
actie ‘Mmmmm, natuur om op te (vr)eten 

meegenomen. En Groene Loper Zwolle doet 
van oudsher de Groene Burendag waarbij de 
mogelijkheid wordt geboden om biologische 
bloembollen te kopen via subsidieaanvragen 

voor de Burendag.  

106.890 bloembollen  
aangeplant

Meer dan 8463 deelnemers



   

   

   

...
Groene Loper Twenterand spant de kroon met 
10.000m2. Zij hebben in 2021 7.000 struiken en 
5.000 bomen geplant. Ook Groene Loper Hof van 
Twente scoort hoog. Ook zij hebben relatief veel 

Deze cijfers zijn een hele grove inschatting, 
deze zijn dan ook minder betrouwbaar 
dan bijvoorbeeld het aantal struiken of 
bloembollen. Hoeveel struiken per m2 wordt 
bijvoorbeeld per groene loper gehanteerd? Dat 
wordt in 2022 verder uitgekristalliseerd. 

bomen aangeplant; ruim 5.000 stuks. In deze 2 
plattelandsgemeenten worden eerder bomen en 
struiken geplant en minder snel bloembollen is 
de ervaring. Deze aanplant is in samenwerking 
met andere partners en bijvoorbeeld ook 
Hofpower (in Hof van Twente) gedaan. Soms zijn 
het geen projecten die  de Groene Loper zelf 
organiseert, maar werkt de Groene Loper hier wel 
aan mee. Deze aantallen zijn hier bij opgeteld. 
Groene Loper Kampen springt er ook positief uit 
als nieuwkomer. Zij hebben in het eerste jaar ook 
direct 1000m2 aangeplant. 

Aanhaken bij landelijke dagen & acties
 
Aanhaken bij landelijke dagen & acties
Er is tactisch gebruik gemaakt van landelijke dagen, 
waarbij de Burendag op 25 september een popu-
laire dag was voor Groene Lopers om nieuwe en 
bestaande bewonersinitatieven te ondersteunen. 
Daarnaast is er door 3 Groene Lopers meegedaan 
met het NK tegelwippen. Iedereen kon meedoen 
door tegels te vervangen door groen in zijn eigen 
(gevel)tuin. 

In totaal werden er 1.556.919 tegels gewipt in 
Nederland en daar hebben de Groene Lopers ook 
een bijdrage aan geleverd. Zwolle eindigde met 
hulp van de Groene Loper Zwolle op de 9e plaats 
in de landelijke ranglijst. 

Op de NLdoet dagen op 28 en 29 mei en op de 
Natuurwerkdag op 4 en 5 november hebben ook 
diverse acties plaatsgevonden. Andere dagen die 
zijn ingezet zijn het Nationale Boomspiegelfeest, 
Nationale Zaaidag, Dag van de Aarde en Boom-
feestdag. 

Er is volop nieuwe energie voor acties in 2022. 
Naar aanleiding van de bloemenlinten in 2021, zijn 
er al 10 nieuwe aanvragen voor 2022 binnengeko-
men bij een Groene Loper. Ook is het zichtbaar dat 
individuen naar aanleiding van de initiatieven in 
de eigen tuin en berm aan de slag gaan voor een 
groenere omgeving.
 

106.890 bloembollen  
aangeplant

Meer dan 8463 deelnemers

Promotie activiteiten

De verschillende activiteiten zijn gepromoot via 
meerdere websites, magazines, nieuwsbrieven, 
social media en door inzet van directe contacten 
(per mail of persoonlijk contact). Persberichten 
zijn gepubliceerd in verschillende regionale 
en lokale kranten. Waaronder: Tubantia 
,Almeloosweekblad.nl, Aavisie.nl, DeventerRTV.
nl, Destentor.nl, HetDeventerNieuws.nl 
Indebuurt.nl, Hanzestad.nl, Deventerstroomt.nl, 
Centraaldeventer.nl, Dorpenvanmorgen.nl
Landschapoverijssel.nl, Detoren.nl, De 
Swollenae, Dalfsen.net
 
 
 

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. 


