
 

 

Verslag bijeenkomst Groene Bewonersparticipatie, hoe organiseer je dat? 
28 november 2022 

Op maandagmiddag 28 november verzamelden zo’n 40 afgevaardigden van gemeenten, Groene 

Lopers en andere geïnteresseerden voor een bijeenkomst georganiseerd door het kernteam van de 

Groene Loper Overijssel. In het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug werd stilgestaan bij de behaalde 

resultaten van de inmiddels 10 Groene Lopers in 13 Overijsselse gemeenten.  

Dagvoorzitter Ingeborg Visscher, programmaleider van Natuur voor Elkaar, nodigde de Groene 

Lopers van Kampen en Enschede uit om persoonlijke ervaringen toe te voegen aan de 

indrukwekkende cijfers. Vragen uit de zaal, over de precieze aanpak, hoe aan te sluiten bij een 

Groene Loper en hoe de financiën geregeld zijn, buitelen over elkaar heen. Er is duidelijk veel 

interesse voor dit onderwerp. Gemeenteambtenaren die aangaven hier belangstelling voor te 

hebben benaderen we voor een gesprek om hier verder over door te praten. Vooral over het creëren 

van draagvlak bij buurten wil men meer weten, hier kan makkelijk nog eens een themadag aan 

gewijd worden.  

Tips zijn er ook van trekkers Arjan Broer en Hanneke Hofman (Groene Loper Kampen) en Angelien 

Hoppen (Groene Loper Enschede): Stel vooral de vraag aan de lokale initiatieven “wat willen jullie 

zelf met de Groene Loper?”, werf deelnemers via de al bestaande netwerken en maak de koppeling 

met sociale aangelegenheden zoals Burendag of NLDoet. Ook het opzetten van zeer behapbare, 

concrete acties is een pré, bijvoorbeeld de actie “10 straten, 10 geveltuinen” in Enschede of het 

beplanten van boomspiegels. Het gebruiken van begrijpelijke taal wordt benadrukt. Als men niet 

goed weet wat een boomspiegel is, maak er dan vooral “boomperk” van. Zo krijg je mensen sneller 

mee. Ook kiezen voor “schone” bloembollen in plaats van wat ruigere beplanting kan ervoor zorgen 

dat mensen die bang zijn voor verrommeling eerder meedoen.  

Met het delen van mooie voorbeelden en ervaringen had wel een heel dagprogramma gevuld 

kunnen worden, maar er moest ook nog gewerkt worden. In drie groepen gingen de deelnemers 

uiteen om te discussiëren over het vervolg van de Groene Lopers. Na 7 jaar is het goed om te 

reflecteren op de aanpak en vooruit te kijken naar de verdere invulling. De vraag werd aan de 

deelnemers voorgelegd: Wat moeten we houden en hoe kunnen we het beschikbare geld in de 

toekomst slimmer inzetten voor een groter bereik.  



Een levendige discussie brak los, waarbij men het er unaniem over eens was dat alle energie en 
resultaten van de Groene Lopers tot nu toe gekoesterd moet worden en men het kind vooral niet 
met het badwater moet weggooien. De factor tijd is erg belangrijk; 7 jaar lijkt lang, maar nog elke dag 
ontdekken nieuwe mensen het concept Groene Loper, bouw verder op die naamsbekendheid. Men 
kan het concept vernieuwen, maar kom niet met een nieuw concept. Groene Lopers zijn succesvol in 
het creëren en ondersteunen van bewonersinitiatieven maar  zorg ervoor dat gemeenten zonder 
Groene Loper ook kunnen aanhaken.  
De betaalde rol van de trekker is cruciaal. Door positie van Groene Loper tussen gemeenten en 
bewoners in kan deze een sleutelrol vervullen. De Groene Loper werd prachtig vergeleken met een 
stroopwafel; boven op de gemeente/provincie, onder op de inwoners van een gebied, beide soms 
wat rigide lagen, en de Groene Loper als de zoete en kneedbare stroop ertussenin die alles bij elkaar 
brengt, flexibel is, en het een heerlijk geheel maakt.  
Om beweging te verbreden naar andere gemeenten kunnen bestaande Lopers hun werkgebied 
vergroten, of als “buddy” fungeren voor een buurgemeente. Op die manier kan met betrekkelijk 
weinig extra inspanning meer impact worden gemaakt. 
Ook werd in meerdere groepjes de tip gegeven om verbinding te zoeken met andere domeinen zoals 
klimaat en sociaal domein.  
 

De resultaten van de werkgroepjes worden bij elkaar gelegd en verder uitgewerkt.  

 

Tijdens de bijeenkomst werd veel informatie gedeeld en genoemd, hieronder een lijstje van alle 

informatiebronnen en genoemde bronnen:  

• Format Groen adoptie: Doe- en leernetwerk Groene Steden en Dorpen - Natuur en Milieu 

Overijssel 

• Algemene informatie over de Groene Lopers: Groene Loper Overijssel (groenbezig.nl) 

• Subsidie bomen voor buurtinitiatieven: Kleinschalige boomaanplant voor buurtinitiatieven 

(groenbezig.nl)  

• Groenblauw Enschede | Samen maken we Enschede groenblauw 

• PPT Presentaties tijdens de bijeenkomst 

• Filmpje GL Kampen 

• Poster met resultaten GL 2021 

 

 

 

https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/project/doe-en-leernetwerk-groene-steden-en-dorpen/
https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/project/doe-en-leernetwerk-groene-steden-en-dorpen/
https://groenbezig.nl/groepen/groeneloperoverijssel
https://groenbezig.nl/kleinschalige-boomaanplant
https://groenbezig.nl/kleinschalige-boomaanplant
https://groenblauwenschede.nl/

