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Hoe nu verder?

De komende maanden zijn de 

initiatiefnemers druk bezig met 

de uitvoering van hun project. 

In het najaar zal een afsluitende 

avond plaatsvinden en worden 

de resultaten met elkaar gedeeld. 

Ook wordt er door de organisatie 

gekeken naar een vervolg van 

de Groene Loper IJsseldelta, om 

het netwerk dat nu is ontstaan te 

onderhouden en uit te breiden. 

Loopt u nog rond met een idee voor 

een groen initiatief, hebt u behoefte 

aan informatie of ondersteuning 

op het gebied van financiën, 

organisatie, PR, ecologie etc. of 

bent u nieuwsgierig geworden naar 

één van de aangesloten projecten? 

Neem dan gerust contact op met de 

Gebiedscoöperatie IJsseldelta!

Contact en meer informatie:

www.gcijsseldelta.nl

         info@gcijsseldelta.nl 

Op maandagavond 19 juni 2017 was het druk in café IJsselzicht in Wilsum.  

Betrokkenen bij de Groene Loper IJsseldelta - deelnemers, verschillende 

organisaties en andere belangstellenden - kwamen bij elkaar voor de feestelijke 

uitreiking van de 2e ronde vouchers voor de groene Loper. Vijftien initiatiefnemers 

met zestien projecten ontvingen een geldbedrag om hun idee voor meer groen, 

meer biodiversiteit en/of het versterken van de kwaliteit van het landschap uit 

te voeren.  Net als in de eerste ronde was er een grote diversiteit aan projecten. 

Tijdens de avond was er veel tijd voor ontmoeting, het leggen van contacten en 

het leren van elkaars projecten. Dit gebeurde onder andere door een rondleiding 

door de uiterwaarden van Wilsum, onder leiding van Albert Boeve, voorzitter van 

Dorpsbelangen Wilsum. Hij liet verschillende projecten zien die in de afgelopen 

jaren in het dorp zijn uitgevoerd en welke plannen de bewoners nog hebben 

voor het dorp en de omgeving. De uitreiking van de vouchers werd gedaan 

door Klaas van der Wal, voorzitter van het bestuur van de Stichting Particuliere 

Landschapsdiensten+ (SPLIJ+), dat de aanvragen heeft beoordeeld. De boodschap 

van de avond: het Nationaal Landschap IJsseldelta is een uniek gebied met veel 

bijzondere projecten en het jarenlange opgebouwde netwerk is van grote waarde 

voor het succes van de Groene Loper IJsseldelta. Daarnaast werd de aanwezigen 

op het hart gedrukt: leefbaarheid in je omgeving begint bij jezelf! 

Succesvolle tweede ronde en 
feestelijke uitreiking vouchers 
in Wilsum
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Coöperatie Zuivelfabriek ‘s Heerenbroek
Planten van kastanjebomen en groen op het terrein

Dorpsbelangen ‘s-Heerenbroek
Bloemenweide voor museum De Kroon

Dorpsbelangen Zalk
Informatiebord flora en fauna

Dorpsraad Kamperzeedijk
Planten van bloembollen in het park

Erf 1
Voorlichtingsmateriaal over natuurinclusieve landbouw

Melkveebedrijf Het Kamperriet
Nachtkijkers en verrekijkers voor vogelobservatiehut

Sluuspoort/Museum Schoonewelle
Educatief project: wat kruipt daar?

Stichting de Kleigaten
Informatiebord in buurtboomgaard Tichelgaten

Stichting Kampereiland (Ons Erf)
Hoogstambomen en informatiebord in de oude boomgaard

Stichting Vrienden van de Oldematen (De Veldschuur)
Aanleg van een waterspeelplaats en aanschaf steenboor

Speeltuin Willem Egbertsstraat
Aanleg van een pluktuin

Zorgboerderij De Rietstulp
Het plaatsen van een tuinhuisje als winkeltje op het erf t.b.v. 
de zorgtak
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Buurtvereniging Schelle-Oldeneel
Verbeteren leefomgeving van en vergroten kennis over bijen

Dorpsbelangen Zalk
Informatievoorziening laarzenroute door uiterwaarden

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

Ned. Bijenhoudersvereniging afd. Kampen eo
Planten van fruitboomen voor aanleg wandelgebied

Het Trefpunt/CBS de Driemaster
Planten van 15 fruitbomen tijdens IJsseldeltadag

Dorpsbelangen Wilsum
Onderhoud openbaar groen (bosmaaier)

Speeltuin Willem Egbertsstraat
Realiseren van een groene speeltuin

1

2

3

4

5

6

7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ronde 1

Ronde 2
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Basisschool De Paperclip Stadshagen
Beplanting voor schoolplein

Bij Miek Kinderopvang
Aanleg van een natuurspeeltuin

Buurtvereniging Ruitenstraat (Project HaBuur)
Plaatsen van zelfbestuivende hoogstamfruitboomgaarden10
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Groene Loper IJsseldelta wordt gefinancierd door Provincie Overijssel en uitgevoerd door Gebiedscoöperatie IJsseldetla.


