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Netwerk (leren voor) Overijssel Duurzaam
Doel: impuls aan duurzaamheidseducatie

Deelnetwerk: natuur, landschap, biodiversiteit

- vergroting betrokkenheid bewoners bij N&L is 
must voor draagvlak!

- gericht op versterking/uitbreiding projecten 
waarbij bewoners actief zijn in natuur/groen

- communities of practices als vliegwiel voor 
bottum-up betrokkenheid

partners: provincie, Landschap Overijssel, IVN



Strategie: 
- vorming netwerk met bestaande partners
- uitbreiding netwerk met nieuwe partners
- versteviging netwerk (duurzaam)

Doelen Netwerk:

- uitlokken en ondersteunen van 
burgerinitiatieven N&L binnen en buiten steden 
en dorpen

- uiteenlopende leefstijlen betrekken bij natuur / 
groene leefomgeving (hoe doe je dat?)

- samenwerken en van elkaar leren 
(meer en succesvollere burgerinitiatieven)



Aanpak:
- oriënterend overleg met “natuurlijke” partners
- opdracht aan Landschap Overijssel en IVN

Inhoud opdracht:
- ontwikkelen en onderhouden netwerk 
natuur, landschap, biodiversiteit

- uitbouwen netwerk, zowel qua 
samenstelling als activiteiten



Ambitie:
- bewoners en bedrijven zoveel mogelijk 
betrekken bij eigen natuurlijke leefomgeving

- samen leren hoe bewoners met verschillende 
leefstijlen te benaderen en interesseren (en 
geïnteresseerd houden) voor eigen leefomgeving

Hoe:
- mensen bij elkaar brengen, voeden, inspireren en 
aanspreken op zelforganiserend vermogen

- Groene Lopers ontwikkelen als boegbeeld voor netwerk 
(vliegwiel)

- leefstijlen van Motivaction hanteren als leeropgave voor 
betrekken bewoners/bedrijven bij groene 
samenwerkingsprojecten



Symbool voor: 

- verbinding stad en buitengebied
- relatie bewoners, ondernemers en organisaties 
bij groen/natuur in eigen leefomgeving

- beleving, laagdrempelige inspiratie
- actieve betrokkenheid bij groene woon-, werk-
en leefomgeving

Groene Lopers



Principe Groene Loper:
Verbinding en opschaling van groene burger initiatieven

Kenmerken:
1. Bonte diversiteit; groot/klein, binnen/buiten de stad, 

oud/jong, autochtoon/allochtoon etc.

2. Gezonde voortplanting; gedragen door groep 
mensen/organisaties die Groene Loper duurzaam verder 
brengen

3. Kruisbestuiving; delen van ervaringen, samenwerken, 
samen leren en elkaar inspireren



Voorwaarden Groene Loper:

- projectplan met doelstelling, activiteiten en
begroting

- werkorganisatie met duidelijke trekker(s)
- betrokkenheid gemeente
- activiteiten gericht op betrokkenheid bewoners 
met uiteenlopende leefstijlen

- activiteiten gericht op natuur, landschap, 
biodiversiteit

- toepassing participatieladder
- uitstraling op schaal van stad/gebied door 
omvang, kwaliteit, innovatie e.d.



































Rol provincie:

Indirecte rol:
stimulerend, faciliterend, verbindend,meedenkend

Concreet:
- financiert ontwikkelen en onderhouden Netwerk 
- beoordeelt en subsidieert Groene Lopers
- maakt deel uit van kernteam kennisnetwerk
- bezoekt enkele lokale bijeenkomsten maar 
vervult daarbij geen inhoudelijke rol

- speelt geen rol bij toekenning ondersteunings-
budget voor lokale initiatieven



Geleerde lessen:

- krachtige aanjager/trekker is essentieel om 
proces op gang te brengen

- zorg vanaf begin voor brede lokale projectgroep
- zorgvuldig omgaan met eenheid in 
verscheidenheid binnen Groene Lopers

- maak snel duidelijk wat meerwaarde van Groene
Loper kan zijn voor “losse” initiatieven

- grote verscheidenheid in initiatieven is prachtig
maar vraagt ook om extra aandacht

- verschillende doelgroepen betekent 
verschillende beleving en verschillende taal

- wees realistisch in je ambitie



Vragen???


