
 
 
 
 

Verslag	  netwerkbijeenkomst	  Groene	  Loper	  
7	  april	  2016,	  ‘Oude	  jongens	  krentebrood’	  in	  Almelo	  
	  
	  
	  
	  	  
	  

	  	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

De	  Groene	  Loper	  heeft	  als	  missie	  bewoners	  en	  bedrijven	  te	  
betrekken	  bij	  natuur,	  landschap	  en	  biodiversiteit,	  ofwel	  hun	  
eigen	  natuurlijke	  leefomgeving.	  Het	  idee	  is	  dat	  betrokkenheid	  
bij	  de	  natuur,	  duurzaam	  handelen	  en	  zorgzaam	  omgaan	  met	  
de	  natuur	  stimuleert.	  	  
	  
Binnen	  het	  netwerk	  Natuur-‐Landschap-‐Biodiversiteit	  brengen	  
we	  ideeën	  en	  initiatieven	  bij	  elkaar	  vanuit	  verschillende	  
invalshoeken	  en	  netwerken,	  maken	  we	  ideeën	  concreet	  en	  
stimuleren	  we	  de	  uitvoering	  van	  de	  initiatieven.	  
	  
De	  loperprojecten	  zijn	  gericht	  op	  alle	  leefstijlen	  (Mentality)	  
en	  dus	  op	  alle	  inwoners	  van	  Overijssel.	  De	  mate	  van	  	  
bewonersparticipatie	  binnen	  de	  projecten	  is	  groot.	  
 

Aanwezig	  
• Thea	  Peters,	  IVN	  Overijssel	  
• Jessica	  Winter,	  Landschap	  Overijssel	  
• Marrit	  Klompe,	  Provincie	  Overijssel	  
• Miriam	  Gerrits,	  Groene	  Loper	  Vechtdal	  
• Elles	  Kombrink,	  Vogellanden	  Zwolle	  
• Arjan	  Broer,	  Groene	  Loper	  Zwolle	  
• Marieke	  Ankoné,	  IVN	  Overijssel	  
• Annette	  Claassen,	  VluchtelingenWerk	  Oost	  Nederland	   	  
• Miriam	  ten	  Velde,	  Oogstgroep	  Almelo	  	  
• Kees	  van	  Vooren,	  Groene	  Loper	  Almelo	  
• Eric	  van	  Veluwen,	  Groene	  Loper	  Almelo	  
• Laura	  Veenstra,	  Groei	  &	  Bloei	  Almelo	  
• Nathalie	  Thoonsen,	  Groene	  Loper	  Oldenzaal	   	  
• Marianne	  Schouten,	  Groene	  Loper	  Enschede	  
• Ingrid	  Engberts,	  Groene	  Loper	  Enschede	  	  
• Cecile	  Bögels,	  Landschap	  Overijssel	  	   	   	   	  
• Kirsten	  Notten,	  Waterschrijver	  

Doel	  en	  praktische	  informatie	  netwerk	  
natuur-‐landschap-‐biodiversiteit	  
	  

Workshop	  Verhalen	  Vertellen	  
Door	  Kirsten	  Notten,	  Waterschrijver	  
	  

Hoe	  toe	  te	  passen	  bij	  Groene	  Loperinitiatieven?	  
Gebruik	  jouw	  persoonlijke	  verhaal	  om	  mensen	  te	  betrekken	  bij	  de	  
Groene	  Lopers.	  Tips	  van	  Kirsten	  Notten:	  
• denk	  klein;	  
• vertel	  wat	  er	  gebeurd	  is;	  
• vertel	  ook	  over	  de	  obstakels	  en	  wees	  niet	  bang	  voor	  

tegenwerking:	  juist	  in	  een	  crisis,	  op	  momenten	  dat	  iets	  je	  ‘aan	  
het	  hart	  gaat’,	  gebeurt	  er	  wat,	  daar	  ontstaan	  de	  verhalen!	  

Data	  volgende	  bijeenkomsten	  
Data	  volgende	  netwerkbijeenkomsten	  Groene	  Lopers:	  	  
• 9	  juni	  2016	  van	  12.00	  –	  16.00	  op	  locatie	  in	  Zwolle.	  
• Voorlopig	  voorstel	  programma:	  op	  bezoek	  bij	  Groene	  Loper	  

Zwolle	  met	  informatie	  over	  de	  verschillende	  initiatieven;	  
• 4	  oktober	  2016:	  programma	  en	  tijdstip	  volgen,	  voorkeur	  wordt	  

uitgesproken	  voor	  een	  vaste	  locatie	  centraal	  in	  Overijssel.	  

Kirsten	  Notten	  is	  verhalenverteller.	  Haar	  overtuiging	  is	  dat	  het	  
vertellen	  van	  verhalen	  een	  goede	  manier	  is	  om	  te	  verbinden.	  	  
En	  dat	  één	  verhaal	  in	  staat	  is	  om	  mensen	  en	  organisaties	  te	  
bereiken	  en	  te	  veranderen.	  	  
	  
Ze	  nodigt	  ons	  dan	  ook	  uit	  om	  te	  onderzoeken	  of	  onze	  verhalen	  
kunnen	  bijdragen	  aan	  het	  succes	  van	  de	  Groene	  Lopers.	  In	  
groepen	  van	  vier	  vertellen	  we	  elkaar	  verhalen,	  o.a.	  aan	  de	  hand	  
van	  een	  aantal	  ‘hulpvragen’	  van	  Kirsten:	  
• impact:	  wanneer	  had	  jij	  invloed	  op	  een	  project	  en	  welke	  

invloed	  had	  je?	  
• onverwachte	  samenwerking:	  op	  welke	  momenten	  werkte	  je	  

samen	  met	  unusual	  suspects	  en	  kwam	  er	  hulp	  uit	  
onverwachte	  hoek?	  

• wat	  raakt	  je?	  Wat	  zijn	  jouw	  ‘pareltjes?	  
	  

En	  daarna	  vertellen	  we	  onze	  ‘verhalende	  evaluaties’	  in	  de	  grote	  
groep.	  Een	  inspirerende	  sessie!	  	  
(Zie	  uitgebreid	  verslag	  volgende	  pagina.)	  



 
 
 
 

	  

 

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Provincie	  Overijssel:	  pilotstatus	  verlengd	  
De	  ‘pilot-‐status’	  van	  het	  project	  Groene	  Lopers	  is	  verlengd.	  Vanaf	  nu	  
kunnen	  weer	  projectvoorstellen	  worden	  ingediend.	  Het	  projectvoorstel	  
Groene	  Loper	  IJsseldelta	  is	  net	  ingediend	  en	  Groene	  Loper	  Zwolle	  gaat	  
aan	  de	  slag	  met	  een	  vervolgaanvraag.	  	  
	  
Loper	  Deventer	  ontvangt	  Maij:	  3	  juni	  2016	  
Om	  het	  enthousiasme	  over	  en	  het	  succes	  van	  de	  Groene	  Lopers	  ook	  aan	  
bestuurders	  te	  laten	  zien,	  organiseert	  de	  Groene	  Loper	  Deventer	  op	  3	  
juni	  a.s.	  een	  ontvangst	  voor	  Hester	  Maij.	  Inhoud:	  
- ontvangst	  op	  de	  Ulebelt	  
- fietstocht	  langs	  3	  á	  4	  locaties	  
- initiatiefnemers	  vertellen	  over	  de	  verschillende	  projecten	  
	  

Routeapp	  Landschap	  Overijssel	  	  
Landschap	  Overijssel	  wil	  mensen	  inspireren	  om	  er	  vaker	  op	  uit	  te	  gaan	  
en	  nog	  meer	  te	  ontdekken	  in	  en	  te	  genieten	  van	  natuur	  &	  landschap.	  
Met	  steun	  van	  provincie	  Overijssel	  en	  vele	  vrijwilligers	  zijn	  de	  gratis	  
routeapps	  ‘wandelen	  in	  Overijssel’	  en	  ‘fietsen	  in	  Overijssel’	  ontwikkeld.	  	  
	  
Inmiddels	  staan	  ruim	  50	  routes	  in	  de	  app	  ‘wandelen	  in	  Overijssel’.	  Sinds	  
september	  j.l.	  is	  ook	  de	  app	  ‘fietsen	  in	  Overijssel’	  beschikbaar	  met	  meer	  
dan	  20	  fietsroutes.	  Daarnaast	  starten	  we	  nu	  met	  apps	  voor	  trailrunning	  
en	  ruiterpaden.	  De	  routeapp	  is	  sinds	  de	  start	  van	  het	  project	  al	  ruim	  
30.000	  keer	  gedownload!	  
	  
De	  app	  leent	  zich	  ook	  goed	  voor	  wandel-‐	  of	  fietsroutes	  rond	  Groene	  
Lopers.	  Groene	  Loper	  Deventer	  is	  al	  bezig	  om	  een	  route	  in	  de	  app	  te	  
zetten.	  Heb	  jij	  ook	  een	  wandel-‐	  of	  fietspad	  bij	  jouw	  Groene	  Loper?	  Of	  
ben	  je	  van	  plan	  die	  te	  maken?	  Maak	  dan	  gebruik	  van	  de	  gratis	  routeapp	  
van	  Landschap	  Overijssel.	  	  
Meer	  informatie	  via:	  cecile.bogels@landschapoverijssel.nl	  
	  

Fête-‐de-‐la-‐Nature:	  21	  &	  22	  mei	  2016	  
Op	  21	  en	  22	  mei	  a.s.	  vindt	  het	  jaarlijkse	  natuurfeest	  	  
‘Fête-‐de-‐la-‐nature’	  plaats.	  Een	  leuke	  kans	  om	  jouw	  Groene	  Loper-‐
initiatief	  onder	  de	  aandacht	  te	  brengen!	  Dat	  kan	  van	  heel	  eenvoudig	  -‐	  
bijvoorbeeld	  door	  te	  zorgen	  voor	  bemensing	  van	  jouw	  initiatief	  tijdens	  
dat	  weekend	  en	  geïnteresseerden	  informeren	  over	  wat	  jullie	  doen	  -‐	  tot	  	  
uitgebreid.	  Denk	  aan	  een	  ‘beleefroute’	  rond	  de	  Groene	  Loper	  of	  een	  
workshop	  moestuinieren.	  	  
Dit	  jaar	  is	  Enschede	  gekozen	  als	  ‘hoofdstad’	  van	  het	  natuurfeest.	  Maar	  
ook	  Groene	  Loper-‐initiatieven	  in	  andere	  delen	  van	  Overijssel	  kunnen	  
natuurlijk	  meedoen.	  Groene	  Loper-‐activiteiten	  tijdens	  Fête-‐de-‐la-‐nature	  	  
graag	  aanmelden	  via	  www.fetedelanature.nl	  
	  

Lust	  je	  rabarber	  of	  vanillevla?	  
Good	  enough	  is	  the	  new	  perfect	  
Zo’n	  vijf	  jaar	  geleden	  is	  in	  Almelo	  een	  moestuin	  van	  2500m2	  bij	  de	  voedselbank	  van	  start	  
gegaan.	  De	  grond	  hebben	  ze	  in	  bruikleen	  van	  de	  woningbouwvereniging.	  Iedere	  week	  
komen	  zo’n	  220	  klanten	  bij	  de	  voedselbank	  een	  pakket	  ophalen.	  Daarvan	  eten	  600	  
mensen.	  Kees	  is	  nu	  beheerder	  van	  deze	  tuin.	  	  
	  
Het	  is	  lastig	  nieuwe	  vrijwilligers	  te	  vinden	  die	  in	  de	  tuin	  willen	  werken.	  Kees	  heeft	  de	  
klanten	  van	  de	  voedselbank	  benadert	  of	  zij	  mee	  willen	  helpen.	  Het	  viel	  hem	  eigenlijk	  
tegen,	  maar	  uiteindelijk	  meldde	  zich	  vier	  nieuwe	  mensen:	  een	  Irakees,	  een	  Iranees,	  een	  
Bulgaarse	  en	  een	  geboren	  en	  getogen	  Nederlander.	  	  
	  
Dit	  is	  de	  eerste	  les	  voor	  Groene	  Lopers:	  ‘Good	  enough	  is	  the	  new	  perfect.	  Weet	  dat	  kleine	  
stappen	  grote	  impact	  hebben.	  
	  
Ze	  hebben	  hun	  vingers	  erbij	  opgegeten	  
Mensen	  uit	  andere	  culturen	  hebben	  andere	  eetgewoontes.	  Dus	  de	  nieuwe	  vrijwilligers	  
wilden	  andere	  groenten	  verbouwen,	  zoals	  paksoi	  en	  pompoen.	  De	  Nederlander	  wilde	  
graag	  rabarber.	  De	  klanten	  van	  de	  voedselbank	  wilden	  de	  paksoi	  echter	  niet	  meenemen,	  
ook	  niet	  met	  een	  recept	  erbij.	  Kees	  moest	  iets	  anders	  verzinnen	  om	  mensen	  mee	  te	  
krijgen	  in	  het	  eten	  van	  onbekende	  groenten.	  	  
	  
Hij	  heeft	  vervolgens	  zelf	  rabarber	  gekookt.	  Bij	  het	  uitdelen	  van	  de	  voedselpakketten	  had	  
hij	  drie	  soorten	  schaaltjes	  klaar	  staan	  zodat	  mensen	  de	  rabarber	  konden	  proeven:	  pure	  
rabarber,	  rabarber	  met	  yoghurt	  en	  rabarber	  met	  vanillevla.	  Verder	  had	  hij	  foto’s	  van	  de	  
rabarber	  en	  recepten	  neergelegd.	  Een	  gezin	  kwam	  voorbij.	  De	  moeder	  riep	  dat	  haar	  
kinderen	  echt	  geen	  rabarber	  lusten.	  Kees	  heeft	  aan	  de	  kinderen	  gevraagd	  of	  ze	  vanillevla	  
lusten.	  Die	  variant	  viel	  in	  de	  smaak.	  Ze	  hebben	  hun	  vingers	  erbij	  opgegeten.	  De	  moeder	  
nam	  een	  bos	  rabarber	  en	  het	  recept	  mee	  naar	  huis.	  Misschien	  dat	  Kees	  een	  keer	  iets	  met	  
paksoi	  gaat	  koken.	  
	  
De	  tweede	  les:	  Neem	  mensen	  mee	  met	  beleving	  en	  persoonlijke	  aandacht.	  Dan	  kun	  je	  
onverwachte	  groepen	  bereiken	  en	  de	  betrokkenheid	  bij	  hun	  groene	  leefomgeving	  
vergroten.	  
	  
Het	  meisje	  was	  aan	  de	  drugs	  
Met	  het	  geld	  van	  de	  Groene	  Loper	  heeft	  de	  moestuin	  een	  onderkomen	  neer	  kunnen	  
zetten	  waar	  de	  werkers	  kunnen	  schuilen	  en	  koffie	  drinken.	  Er	  werken	  12	  vrijwilligers.	  De	  
Bulgaarse	  had	  op	  een	  dag	  haar	  dochter	  meegenomen.	  Het	  meisje	  was	  aan	  de	  drugs.	  
Onder	  de	  koffie	  zorgt	  Kees	  voor	  persoonlijke	  aandacht	  en	  nodigt	  mensen	  uit	  hun	  verhalen	  
te	  vertellen.	  Het	  meisje	  had	  in	  Bulgarije	  in	  het	  groen	  gewerkt	  en	  schoffelde	  al	  snel	  mee	  
met	  de	  anderen.	  Ze	  bloeide	  helemaal	  op.	  
	  
De	  derde	  les:	  wees	  persoonlijk	  en	  maak	  ruimte	  voor	  het	  vertellen	  van	  eigen	  verhalen.	  Dan	  
verbinden	  mensen	  zich	  aan	  je	  initiatief.	  
	  
	  

Impact	  met	  rabarber	  en	  vanillevla	  
Door	  Kirsten	  Notten,	  Waterschrijver	  
	  Maatschappelijke	  impact	  en	  onverwachte	  groepen	  bereiken	  
In	  hun	  netwerkbijeenkomsten	  willen	  Groene	  Lopers	  van	  elkaar	  leren	  en	  elkaar	  
inspireren.	  Kirsten	  Notten	  (Waterschrijver)	  heeft	  de	  Groene	  Lopers	  daarom	  op	  7	  april	  
2016	  meegenomen	  in	  een	  storytellinglab.	  Het	  is	  een	  vorm	  van	  crowdsourcing	  die	  
werkt	  met	  de	  veranderkracht	  van	  verhalen	  om	  in	  korte	  tijd	  optimaal	  te	  leren	  van	  
elkaars	  ervaringen.	  Het	  storytellinglab	  draaide	  om	  twee	  vragen:	  	  
• Hoe	  kun	  je	  impact	  hebben	  als	  Groene	  Loper?	  	  
• Hoe	  kun	  je	  onverwachte	  groepen	  bij	  de	  Groene	  Loper	  betrekken?	  
Zo’n	  20	  mensen	  hebben	  elkaar	  40	  verhalen	  verteld.	  Alle	  deelnemers	  hebben	  
uiteindelijk	  één	  actie	  geformuleerd	  waarmee	  ze	  hun	  verlangen	  voor	  de	  Groene	  Loper	  
vorm	  gaan	  geven.	  De	  resultaten	  van	  het	  storytellinglab	  vind	  je	  hier,	  natuurlijk	  aan	  de	  
hand	  van	  een	  paar	  verhalen.	  
	  

Lol	  maken	  met	  de	  Lions	  	  	  
Een	  plaatselijke	  ‘Lionesse’	  waardeert	  de	  maatschappelijke	  betrokkenheid	  
van	  de	  plaatselijke	  Lionsclub.	  Maar	  ze	  beleeft	  er	  weinig	  plezier	  aan	  om	  
voor	  €50,-‐	  picknickmanden	  te	  verkopen	  waarvan	  dan	  €10,-‐	  naar	  
vluchtelingen	  gaat.	  Ze	  wil	  graag	  iets	  doen.	  Daarom	  stelde	  ze	  voor	  om	  mee	  
te	  doen	  aan	  een	  natuurwerkdag.	  Ze	  heeft	  alle	  leden	  persoonlijk	  benaderd.	  
Het	  was	  een	  hele	  klus.	  Uiteindelijk	  wilde	  zegge	  en	  schrijven	  één	  persoon	  
meedoen.	  	  
	  
Maak	  foto’s	  en	  plezier	  
Met	  z’n	  tweeën	  hebben	  ze	  een	  ontzettend	  leuke	  dag	  gehad.	  Het	  deed	  er	  
helemaal	  niet	  toe	  dat	  de	  anderen	  er	  niet	  bij	  waren.	  Ze	  heeft	  mooie	  foto’s	  
gemaakt.	  In	  de	  vergadering	  heeft	  ze	  vervolgens	  met	  die	  foto’s	  verteld	  wat	  
ze	  gedaan	  hebben	  en	  hoeveel	  lol	  ze	  hadden	  gehad.	  De	  Lionsclub	  heeft	  
meteen	  de	  natuurwerkdag	  voor	  volgend	  jaar	  in	  de	  agenda	  gezet.	  	  
	  
Ook	  hier	  bleken	  de	  lessen	  weer	  te	  werken:	  	  
• Waardeer	  de	  kleine	  stappen	  die	  je	  zet.	  	  
• Neem	  mensen	  mee	  met	  persoonlijke	  aandacht	  en	  beleving:	  maak	  

foto’s	  en	  plezier.	  
	  
	  

De	  moesmoeders	  
Een	  moesmoeder	  beheert	  de	  moestuinen	  bij	  de	  basisschool.	  Aan	  het	  eind	  
van	  de	  week	  op	  vrijdagmiddag	  werken	  de	  kinderen	  in	  de	  tuin.	  
Moesmoeders	  helpen	  ze	  hierbij.	  Maar	  eigenlijk	  hebben	  ze	  te	  weinig	  hulp.	  
Vele	  handen	  maken	  licht	  werk.	  Een	  idee	  was	  dat	  opa’s	  en	  oma’s	  hun	  
kleinkinderen	  vast	  wel	  met	  de	  tuin	  zouden	  willen	  helpen.	  Ze	  hebben	  
iedereen	  een	  mail	  gestuurd.	  Er	  kwam	  geen	  reactie.	  
	  
Is	  het	  een	  taakstraf	  of	  is	  het	  leuk?	  
Nu	  kende	  ze	  iemand	  van	  de	  vrijwilligerscentrale	  die	  het	  wel	  leuk	  vond	  om	  
een	  keer	  voor	  een	  bewonersinitiatief	  een	  workshop	  te	  geven	  hoe	  
vrijwilligers	  te	  werven.	  Mensen	  denken	  soms	  dat	  het	  werk	  van	  vrijwilligers	  
een	  taakstraf	  of	  een	  verplichte	  tegenprestatie	  voor	  de	  bijstand	  is.	  Het	  is	  
belangrijk	  om	  te	  laten	  zien	  dat	  mensen	  voor	  hun	  plezier	  meehelpen.	  Vertel	  
persoonlijke	  verhalen	  over	  je	  project,	  laat	  zien	  wat	  je	  doet	  en	  houdt	  het	  
klein.	  Nu	  maken	  de	  moesmoeders	  geregeld	  kleine	  praatjes	  met	  de	  buren	  als	  
die	  voorbij	  komen.	  De	  reacties	  op	  de	  tuin	  zijn	  enthousiast.	  Opa’s	  en	  oma’s	  
hebben	  ze	  nog	  niet	  weten	  te	  strikken.	  De	  verhalen	  van	  het	  storytellinglab	  
en	  de	  inzichten	  van	  de	  workshop	  inspireren	  wel	  om	  persoonlijk	  contact	  te	  
gaan	  maken.	  Zo’n	  moestuin	  voor	  kinderen	  is	  veel	  te	  leuk	  om	  ermee	  op	  te	  
houden.	  
	  
Ook	  hier	  bleken	  de	  lessen	  weer	  te	  werken:	  	  
• Heb	  aandacht	  en	  vertel	  persoonlijke	  verhalen.	  
• Houd	  het	  klein.	  	  
	  

Overzicht	  van	  groen	  inzicht	  
• ‘Good	  enough	  is	  the	  new	  perfection.’	  	  	  
• Neem	  mensen	  mee	  met	  beleving	  en	  persoonlijke	  aandacht.	  
• Wees	  persoonlijk	  en	  maak	  ruimte	  voor	  het	  vertellen	  van	  eigen	  

verhalen.	  
• Waardeer	  de	  kleine	  stappen	  die	  je	  zet.	  
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