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Investeren in de toekomst

Met veel plezier vertel ik elk jaar vele verschillende personen aan de hand 
van Ennemmo wat voor organisatie Natuur en Milieu Overijssel is. Ik 
merk vaak aan de andere kant van de tafel een soort bewondering voor 

de diversiteit en inzet van Natuur en Milieu Overijssel. Vaak moet ik dan mijn 
schroom overwinnen om mijn gevoel van trots te laten doorschermen. Graag 
bied ik u voor 2017 opnieuw met gepaste trots onze top-verhalen aan.

In 2017 lijkt  de economische crisis definitief voorbij. We durven weer te inves-
teren in de toekomst. Helaas gaat die economische groei nog niet gepaard met 
een verminderde milieubelasting. Niet onbelangrijk, want voor onze welvaart is 
zowel materiele vooruitgang als een hoge kwaliteit van de leefomgeving essenti-
eel.  Zo zien we bijvoorbeeld allerlei oude reflexen rond bijvoorbeeld nieuwbouw 
van woningen in de groene ruimte weer terugkomen. Vanuit het perspectief van 
Natuur en Milieu Overijssel zou het goed zijn dat we de lessen van de afgelopen 
jaren weten vast te houden in deze periode van economische groei. 
Ik denk bijvoorbeeld aan de volgende lessen: het stimuleren van de deelecono-
mie, het benutten van de kracht van de samenleving en ontkokeren. Dit gaat niet 
vanzelf en graag zetten wij onze motor  in om deze lessen vast te houden. Zo re-
aliseren we een mooi project in Zwolle rond elektrische deelmobiliteit, benutten 
we de kracht van de samenleving in de bijenbeweging en zetten we ons samen 
met bewoners, gemeente en andere partners in voor aardgasloze wijken waarbij 
we niet alleen naar energie kijken, maar ook naar sociale samenhang, klimaat-
adaptatie, meer groen en een circulaire economie. 

Afgelopen jaar zijn we in dialoog geweest over binding met onze achterban en 
het bestaansrecht van Natuur en Milieu Overijssel op de langere termijn. Geen 
urgent probleem, maar wel een wezenlijk vraag naar hoe je de verbinding met 
de samenleving vormgeeft. We zijn er tenslotte niet voor onszelf. Ik ben blij dat 
we besloten hebben om hier komend jaar in te investeren. Juist de verbinding 
met bewoners, vrijwilligers en ‘’groene’’ bewonersinitiatieven en bedrijven in 
Overijssel is en blijft onze bestaansbasis. We hebben nu de mogelijkheid hier 
extra op in te zetten en zullen deze kans met beide handen aangrijpen. 

Graag wil ik iedereen, medewerkers, leden van Raad van Toezicht, vrijwilligers en 
partners bedanken voor hun bijdragen voor Natuur en Milieu Overijssel in 2017. 
Ik zie uit naar de toekomst waarin we samen verder zullen bijdragen aan een 
mooi en duurzaam Overijssel.

Matthijs Nijboer, directeur Natuur en Milieu Overijssel

Regiotour Circulaire Economie 
bij Polymer Science Park

Groenbezig: platform van en 
voor vrijwilligers De Groene Visite

Meet & eat over  
duurzaam voedsel

Nieuwe ideeën voor Voedsel uit de streek tijdens Creathon

Samen met overheden, bedrijven en inwoners werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi en duurzaam Overijssel. Een provincie waar we 

duurzaam wonen en werken, zodat inwoners van Overijssel nu en later kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving. 
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Natuur en Milieu Overijssel was op 19 mei één van de organisatoren van de succesvolle 
Regiotour Oost NL Circulair. De regiotour van Circles en Stichting Our Common Future door 
Overijssel en Gelderland liet zien wat er in Oost-Nederland gebeurt in de transitie naar een 
circulaire economie. Circles organiseerde tien regionale bijeenkomsten, waarbij de tour 
op het Polymer Science Park in Zwolle het drukst bezocht werd. Inspirerende verhalen van 
koplopers en een bezoek aan de innovatielaboratoria maakten duidelijk wat bedrijven en 
start-ups op het park voor de circulaire economie in petto hebben.

Regiotour Circulaire Economie 
bij Polymer Science Park
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deze acceptatie een belangrijke rol. Consumenten zijn daarin de scha-
kel.” Mireille ziet daarom ook een belangrijke rol voor Natuur en Milieu 
Overijssel in de transitie naar een circulaire economie. “De kracht van 
Natuur en Milieu Overijssel zit hem in de bewustwording- en educa-
tieprogramma’s voor een groot platform van consumenten.  Door 
samen met bedrijven zoals die op het Polymer Sciece Park een keten te 
vormen kunnen we consument en producent aan elkaar verbinden en 
circulaire economie regionaal op de kaart te zetten.”

Kracht van verschillende perspectieven
De regiotour was een mooi moment voor het Polymer Science Park om 
eens aan een ander publiek te laten zien welke bijdrage zij samen met 
bedrijven en kennispartners levert aan een schone duurzame wereld 
met een circulaire economie. Mireille: “De regiotour zorgde voor een 
heel ander publiek dan wij gewend zijn. Dat maakte het erg leuk en in-
teressant, want vanuit verschillende perspectieven naar een uitdaging 
kijken, geeft vaak veel inspiratie en nieuwe energie. Dat is juist nodig 
om af te kunnen stappen van het lineaire denken. Circulair vraagt om 
nieuwe business modellen, nieuwe samenwerkingsvormen en creëren 
van nieuwe waardeketens. Voor het Polymer Science Park heeft het dus 
hele nieuwe partijen in het netwerk opgeleverd. Met één bedrijf zijn we 
ook daadwerkelijk een innovatietraject gestart!”
De bijeenkomst werd afgesloten met een tour langs de R&D-faciliteiten 
van het Polymer Science Park zoals een experimentele 3D-printinstalla-
tie om te ontdekken hoe lastig printbare, maar goed te recyclen kunst-
stoffen toch toegepast kunnen worden in de 3D-printtechnologie.

De tour bij het Polymer Science Park werd geopend door Wet-
houder René de Heer van de gemeente Zwolle. De Heer hield 
een inspirerend betoog over zijn ambitie om samen met bedrij-

ven, kennisinstellingen en inwoners te bouwen aan een circulaire stad. 
In een leuke mix van Start ups en Grown ups maakten Unica, Fibernee-
ring, Cloudgarden en Veolia Polymers dit direct concreet door te laten 
zien hoe circulaire innovatie vorm krijgt op het Polymer Science Park. 
Mireille Kinket, directeur van het Polymer Science Park, kijkt terug op 
een succesvolle dag: “De verschillende sprekers maakten helder welke 
kansen een circulaire economie biedt, maar ook welke uitdagingen er 
nog zijn om de transitie echt te realiseren.”

Consumenten als schakel
Samenwerking tussen producenten en consumenten, met de consu-
ment als ketenpartner, is cruciaal om de circulaire economie een push 
te geven. Tijdens de regiotour werd een mooie case van Veolia gepre-
senteerd over hun gerecyclede kunststof in de Philips stofzuiger. “Ve-

olia had heel wat hobbels overwonnen om het gerecyclede kunststof 
daadwerkelijk geaccepteerd te krijgen als volwaardig grondstof. Met 
certificaat en al. Een consumentproductenbedrijf als Philips speelt in 

“Voor het Polymer Science Park  
heeft het dus hele nieuwe partijen in  

het netwerk opgeleverd”

Producent

Consument

Verwerker



Maar liefst 40 procent van de consu-
menten van Overijssel geeft aan 
graag streekproducten te willen 

kopen, maar slechts 1 à 2 procent doet dit 
ook daadwerkelijk regelmatig. Dit biedt dus 
een enorme kans en uitdaging om streekpro-
ducten beter te vermarkten. Een intensieve, 
tweedaagse Creathon met 75 professionals, 

ideeën hadden om hun stip op de horizon 
te realiseren. Denk aan agrariërs, midden-
standers, idealisten en studenten techniek of 
bedrijfskunde. Van alles wat dus. Prachtig om 
te zien hoe een ideaal mensen kan verbinden 
en bruggen kan slaan!”

Elf sterke concepten
De teams volgden een speciaal programma, 
vol workshops, coachsessie en fasestappen. 
Aan het einde van de tweedaagse pitchten 
alle teams hun uitgewerkte concept aan 
een vakjury uit de agro en food sector. Het 
leverde twee winnaars op. De eerste winnaar 
bedacht het pop-up Streekhuis, een soort 
VVV op gebied van voedsel, waar je streek-
producten koopt en de boer een gezicht 
krijgt. Beeldschermen tonen productinfor-
matie, recepten en filmpjes over de boer. Het 
idee van de tweede winnaar was een lekkere 

en gezonde lunch van streekproducten, 
verkrijgbaar bij alle publieke organisaties in 
Overijssel. Zo maken steeds meer mensen 
kennis met streekproducten, want zo’n 31% 
van de Overijsselaren werkt bij een publieke 
instelling. Wilbert was onder de indruk van 
de winnaars, maar ook van andere concep-
ten. “In vergelijking met eerdere Creathons 
was het resultaat bijzonder. Het slot met 
eindpitches was echt een Grande Finale van 
het weekend. Alle aanwezigen voelden een 
enorme betrokkenheid.”

Follow up belangrijk
Wilbert schrijft het succes ook gedeeltelijk 
toe aan de betrokkenheid van Natuur en Mi-
lieu  Overijssel bij dit evenement. “Een partij 
als Natuur en Milieu Overijssel vergroot de 
interesse van potentiële deelnemers,” ver-
telt hij, “zonder hen hadden we nooit zoveel 
deelnemers en experts kunnen binden.” Hij 
ziet ook een rol voor Natuur en Milieu Overijs-
sel in het vervolgtraject. Bijvoorbeeld door 
blijvende coaching en stimulering van de 
deelnemers in het algemeen en de winnaars 
in het bijzonder. “Bijna alle teams bestonden 
uit mensen met een vol dagelijks leven. Het 
opstarten van een nieuw initiatief past daar 
niet altijd bij, met het risico dat goede plan-
nen niet tot wasdom komen.” Aan de follow 
up is zeker aandacht besteed. De winnende 
concepten worden samen verder ontwikkeld 
binnen Agro & Food.
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“Alle aanwezigen voelden een 
enorme betrokkenheid”
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Het kopen van producten uit de streek, een mooi en gezond landschap en boeren die daar aan bijdragen en baat 
bij hebben. Dit klinkt als een mooie win-win situatie! Helaas is dit vaak nog niet het geval in Overijssel. Daarom 
organiseerde Natuur en Milieu Overijssel samen met Provincie Overijssel in december een ‘Creathon’ over 
streekproducten. Bijna  75 deelnemers bundelden in Deventer hun krachten om innovatieve ideeën te bedenken die 
van voedsel uit de streek een ijzersterk concept maken.

studenten en andere geïnteresseerden resul-
teerde in maar liefst elf innovatieve ideeën 
om streekproducten beter te positioneren 
én waarbij zowel de boer als het landschap 
profiteren. Wilbert Pontenagel van Novel-T 
en mede-organisator  van de Creathon blikt 
tevreden terug: “In alle teams zaten mensen 
die vanuit heel verschillende achtergronden 

Nieuwe ideeën voor 
Voedsel uit de streek
tijdens Creathon



Januari
Overesch Natuurlijke landbouw 
wint Groene Twinkeling 2017
Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst met 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 
Landschap Overijssel hebben we de Groene 
Twinkeling award uitgereikt aan Overesch 
uit Raalte. Volgens de jury is het gemengd 
ecologisch landbouwbedrijf, dat bestaat 
uit een varkenshouderij met akkerbouw en 
groenteteelt, een voorbeeld voor de agrari-
sche sector. Het bedrijf verbetert niet alleen 
de biodiversiteit op succesvolle wijze, maar 
deelt ook actief haar kennis hierover.

Februari
Workshop Jongeren voor Natuur
Voor ongeveer 15 lokale natuurorganisa-
ties organiseerden wij 3 workshopavonden 
over hoe je als natuurorganisatie meer kunt 
samenwerken met jongeren. De workshops 
zijn verzorgd door twee ervaringsdeskundi-
gen van IVN Woesteland. In de training veel 
aandacht hoe en waarmee je jongeren kunt 
boeien, het belang van groepsprocessen, 
verschillende groepsculturen en praktische, 
tips voor jongerenbegeleiders. 

Maart
Met 90 partijen in  
gesprek over belangrijke circulaire 
projecten 
Op maandag 6 maart vond een grote bijeen-
komst plaats vanuit CIRCLES, het platform 
voor circulaire economie in Oost-Nederland. 
Natuur en Milieu Overijssel was medeorga-
nisator van dit succesvolle event waaraan 
maar liefst 90 partijen deelnamen. Tijdens de 
bijeenkomst zijn alle circulaire projecten, ini-
tiatieven en ideeën geïnventariseerd. De pro-
jecten met de grootste te verwachten impact 
zijn: circulair inkopen door overheden, een 
regionaal investment fund voor circulaire eco-
nomie, het terugdringen van kunstmest door 
beschikbare nutriënten beter te benutten en 
de ontwikkeling van reshoring activiteiten 
samen met de sociale werkvoorziening.

April
Fruitbomen voor groene  
schoolpleinenn
Met financiering van de provincie Overijssel 
konden basisscholen fruitbomen aanschaffen 
om het schoolplein (nog) groener, mooier en 
gezonder te maken. Wij maakten de regeling 

bekend in ons scholennetwerk en zorgden 
voor de organisatie. De belangstelling was 
bijzonder groot, waardoor een aantal scholen 
helaas buiten de boot viel. Uiteindelijk heb-
ben 100 scholen samen met de kinderen ieder 
2 halfstam fruitbomen gepland. Fruitbomen 
zijn natuurlijk prachtig met hun bloesem in 
het voorjaar en kleurige appels in zomer en 
herfst. En wat is er nou leuker dan een appel 
eten die je zelf hebt geplukt?! Bovendien is 
het een mooie aanleiding om het in de klas 
over gezond eten te hebben. 

Mei
Jonge adviseurs inspireren  
waterprofessionals
Vrijdagmiddag 19 mei vond in het provincie-
huis in Zwolle de finale plaats van het educa-
tieve project Adviseurs van de Toekomst. Hier 
gaven 12 schoolklassen van het voortgezet 
onderwijs en MBO uit het Vechtdal en de 

IJssel-Vechtdelta advies aan opdrachtgevers 
van de programma’s ‘Ruimte voor de Vecht’ 
en ‘Waterveiligheid en klimaatbestendigheid 
in de IJssel-Vechtdelta’. In een spannende 
eindstrijd tussen Cibap en Greijdanus College 
uit Zwolle won Greijdanus. Zij adviseerden de 
gemeente Kampen wat bewoners en onder-
nemers van de Kampereilanden zelf kunnen 
doen als het gebied overstroomt. 

Juni
Veldsymposium: feestje met  
100  vrijwilligers
Dit jaar organiseerden wij ons Veldsympo-
sium op Landgoed de Horte in Dalfsen, de 

thuisbasis van collega organisatie Landschap 
Overijssel. Het werd een prachtige en gezel-
lige dag waarin informatie, lekker fietsen en 
lunchen  en netwerken als vanouds centraal 
stonden.  In het veld waren deskundigen 
aanwezig met informatie over de ringslang, 
bijen, duurzame energie uit water, Duurzaam 
Hoonhorst, natuurvisie en cultuurhistorie. 

Juli/Augustus
Groene viste werft nieuwe  
vrijwilligers
In Hardenberg, Almelo, Steewijk, Zwolle en 
Oldenzaal/NO Twente zijn vrijwilligers actief 
voor de Groene visite. Zij bezoeken zo’n 2.000 
(veelal dementerende) ouderen in verzor-
gings- en verpleegtehuizen voor een ‘’groen 
gesprek’’ aan de hand van een seizoenkoffer. 
Om dit ook voor mensen in de regio’s De-
venter en Wierden e.o. aan te kunnen bieden 
zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd 
voor potentiele nieuwe vrijwilligers. Dit heeft 
uiteindelijk 4 vrijwilligers voor Deventer en 7 
voor Wierden e.o. opgeleverd.  

September
Sportvelden zonder chemische 
bestrijdingsmiddelen
In 2017 hebben wij, samen met CLM, 
EcoConsult en Natuur en Milieufederatie 
Drenthe, 2 bijeenkomsten georganiseerd 
over Chemievrije sportvelden. Vanaf 2020 
is het officieel verboden om op sportvelden 
bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Tijdens 
onze bijeenkomsten hebben we kennis en 
ervaring uitgewisseld hoe gemeenten hier 
naartoe kunnen werken. Welke knelpunten 
er te verwachten zijn en welke oplossingen er 
zijn. Aandacht voor de bodem, preventie in 
plaats van ‘brandjes blussen’ met chemische 
middelen is daarbij het centrale thema. Er 
kwamen bijna 100 deelnemers uit gemeenten 
en groenbeheerders bereikt. 

Oktober
Voorlezen over duurzaam eten
De Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 
start elk jaar met een grote voorleesactie op 
basisscholen. Dit jaar werd op ongeveer 200 

scholen in onze provincie voorgelezen uit het 
boek ‘De Wereld van Voedsel’. Uiteraard blijft 
het niet bij voorlezen alleen. Het verhaal biedt 
aanleiding om met de leerlingen in gesprek 
te gaan over duurzaam voedsel en gezonde 
voeding. In totaal gingen 250 vrijwilligers op 
stap: bestuurders van gemeenten, agrariërs, 
vrijwilligers, opa’s en oma’s.  Natuur en Milieu 
Overijssel coördineerde de voorleesactie in 
opdracht van provincie Overijssel. 

November
Met vrijwilligers in gesprek over 
Engbertsdijksvenen
De Engbertsdijkeven bij Kloosterhaar is een 
van de 24 Natura 2000 gebieden in Overijs-
sel waarvoor een beheerplan is opgesteld. 
In het kader van het Programma Aanpak 

Stikstof wordt de verdroging van het hoog-
veen aangepakt. Natuur en Milieu Overijssel 
vertegenwoordigt in dit project de ca. 28 zeer 
sterk betrokken vrijwilligers(organisaties). 
Een van de overleggen met vrijwilligers ging 
over de wensen voor meekoppelkansen. Dit 
leverde een scala aan ideeën op, zoals te zien 
in bijgaande afbeelding. 

December
Eerste Overijsselse Bijendag
Op 8 december kwamen zo’n 120 mensen 
naar het Buitencentrum van Staatsbosbeheer 
voor de eerste Overijsselse Bijendag. Een 
initiatief van de Bijenbeweging Overijssel; een 
driejarige samenwerkingsproject van provin-

cie Overijssel, Natuur 
en Milieu Overijssel, 
Landschap Overijssel, 
EIS Kenniscentrum 
Insecten, LTO Noord 
en Imkerverenigingen 
oost Nederland. De 
dag was met name 
bedoeld voor mensen 
die initiatieven onder-
nemen om de leefom-
geving voor bijen te 
verbeteren. Naast een 
gezellige netwerkdag 
werd veel kennis en 
informatie gedeeld 
over bijvoorbeeld de 
bijenfauna van Over-
ijssel, het bouwen van 
een insectenhotel, 
bijvriendelijk groen-
beheer door gemeen-
ten, biodiversiteit en 
bijen stimuleren in je 
eigen buurt, bijen en 
bedrijventerreinen 
en de do’s en dont’s 
van bloemenlinten 
zaaien. 

NMO van maand tot maand 2017
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We interviewden Krista Esselink, medewerker digitale media 
bij Landschap Overijssel en Henny Kuiphuis, vrijwilliger voor 
Landschap Overijssel en betrokken bij natuurvriendenhuis 

Krikkenhaar bij Bornerbroek.  

Nieuwe vrijwilliger voor de bosgroep
Groenbezig is ontstaan vanuit een gemeenschappelijke wens van Land-
schap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, de provincie Overijssel 
en vele andere organisaties die met en voor vrijwilligers werken. De 
wens,  om op één makkelijk toegankelijke plek alles te bundelen wat 
met groen vrijwilligerswerk te maken heeft. Een heel praktisch gericht 
platform dat niet alleen bedoeld is voor vrijwilligers(organisaties) die 
nu al actief zijn, maar ook voor potentiele nieuwe vrijwilligers zo bena-
drukt Krista Esselink. “Met Groenbezig willen we het voor vrijwilligers 
makkelijker maken om aan de slag te gaan. Groepen kunnen er een 
eigen pagina opzetten en vinden er nieuwe vrijwilligers,  een cursus-
senoverzicht en praktische informatie. Bij dat laatste kun je denken aan 
bijvoorbeeld uitleg over hoe het zit met vrijwilligersverzekeringen of 
een cursus hoe werf ik vrijwilligers. Allemaal hele praktische informa-
tie om lekker aan de slag te kunnen. Maar groenbezig is ook heel erg 
bedoeld om groen vrijwilligerswerk op de kaart te zetten en potentiele 

Groenbezig: platform van en voor vrijwilligers

Top
verhaal03

nieuwe vrijwilligers te trekken. Groepen kunnen dus ook vacatures 
plaatsen”. Henny Kuiphuis was een van de eersten die gebruik maakte 
van Groenbezig. Henny: “Lof voor dit platform. Toen ik van dit platform 

hoorde, waren wij denk ik een van de eerste groepen die een pagina 
hebben gemaakt over ons initiatief Krikkenhaar. En via groenbezig 
hebben we tenminste één nieuwe vrijwilliger gevonden voor onze bos-
groep die het achterstallig onderhoud van het omliggende bosgebied 
oppakt. We kunnen altijd wel extra handen gebruiken. Dus ik was heel 
blij met dit resultaat.”

Op 30 juni organiseerden wij samen met Landschap Overijssel ons jaarlijkse Veldsymposium en netwerkdag voor 
vrijwilligers. Op die dag lanceerden we officieel het nieuwe digitale platform voor alle groene vrijwilligers in Overijssel: 
www.groenbezig.nl. Het platform groenbezig functioneert als een netwerk, servicedesk en etalage voor groen 
vrijwilligerswerk. Het geeft daarmee vooral ook de vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor onze natuur en 
ons landschap een gezicht. Voor de inrichting van het platform hebben we ook de hulp ingeschakeld van een groep 
vrijwilligers.
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“Met Groenbezig willen we het 
voor vrijwilligers makkelijker maken 

om aan de slag te gaan”
Meer zichtbaar
Inmiddels staan er al zo’n veertig vrijwilli-
gersgroepen, talloze vacatures, cursussen en 
persoonlijke verhalen op groenbezig en ziet 
de site er tiptop uit. Top prioriteit is nu ‘’meer 
bekendheid’’, zeggen zowel Krista als Henny. 
Henny: “ Hoe komen mensen die bijvoor-
beeld net gepensioneerd zijn en iets leuks 
zoeken om te gaan doen terecht bij groenbe-
zig? Hoe en waar komen zij deze site tegen? 
Ik heb helaas ook niet direct de antwoorden, 
maar het meer zichtbaar maken van groen-
bezig is wel erg belangrijk.” Zowel Landschap 
Overijssel als Natuur en Milieu Overijssel er-
kennen dat hier een geweldige uitdaging ligt 
voor de komende tijd en werken inmiddels 
aan een goed marketingplan.   



Op 23 september was het nationale Burendag. De Groene Loper greep dit evenement aan om Zwolle verder te 
vergroenen. Onder het genot van een soepje en een drankje hielp Groene Loper Zwolle buurtinitiatieven om financiën 
bij het Oranje Fonds aan te vragen voor bijvoorbeeld het planten van struiken of fruitbomen en het plaatsen van 
bankjes of een insectenhotel. Maar liefst 27 Zwolse buurtinitiatieven maakten hiervan gebruik en dat zorgt ervoor dat 
Zwolle weer een stuk groener is geworden!
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Idereen kon in het kader van Burendag 400 euro aanvragen voor 
activiteiten tijdens Burendag, zoals samen koken, samen sporten of 
de speeltuin opknappen. Voor Groene Loper Zwolle, waar Natuur en 

Milieu Overijssel partner van is, was het echter dé aanleiding om bewo-
ners te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving en de straten en 
buurten van Zwolle te vergroenen. Jetske Heinhuis behoort tot één van 
de 27 initiatiefnemers die gebruik maakte van de ondersteuning van 
Groene Loper Zwolle. “Vorig jaar deden we ook al mee met Burendag, 
maar toen alleen met koffie op straat en een barbecue. Dit jaar wilden 
we het wat grootser aanpakken en dat is gelukt!”

Hard werken en gezellig napraten
Met vijftien buren is er behoorlijk de schouders onder gezet. “Rond half 
elf begonnen we met de takenverdeling onder het genot van een bakje 
koffie. Daarna zijn we hard aan de slag gegaan. We hebben prachtige 
boomstambankjes geplaatst, de meidoorn gesnoeid en er een border 
met bloemetjes omheen geplaatst. En we hebben ook nog een mooie 
wilgentenen bloembak geplaatst,” vertelt Jetske. Het aanzicht van de 
hoek Van Galenstraat – Abel Tasmanstraat is dus behoorlijk veranderd. 
De buurt kreeg er de afgelopen maanden veel positieve reacties op. En 
na hard werken is het goed rusten. “Met het zonnetje erbij zat de sfeer 
er overdag al goed in. Toen het werk gedaan was, hebben we gezellig 
met zijn allen gebarbecued en nagezeten met een vuurtje.” 
En die goede sfeer is gebleven. De contacten onderling zijn versterkt en 

de bankjes zijn een echte ontmoetingsplek geworden. “We hadden al 
aardig contact onderling, maar door de samenwerking naar de aanloop 

van Burendag en de dag zelf, is dat nog meer geworden!,” vertelt 
Jetske, “We staan voor elkaar klaar, vieren verjaardagen gezellig samen 
en als straks het zonnetje weer meer gaat schijnen komen we weer 
geregeld een bakje koffie doen op ‘onze bankjes’.” 

Meerwaarde ondersteuning
Ondanks dat de buurt ook zonder Groene Loper Zwolle de financiën bij 
Het Oranje Fonds aan had kunnen vragen, is Jetske blij dat ze gebruik 
heeft gemaakt van de ondersteuning. Groene Loper Zwolle had met 
fikse korting bloembollenpakketten bemachtigd. Maar liefst 20.000 
bloembollen zijn op Burendag in de grond gepoot. Ook in de buurt van 
Jetske. “En Groene Loper wees ons op een extra financieringsmogelijk-
heden voor onze groene plannen. Dankzij de ondersteuning is ons pro-
ject veel groter geworden dan we hadden kunnen hopen.” De bewoners 
blijven bezig om het buurtgevoel verder te versterken. Eén van de buren 
is bezig met een egelkastje en er zijn plannen voor een minibibliotheek. 
Zo blijft het elke dag een beetje Burendag bij Jetske in de buurt.
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Buren maken straat groen tijdens Burendag

“Dankzij de ondersteuning is ons  
project veel groter geworden dan we  

hadden kunnen hopen”



Mike Withaar-Kremer is coördinator Welzijn en Activering bij 
Carint Reggeland, locatie De Weijdehof  in Almelo. Zij huurt 
zo’n 5 keer per jaar de lokale Groene Visite in. Als de twee 

vrijwilligers van de Groene Visite komen, is zij er zelf ook altijd bij. “De 
Groene Visite haalt de natuur echt naar binnen,” vertelt Mike, “Het is 
prachtig om te zien dat het elke keer weer lukt om bij de bewoners 
herinneringen op te halen.”

Natuurkoffers
Ondertussen zijn er vijf verschillende natuurkoffers beschikbaar:  
één voor elk van de vier seizoenen en één over de boerderij. 
“Het leuke is dat de koffers aansluiten bij de seizoenen. 

De Groene Visite brengt 
herinneringen boven bij ouderen

Er is altijd weer iets anders te zien, proeven, voelen en ruiken,” aldus 
Mike. De koffers zitten vol met allerlei verschillende spullen. 
Het gaat om foto’s, knuffels, maar ook echte natuur zoals kastanjes, 
gras, af en toe aangevuld met verse bramen en aardbeien. Alles 
om de verschillende zintuigen van de ouderen te prikkelen. “Op de 
knuffels reageren ze ook altijd erg goed. En de geluiden die erbij horen. 
Sommige ouderen hebben niet door dat het niet echt is, zo realistisch 
zijn ze. Het levert vaak hele verhalen op over de huisdieren van 
vroeger.” Ook is er soms een cd bij met liedjes. “De gedichten en liedjes 
vinden ze ook altijd leuk. Vaak gaan ze al neuriënd of zingend weg aan 
het einde. Zonder dat ze het misschien zelf doorhebben, blijven de 
liedjes dan hangen.”

Vrijwilligers
De vrijwilligers van de Groene Visite werken in duo’s en volgen vooraf 
trainingen over natuur, dementie en gesprekstechnieken. Ze werken 
in regio’s, aangestuurd door een regionale coördinator. Mike is erg 
tevreden over de vrijwilligers. “We hebben altijd goed contact en 
spreken de visite ook na. Ze houden heel erg rekening met wat wij 
graag willen. Zo hebben ze laatst speciaal voor ons het uitpluizen 
van uilenballen georganiseerd. Nee, een groot compliment voor de 
vrijwilligers!” Het werken in regio’s werpt ook zijn vruchten af. Zo 
komen vrijwilligers wat vaker op dezelfde locatie en leren ze sommige 
bewoners ook echt kennen. Contact maken met de bewoners gaat dan 
een stuk makkelijker. En zo hebben de vrijwilligers ook echt impact 
op het leven van de ouderen. “Als ze een fijne ervaring hebben gehad, 

werkt dit vaak door. Ze zijn dan wat langere tijd vrolijk. Niet dat ze dan 
zitten te lachen ofzo, het is subtieler. Ze nemen bijvoorbeeld zonder 
problemen plaats aan tafel en zijn rustiger tijdens en na het eten. Soms 
praten we wat na over wat ze hebben gedaan en gezien,” aldus Mike.
Vijf jaar geleden begonnen we met het opzetten van de Groene Visite 
en ondertussen is de Groene Visite met 60 vrijwilligers actief in zeven 
regio’s: Zwolle, Kop van Overijssel, Deventer, Wierden-Rijssen-Holten, 
Almelo, Hardenberg en Noord-Oost Twente. De organisatie is nu 
in een volwassen stadium en dankzij de kleine eigen bijdrage van 
zorginstellingen zijn er middelen om de vrijwilligers te binden en de 
koffers te onderhouden. Natuur en Milieu Overijssel blijft de Groene 
Visite jaarlijks ondersteunen met trainingen en het werven van nieuwe 
vrijwilligers. 
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Eind 2013 won Natuur en Milieu Overijssel één 
van de hoofdprijzen bij Groen en Doen met 
ons idee voor de Groene Visite. Dankzij de 
geldprijs van 25.000 euro en extra financiële 
ondersteuning van het Fonds Sluyterman van 
Loo en het VSB-fonds hebben we een netwerk 
opgezet van vrijwilligers die al drie jaar lang 
aan huis gebonden dementerende ouderen en 
langdurig zieken bezoeken met koffers vol natuur. 
Het zien van mooie natuurfoto’s, het voelen van 
een kastanje bolster, het ruiken van gedroogd 
gras of het proeven van rijpe bramen prikkelt de 
zintuigen. De gesprekken die dit oplevert halen 
de ouderen even uit hun sociaal isolement. Na vijf 
jaar is het project voldoende ingebed en kan de 
Groene Visite op eigen benen verder.

“De Groene Visite haalt de
natuur echt naar binnen”



Het Kennisfestival inspireerde lokale energie initiatieven en 
gemeenten die zich sterk maken in de Overijsselse transitie 
naar duurzame energievoorziening. Gastspreker deze dag was 

Ruud Koornstra, de eerste Energiecommissaris van Nederland. Hij hield 
een vurig betoog over hoe we de energievoorziening van fossiel naar 
schoon in 2030 kunnen realiseren. Met veel humor en anekdotes uit de 
praktijk bracht hij zijn verhaal. Zijn boodschap is helder: “Wacht niet af, 
de urgentie is groot en het moet lokaal gebeuren!”. 

Workshops
Verspreid over de dag konden de 120 aanwezigen deelnemen aan 
verschillende workshops waar mensen uit de praktijk hun kennis en 
ervaringen deelden over lokale energieopwekking van zon, wind en 
warmte. Zo was er een stoomcursus voor beginnende initiatieven en 
een workshop over het verkrijgen van draagvlak voor een initiatief. 
Ook was er een informatieve workshop over de Postcoderoosregeling, 
waarbij leden van een coöperatie energiebelastingkorting kunnen 

krijgen.  Barbara Luijters, medewerker duurzaamheid bij gemeente 
Olst-Wijhe, leidde een gesprek over een goede  samenwerking tussen 
een lokaal initiatief en de gemeente. Zij noemt de dag een groot 

succes. “Het Kennisfestival 
is een goed middel om 
ervaringen en kennis te 
delen. We herkennen de 
problemen en frustratie bij 
elkaar, maar ook de drive om 

door te gaan. Het is nuttig om dit met elkaar te delen, zonder voorbij 
te gaan aan het feit dat het ‘wiel uitvinden’ voor ieder initiatief, dorp of 
coöperatie waardevol is. Het verbindt de groep, versterkt eigen kennis 
en kunde en maakt dat het project als ‘eigen’ wordt ervaren”. 

De Energy-Pitch 2017
Het Kennisfestival was ook de plek van de finale van de Energy 
Pitch 2017. Dit jaar was technische innovatie het thema van de 
stimuleringsprijs voor lokale energie initiatieven. De vier finalisten 
presenteerden hun innovatieve energieproject: Stichting Duurzaam 
Noord Deurningen (Dinkelland) en Groen Gebogen (Dalfsen) beiden 
met een waterkrachtproject, Energie(k)Westdorp (Raalte), een 
sportvereniging die samen met andere maatschappelijke partijen een 
warmtenet wil realiseren, en Holzik Stables (Enschede), een manege 
die paardenmest gaat omzetten in briketten. De vakjury, bestaande 
uit Henk Visser (directeur Enpuls), Bernard Stornebrink (Energiefonds 
Overijssel) en Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel) 
beoordeelden de projecten. De winnaar was Groen Gebogen met hun 
project Waterkrachtcentrale Vechterweerd. Een charmant initiatief, dat 
goed contact heeft met de benodigde partijen én ook een innovatieve 
techniek gaat toepassen. Groen Gebogen gaat de voucher van € 10.000 
besteden aan activiteiten en middelen om de samenwerking met de 
buurt goed van de grond te krijgen.  

Vrijdag 10 november namen meer dan 120 mensen deel aan het Kennisfestival 
Lokale Energie Overijssel. De dag stond volledig in het teken van de energie-
transitie in Overijssel en de rol van lokale energie initiatieven en gemeenten 
hierin. De dag kende een gevarieerd programma, met Ruud Koornstra als 
gastspreker, veel praktische workshops en de finale van de Energy Pitch.

Kennisfestival 
Lokale Energie 
Overijssel 
Over de rol van lokale initiatieven en 
gemeenten in de energietransitie

“Wacht niet af, de 
urgentie is groot en het 
moet lokaal gebeuren!”
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individuele initiatieven lid kunnen worden. 
Jeroen Jansen van Enschede Energie, en ook 
één van de initiatiefnemers vertelt: “Een plat-
form als deze past op dit moment het beste 
bij de initiatieven die onderling verschillen 
in bezigheden en tempo. Bovendien weten 
we uit ervaring dat het tijd nodig heeft om 

een samenwerking, waarbij zo’n brede groep 
zich aansluit, goed van de grond te krijgen.” 
Door de tijd heen kunnen de samenwerking 
en de activiteiten zich ontwikkelingen. “Een 
doorontwikkeling breekt begin 2018 aan 
voor dit samenwerkingsverband. Daarover 
gaan we met elkaar het gesprek aan. We zijn 
benieuwd of iedereen toe is aan een nieuwe 
stap,” aldus Gerard Brakkee. 

Op dinsdagavond 27 juni was het in Almelo een feest voor 
de lokale energie initiatieven. Met ruim 40 aanwezigen, 
waaronder gedeputeerde Annemieke Traag, vierden we de 
lancering van het Platform Lokale Energie Initiatieven (PLEI); 
het samenwerkingsverband van, voor en door de lokale 
energie initiatieven in Overijssel. 

Het PLEI richt zich in eerste instantie 
op het leren van elkaar, het delen van 
kennis, aanpakken en werkwijzen 

en belangenbehartiging. Dit stond dan ook 
centraal op de avond. Op een grote kaart van 
Overijssel werd in één opslag duidelijk wie er 
aanwezig waren en wie waar mee bezig was. 
Dit gaf een mooie aftrap voor verdere ken-
nismaking en uitwisseling. De aanwezigen 
konden aangeven waarbij ze geholpen wilden 
worden en vertellen welke ervaring of kennis 
ze anderen te bieden hebben. Een mooie start 
van deze samenwerking. 

Waarom een samenwerkings-
verband?
Ruim een half jaar eerder bleek uit diverse 
bijeenkomsten dat er onder de lokale energie 
initiatieven behoefte was aan zo’n samenwer-
kingsverband. Gerard Brakkee van Groen Ge-
bogen, en tevens één van de initiatiefnemers 
vertelt: “In Overijssel hebben we lokale initi-
atieven van allerlei pluimage: groot en klein, 
starters en gevorderden, couleur locale met 
een eigen aanpak en eigen mogelijkheden en 

ook problemen. Er is heel veel lokale energie, 
maar de weg naar realisatie van een energie-
project en oprichting van een coöperatie is 
vaak lang en moeizaam. Veel potentieel blijft 
onbenut of wordt verspild.” Marleen Volkers 
van provincie Overijssel vult aan: “Lokale initi-
atieven hebben meerdere malen gepraat over 
de mogelijkheden van structurele samen-
werking. Het was mooi om deze gesprekken 
als Provincie Overijssel en Natuur en Milieu 
Overijssel te ondersteunen en zo de ideeën 
voor een alliantie te zien uitgroeien naar het 
Platform dat nu is opgericht.” De behoefte 
aan een samenwerking ontstaat omdat de 
huidige initiatieven in Overijssel inzien dat de 
ontwikkeling van nieuwe initiatieven moet 
versnellen en vergemakkelijken. Ook willen ze 
hun eigen rol in de energietransitie vergroten 
en versterken.” 
Hoe organiseer je dat met elkaar?
Het uitgangspunt van het PLEI is het samen 
werken aan duurzaamheid. Om die samen-
werking te borgen is vooralsnog gekozen 
voor een lichte vorm van samenwerking: een 
platform lokale energie initiatieven, waarvan 

Lokale energie initiatieven bundelen 
krachten in nieuw platform

Top
verhaal07

 18 PLATFORM LOKALE ENERGIE INITIATIEVEN (PLEI) WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR PROVINCIE OVERIJSSEL EN DE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ.  19

“Een platform als deze  
past op dit moment het beste 

bij de initiatieven die onderling 
verschillen in bezigheden  

en tempo”



Meet & eat over 
duurzaam voedsel

Marieke de Groot is coördinerend ad-
viseur voor landbouw en opdracht-
gever voor de Meat & Eat vanuit 

provincie Overijssel. Ze had een duidelijk doel 
voor ogen voor het evenement: “Het ging die 
avond om nieuwe verbindingen tussen bewus-
te consumenten en ondernemers met nieuwe 
duurzame voedselconcepten. Na een kennis-
making tijdens het diner konden consumenten 
laagdrempelig een eerste reactie geven op de 
nieuwe ideeën.” Gedeputeerde Hester Maij 
opende de avond waarbij ze vertelde over de 
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Een Meet & Eat is een volledig verzorgde thema-avond met interessante lezingen, een drie-gangen diner en 
interactieve discussie. Natuur en Milieu Overijssel organiseerde tijdens de Dutch Agri Food Week een Meet & Eat in de 
nieuwe Twentsche Foodhal in Enschede met als thema ‘’duurzaam voedsel’’. Zes ondernemers pitchten hun duurzame 
ideëen en de bijna 100 geïnteresseerden gingen open met hen in gesprek.

het serieuze gesprek te voeren.” In de Foodhal 
presenteerden zes ondernemers hun idee om 
ons voedselsysteem te verduurzamen. De 
geïnteresseerde bezoekers kwamen alles te 
weten over de plannen en konden hun mening 
geven of suggesties ter verbetering. 

Zes voedselinnovaties
Zo presenteerde Chris Kuyper zijn plannen om 
inwoners de aanleg van permacultuurtuinen 
te laten financieren in ruil voor een wekelijks 
aandeel in de oogst. In Gorssel en Lochem zijn 
de eerste twee tuinen reeds gerealiseerd, maar 
Chris is nog op zoek naar een robuust verdien-
model en is benieuwd of zijn concept ook uit te 
rollen is naar Overijssel.

Jan Lohuis wil met twee andere groentetelers 
complete verzorgde groentepaketten samen-
stellen en bezorgen van Almelo tot Enschede. 
Maar is hier voldoende animo voor en hoe kan 
hij de distributie goed regelen?
Frank Aalbers wil oesterzwammen kweken op 
koffiedik en ging met de bezoekers in gesprek 
om zijn concept verder te verbeteren. 
Nadja van den Berg wil pulp van juices ver-
werken tot voedzame waste crackers. Deze 
crackers zijn veganistisch, koolhydraatarm 
en glutenvrij. Maar smaken ze ook goed en is 
de consument bereid de iets hogere prijs te 
betalen?
Tom en Bart Grobben verbouwen soja in 
Nederland, lokaal verbouwd dus en niet ge-
netisch gemodificeerd. Van soja kun je allerlei 
producten maken en ze gingen met de deel-
nemers in gesprek om te onderzoeken welke 
producten het beste in de markt zouden kun-
nen liggen.
Julia Ter Huurne is op haar boerderij een voed-
selbos gestart vanuit de agroforestry princi-
pes. Zij wilde graag van gedachte wisselen 
over het doorontwikkelen van dit concept.
Stuk voor stuk potentierijke initiatieven voor 
het verduurzamen van ons voedselsysteem. 
De aansprekende ideeën zorgden voor een 
grote interactie tijdens deze Meet & Eat. 
Marieke kijkt terug op een geslaagd evene-
ment en hoopt in 2018 op een vervolg. “Ik 
vond het fijn dat er zoveel geïnteresseerde 
mensen waren. Vooral bewuste consumenten, 
maar ook agro- en food ondernemers, die 
betrokken zijn en graag een verbinding willen 
leggen met consumenten.” 

ontwikkeling binnen de zes thema’s van het 
provinciale Agro en Food programma.

Gezellige sfeer
De Twentsche Foodhal in Enschede bleek een 
prima locatie voor een informele avond over 
dit actuele onderwerp. “De Foodhal was nog 
niet helemaal af”, vertelt Marieke, “en dat 
zorgde voor een informele gezellige sfeer. Er 
werd gemakkelijk contact gelegd tijdens de 
maaltijd en veel met elkaar gesproken. Dat 
gemakkelijke contact hielp later erg mee om 

“In de Foodhal presenteerden 
zes ondernemers hun  

idee om ons voedselsysteem  
te verduurzamen”



De afgelopen twee jaar bloeide een mooie samenwerking tussen Natuur en Milieu Overijssel en 
Zorgspectrum Het Zand uit tot het project Natuurlijk Fit. In dit project wandelen en bewegen circa 
60 alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen met één of meer beperkingen in verschillende 
prachtige en goed toegankelijke natuurgebieden. De Natuurlijk Fit activiteiten zorgen voor buiten-
lucht, natuurbeleving, beweging en nieuwe vriendschappen, en dat zijn weer ingrediënten voor 
gezondheid, geluk en zelfredzaamheid.

Tweezijdige begeleiding
Een enthousiaste natuurgids en een zorg-
medewerker begeleiden de activiteiten. De 
natuurgids gebruikt elementen uit de natuur 

en het landschap om samen met de ouderen 
bijzondere momenten te creëren, herinnerin-
gen van vroeger op te halen en verdiepende 
gesprekken te voeren. Ook worden de deel-
nemers gestimuleerd om hun eigen enthousi-

Zorgspectrum Het Zand is een woon-
zorgorganisatie in Overijssel die wo-
nen, zorg en welzijn aanbiedt.  Voor 

de Natuurlijk Fit activiteiten gebruiken we de 
mooie gevarieerde parken, vijvers, bossen 
en dierenweides op en rond de zorglocaties 
Het Wooldhuis in Heino en De Berghorst in 
Staphorst om met de ouderen te wandelen en 
te bewegen. Moniek Beltman is de projectco-
ordinator en erg enthousiast over het project: 
“De activiteiten zorgen voor veel gezelligheid, 
contact en beweging. Precies wat onze cliën-
ten nodig hebben.” Mede dankzij Natuurlijk 
Fit blijven de deelnemers langer gezond en 
zelfredzaam.

Zorg en natuur 
ontmoeten elkaar in Natuurlijk Fit

asme, passie of kennis over de natuur te delen. 
Volgens Moniek is de aanwezigheid van de 
natuurgids van grote meerwaarde. “Wij zijn 
goed in zorg en weten wat bewoners nodig 

hebben. Maar de natuurvrijwilligers 
zijn expert in de natuur en alles wat 
om ons heen groeit en bloeit. Zij 
helpen ons met een stukje verdie-
ping op dat onderwerp, want de 
natuur maakt natuurlijk onderdeel 

uit van de leefomgeving van onze bewoners, 
en iedereen wordt blij van natuur. 
Daarnaast helpt de zorgmedewerker drempel-
vrees weg te nemen, iets dat veel voorkomt bij 
ouderen met een beperking”, vertelt Moniek. 

Mooie momenten
Het project heeft voor veel mooie momenten gezorgd. Op Het Wooldhuis 
in Heino is er op bijzondere wijze veel interactie ontstaan tussen de ouderen 
en leerlingen van de basisschool. “De kinderen die altijd op Het Wooldhuis 
komen voor een natuuractiviteit, hebben de ouderen uitgenodigd om 
hun digitale schoolbord eens te komen bekijken. Dat is gebeurd, waar-
bij bewoners van Het Wooldhuis zich verwonderden over de moderne 
technologieën.” Binnenkort gaan de kinderen samen met bewoners 
moestuinbakjes maken, waarbij de ouderen hun kennis door kunnen 
geven aan de volgende generatie. “De kinderen nemen de moestuin-
bakjes mee naar school om de plantjes daar veel liefde en aandacht 
te geven. Bewoners van Het Wooldhuis zullen dan weer naar 
de basisschool komen, om de stekjes daar samen te gaan 
overzetten in de moestuinbakken op school. Prachtige 
uitwisseling!”, aldus Moniek.
Ook op De Berghorst is inmiddels een fantastische 
club vrijwilligers ontstaan die maandelijks samen met 
bewoners een leuk uitstapje maken. Er komen steeds 
meer bruisende ideeën vanuit zowel de groep be-
woners als de groep vrijwilligers voor leuke uitjes. 
Moniek vindt de input voor activiteiten erg ver-
nieuwend.
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om hun eigen enthousiasme, passie of 

kennis over de natuur te delen”
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Bijen hebben het moeilijk in Overijssel, net als in de rest van Nederland overigens. Dat geldt voor 
honingbijen, maar met name ook voor wilde bijen. Bijen blijken een van de meest bedreigde 
groepen; 56% van de soorten staan op de Rode Lijst. Gelukkig zijn veel mensen zich hiervan bewust 
en gaan aan de slag. Uit de enquête die de Bijenbeweging Overijssel in juni verspreidde blijkt dat 
mensen met verschillende achtergronden en uiteenlopende organisaties zich inzetten voor betere 
leefomstandigheden van bijen. Vooral individuele bewoners, lokale natuurorganisaties, imkers 
en gemeenten zijn actief. De Bijenbeweging Overijssel ondersteunt bestaande bijen-initiatieven, 
verbindt en stimuleert nieuwe initiatieven om samen te werken aan een samenhangend 
bijenlandschap in Overijssel.

Een van de gemeenten met een jaren-
lange ervaring met ecologisch groen-
beheer is de gemeente Olst-Wijhe. Paul 

Terhorst, medewerker Fysieke Infrastructuur 
bij Olst-Wijhe, vertelt hoe een bijzonder 
geslaagde samenwerking met de plaatselijke 
imkers leidde tot extra acties voor bijen in 
Olst-Wijhe. “Ik denk dat het ongeveer 8 jaar 
geleden is, dat de plaatselijke imkers contact 
met ons zochten, met de vraag of we iets 
extra’s konden doen voor bijen. Samen met 
de Imkervereniging IJsselbijkers hebben we 

verschillende gemeentelijke locaties ingericht 
met bomen en planten die belangrijke voed-
selbronnen vormen voor bijen. We waren in 
die tijd al bezig met het stimuleren van de 

Gemeente Olst-Wijhe kiest voor 

bijvriendelijk groen
biodiversiteit in het openbaar groen. Dus dit 
initiatief was een uitstekende aanvulling””. 

Drachtbomen
Een prachtig project dat de gemeente samen 
met kinderen en bewoners heeft opgezet is 
Zonnekamp Oost Olst. Een park van 3 hectare 
met een natuurspeelplek en een rariteiten-
kabinet van bomen die het hele jaar door 
zorgen voor stuifmeel en nectar. Paul: “Mede 
dankzij een subsidie van de provincie konden 
we samen met kinderen en bewoners een 

prachtige natuurspeel-
plek inrichten in een  
nieuwbouwwijk. Het 
park hebben we inge-
richt met allerlei soorten 
bomen, heesters, bollen 

en wilde bloemenmengsels speciaal voor 
bijen. We hebben overigens paarden ingezet 
bij de bewerking van het terrein om te voor-
komen dat zware machines de bodem te veel 
zouden verdichten”’.  

Natuurlijke ontwikkeling
De keuzes die de gemeente maakt in de 
aanleg en het beheer van het openbaar groen 
komen voort uit het beleidsplan groen van 
2007-2017. Paul legt uit wat dat betekent: 
“Daar waar het kan, kiezen we voor een meer 
natuurlijke inrichting. Er is plaats voor planten 
die hier thuishoren en we geven ruimte aan 
spontane ontwikkeling. Dit oogt rommeliger 

dan wat bewoners gewend zijn. Maar door 
steeds goed uit te leggen wat je doet en 
waarom, gaan mensen het steeds meer waar-
deren. Zijn zelfs trots op hoe we het groenbe-
heer aanpakken in Olst Wijhe en nemen dit 
over op plekken waar ze zelf voor openbaar 
groen zorgen”.     

Gemeente en Bijenbeweging  
Overijssel 
De Overijsselse Bijenbeweging is een samen-
werking van provincie Overijssel, Natuur 
en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, 
EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en 
Imkervereniging Nederland. Natuur en Milieu 
Overijssel en Landschap Overijssel zijn hier-
van de aanjagers. Gemeenten kunnen, net 
als Olst-Wijhe, veel betekenen voor bijen. In 
2018 gaan we met gemeenten in gesprek en 
adviseren we ze over de mogelijkheden. 

Top
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“Mede dankzij een subsidie van de provincie 
konden we samen met kinderen en bewoners 

een prachtige natuurspeelplek inrichten in een  
nieuwbouwwijk”



De sleutel voor een groene, gezonde, duurzame en sociale samenleving ligt bij bewoners zelf. Natuur en Milieu 
Overijssel is een actief pleitbezorger van de kracht van de samenleving en ondersteunt deze waar nodig. De 
kracht van de samenleving komt voort uit lokale coalities die bewust zelf verantwoordelijkheid nemen voor 
hun eigenleefomgeving. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een bloemenlint in de stad, het organiseren van 
autodeelinitiatieven, groene speelplekken en gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. In deze Ennemmo 2.17 komt u 
verschillende mooie initiatieven tegen en hieronder volgen nog een aantal andere voorbeelden van dit jaar.

NMO en de kracht van de samenleving

Theo von Piekartz Groene visionair 2017
Beleidsmakers en praktische doeners zijn belangrijk om van Overijssel 
een mooie en duurzame provincie te maken. Maar veel prachtige na-
tuur-, milieu- of duurzaamheidsprojecten komen voort uit een droom 
of visioen. Natuur en Milieu Overijssel is daarom elk jaar op zoek naar 
dromers en visionairs. We ontvingen mooie dromen en lazen veel leuke 
en interessante ideeën. Toch sprong voor ons er één duidelijk bovenuit: 
de droom van Theo von Piekartz uit Oldenzaal voor een prikkeldraad 
vrij Overijssel. 

Financiële steun aan drie initiatieven
Ons eigen Fonds Lokaal Actief stelt financiële middelen beschikbaar  
voor bij ons aangesloten vrijwilligersorganisaties. Het fonds wordt 
mogelijk gemaakt door de Nationale Postcodeloterij en is bedoeld voor 
leuke, nieuwe ideeën, projecten en activiteiten. Dit jaar kregen Het 

Levende Dorp, Weidevogelbescherming Avereest en Natuurbescher-
mingsvereniging IJhorst Staphorst geld uit het Fonds. Het Levende 
Dorp om een voedselbos aan te leggen om te zorgen voor meer 
eetbaar groen in Dalfsen. De Weidevogelbescherming Avereest voor 
een specifieke campagne om meer vrijwilligers te werven. En Natuur-
beschermingsvereniging IJhorst Staphorst om een informatieve en 
feestelijke natuurbeleefdag te organiseren tijdens Tweede Pinksterdag. 

Groen Gebogen winnaar Energy Pitch Overijssel 2017
Overijssel kent inmiddels meer dan 90 lokale duurzame energie initi-
atieven. De initiatieven bestaan veelal uit vrijwilligers die met veel en-
thousiasme op lokaal niveau projecten ontwikkelen die bijdragen aan 
energietransitie en samenleving. Met de Energy Pitch Overijssel krijgen 
initiatiefnemers de mogelijkheid hun plannen te professionaliseren. Tij-
dens het Kennisfestival Lokale Energie Overijssel presenteerden de vier 
finalisten zich met groot enthousiasme aan publiek en jury. Dit waren: 
Groen Gebogen uit Dalfsen, Holzik Stables uit Enschede, Duurzaam 
Noord-Deurningen en Energie(k) Westdorp uit Raalte. De vakjury  was 
gecharmeerd van alle vier de projecten, maar vond het plan van Groen 
Gebogen het sterkst op technische innovatie, financiële haalbaarheid 
en de mate waarin het project bijdraagt aan de lokale economie en 
samenleving.

17 Voedselbossen initiatieven
‘Voedselbossen’ is een verzamelnaam voor een vorm van duurzame 
landbouw die sterk aan populariteit wint. Een voedselbos is een agra-
risch ecosysteem dat is opgebouwd uit vier tot negen vegetatielagen 
met vooral meerjarige eetbare soorten. Uit een goed ontworpen voed-
selbos kunnen het hele jaar door eetbare producten worden geoogst, 
zoals groenten, fruit, noten, thee, paddenstoelen en honing. In Overijs-

is een bijen- en vlindertuin in de wijk Andoorn geopend. Buurtbewo-
ners namen het initiatief om hun eigen buurt op te knappen en een 
vlindertuin in te richten. 

Nacht van de Nacht
Op zaterdag 28 oktober organiseerden wij voor de 13e keer de Nacht 
van de Nacht. Professionals en zo’n honderd vrijwilligers organiseer-
den 30 activiteiten om de aandacht te vestigen op de schoonheid en 
het belang van een donkere nacht. Er waren onder andere nachtelijke 
vaartochten in de Weerribben, break-in escape room in Zwolle, dineren 
bij kaarslicht in Hengelo, een theatervoorstelling in Kampen, ster-
ren en planeten kijken in Rouveen, zwerven door het Reestdal en een 
huifkartocht in Dalfsen. Bij De Ulebelt in Deventer werd een spannende 
nachtwandeling gemaakt en was een telescoop aanwezig om de ster-
renhemel te bekijken. Ongeveer 3.000 mensen bezochten de Nacht 
van de Nacht in Overijssel. 
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sel is inmiddels een netwerk van 17 voedselbosinitiatieven. Natuur en 
Milieu Overijssel ondertekende met 20 andere partijen de Green Deal 
Voedselbossen om voedselbosinitiatieven verder te stimuleren en 
ondersteunen. 

8 Groene Lopers actief in Overijssel
Een Groene Loper heeft als missie bewoners en bedrijven te betrek-
ken bij natuur, landschap en biodiversiteit in de eigen leefomgeving. 
Met een Groene Loper verbinden we bestaande buurtinitiatieven in 
het groen en maken deze zichtbaar, zodat zoveel mogelijk mensen 
in aanraking komen met de natuur dicht bij huis. Inmiddels zijn er 7 
Groene Lopers actief in Overijssel: IJsseldelta, Vechtdal, Zwolle, Almelo, 
Losser-Oldenzaal, Enschede, Hof van Twente en Deventer. Een enorm 
netwerk van mensen en organisaties die de betrokkenheid bij natuur, 
duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert. 
Natuur en Milieu Overijssel is als organisator betrokken bij Zwolle, 
Hengelo, Losser-Oldenzaal en Enschede. In Zwolle werd een Groene 
Burendag georganiseerd dat 1000 mensen op de been bracht (zie Top 
10).  In Enschede werd een bloemenlintactie georganiseerd waaraan 28 
basisscholen en vier groene initiatieven meededen. In Losser-Oldenzaal 
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Op de foto vlnr: voorzitter Joris Hogenboom, Postcode Loterij ambassadeur Quinty Trustfull, netwerkdirecteur Annie van de Pas en netwerksecretaris Sonja Sars. 

Foto: Roy Beusker Fotografie

Dankzij de 2,9 miljoen deelnemers groeide de opbrengst van de Postcode Loterij het afgelopen jaar naar ruim 715 miljoen euro. Omdat de loterij de 
helft van de opbrengsten schenkt aan goede doelen, groeide ook deze bijdrage, met bijna 16 miljoen euro. De donaties werden bekendgemaakt 
tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré. Acteur en milieuactivist Leonardo DiCaprio sprak de aanwezigen toe. Toptennisser 
en filantroop Rafael Nadal was namens zijn Rafa Nadal Foundation aanwezig. 
De Natuur en Milieufederaties ontvingen een cheque van 2,25 miljoen euro. “Hier zijn we ontzettend blij mee”, aldus Netwerkdirecteur Annie van 
de Pas. “Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij mogen wij sinds 1996 rekenen op een structurele bijdrage. Dat is enorm belangrijk voor ons 
werk aan mooie en duurzame provincies, schone energie, gezond voedsel en een mooie natuur. Met dit mooie bedrag kunnen we weer veel extra 
meters maken.”

Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij heeft Natuur en Milieu Overijssel onder meer de volgende projecten kunnen realiseren: Nacht van 
de Nacht, Wind op Land, de Groene visionair, Veldsymposium voor ons netwerk van vrijwilligers, de Groene visite.  

Recordbedrag voor goede doelen!

Nationale Postcode Loterij


