
Groene Loper IJsseldelta wordt gefinancierd door Provincie Overijssel en uitgevoerd door Gebiedscoöperatie IJsseldetla.

Netwerk, kennis én ondersteuning 
Er gebeurt nog veel meer in de IJsseldelta! Mensen met een idee om 
landschap en biodiversiteit in hun omgeving te verbeteren en die daar 
samen met anderen mee aan de slag willen gaan, zijn welkom om zich aan 
te sluiten bij de Groene Loper IJsseldelta. De tweede informatieavond is 
op 27 maart 2017 op Kamperleiland, zie de agenda hiernaast. 

 

 
De Groene Loper IJsseldelta is niet alleen bedoeld als financiële 
ondersteuning, maar vooral als netwerk voor het delen van kennis en 
ervaring tussen bewoners en bedrijven, initiatiefnemers en overheden, 
initiatiefnemers en vrijwilligers. De Gebiedscoöperatie IJsseldelta kan u 
hierbij ondersteunen! Zo is een initiatief voor een blindenpad in Schelle-
Oldeneel in contact gebracht met het AOC Groene Welle in Zwolle om 
dit samen te realiseren.

Nieuwsbrief nr. 2 Groene Loper IJsseldelta  - maart 2017

In oktober 2016 ging de Groene Loper IJsseldelta van start. Sinds die tijd zijn 
verschillende bewoners in de IJsseldelta bezig geweest met het maken van 
plannen, bedenken van manieren om deze uit te voeren en het indienen van 
aanvragen voor ondersteuning vanuit de Groene Loper. De eerste aanvraagronde 
eindigde op 1 februari. Zeven initiatieven hebben in deze ronde een geldbedrag 
gekregen om te besteden aan hun project. Op de kaart is te zien dat dit heel 
verschillende initiatieven zijn, verspreid over de hele IJsseldelta. 

Uitreiking eerste vouchers 
en start ronde 2

Agenda

ma 27 maart | 20:00
Informatieavond 2e ronde + 
uitreiking vouchers 1e ronde! 
Locatie:  

Ons Erf
Heultjesweg 14
8267 AH Kampen

april/mei
thema-avond 
Iconen van de IJsseldeta:  
de grutto en de otter 
Locatie: volgt nog

1 juni
deadline inleveren 
aanvraagformulier 
ondersteuning 2e ronde

Tijdens deze avond vindt ook de feestelijke 
symbolische uitreiking van de geldbedragen 
plaats aan deelnemers van de 1e ronde.  
Kom en laat u door deze projecten  inspireren!

Deadline inleveren aanvraagformulier 
voucher ronde 2:

1 juni 2017

Foto’s van en plannen voor de groene speeltuin in Hasselt. Bron: Vereniging Speeltuin W.E. Hasselt

Educatie over vogels: vogelkijkers en 
vogelhuisjes
Ds. Joh. van de Wendeschool & 
Rehobothschool, Kampen

Een groene speeltuin
Willem Egbertsstraat Hasselt

Planten van 15 fruitbomen 
tijdens de IJsseldeltadag
Het Trefpunt, Mastenbroek

Planten van fruitboomrassen voor 
aanleg wandelgebied
Bijentuin Rieteweg, Kampen

Verbeteren leefomgeving van en 
vergroten kennis over bijen
Buurtvereniging Schelle-Oldeneel

Onderhoud van openbaar groen
Vereniging Dorpsbelangen Wilsum

Informatievoorziening over laarzenroute
Zalk

Praktische informatie
Wilt u ook meedoen aan de Groene Loper? Bent u op zoek naar advies en/of wilt u een voucher voor 
financiële ondersteuning aanvragen of wilt u op de hoogte gehouden worden van andere projecten en 
bijeenkomsten? Neem dan contact op! 

Het aanvraagformulier is te downloaden via: 

www.gcijsseldelta.nl

Meer informatie te vinden via de website, of mail naar:

info@gcijsseldelta.nl 

http://www.gcijsseldelta.nl
mailto:info%40gcijsseldelta.nl?subject=

