Verslag digitale trekkersbijeenkomst jaarlijks actie
20 april 2021
Agenda:

Taco IJzerman neemt ons mee in de wereld van Eetbaar Groen
Taco vertelt over zijn werk als adviseur eetbaar groen voor Groene Schoolpleinen. Daarbij kunnen we
denken aan moestuinen, maar ook aan fruitbomen, - struiken, leifruit en voedselbosjes. Taco breekt
een lans voor de kiwi.
Voor onze actie van dit jaar heeft Taco een lijst samengesteld van geschikte struiken. Struiken en
hagen dienden vroeger voor veekering, maar hadden ook ecologisch nut. Daarnaast zijn ze prachtig
vanwege de verschillende tinten gedurende het jaar.
De lijst bevat streekeigen, ecologisch waardevolle struiken (met nadruk voor eetbaar door dier, en
daarbij aangegeven in hoeverre dit ook eetbaar is voor mens). Deze struiken leveren ook nog eens
interessante ondergroei voor vlinders, bijen en insecten. De agressieve doorndragers zijn niet
meegenomen in de lijst. Hieronder de lijst. Iedereen ontvangt de uitgebreidere Excel en de totale
presentatie via Lilian.

Ina: Deze heggen zijn vooral interessant voor buitengebied en voor plantsoenen. In de Hof van
Twente willen we graag dat boeren aan de slag gaan met de aanplant van struiken. Fruitstruiken en
leifruit kan makkelijker toegepast worden in steden en dorpen. Eigenlijk hebben we twee lijsten
nodig. Deze en een lijstje met eetbaar groen voor mensen, dan kun je breed toepassen. Taco vult zijn
lijst aan met eetbaar groen.
Tip van Loet voor het aanleggen van heggen in agrarisch gebied: Betrek Hoopheggen om echt meters
te maken.
Miriam G. vraagt naar fruitbomen (appels) die met deze hagen meegesnoeid kunnen worden. Taco
vult de lijst aan met wat hij weet.
Toevoeging van Erik: in Overijssel heet dit een houtwal, geen haag.

Jaarlijkse actie
Loet licht het PvA toe. Budget, keuzevrijheid, het lokale aspect en een duidelijke taakverdeling waren
uitgangspunt. We willen een leuke titel zodat het een campagne wordt, met een aftrap op de dag
van de biodiversiteit georganiseerd door het kernteam.
Marrit licht de financiën toe. Provincie heeft € 50.000 toegezegd voor deze actie, uitgaande van 25%
cofinanciering. Dit komt neer op € 5.000 van de provincie per Groene Loper. De Groene Lopers
zorgen zelf voor € 1.250,- cofinanciering, bijvoorbeeld vanuit de gemeente, wijkbudgetten of
Oranjefonds.
De € 5.000 ,- is voor plantmateriaal en als dat nodig is een aantal organisatie-uren.
De € 1.250,- cofinanciering kan bestaan uit euro’s, geschonken plantgoed en/ of uren. Hiervoor
mogen vrijwilligersuren (voor het organiseren, niet voor het planten zelf) meegerekend worden á
€15,- per uur.
Daarnaast kijkt het provinciaal kernteam of het PBCF nog een bescheiden bijdrage kan leveren (extra,
hier hoeft geen cofinanciering voor te komen, maar mag ook niet opgevoerd worden als
cofinanciering).
Verantwoording mag bijvoorbeeld in de vorm van een verslagje, nieuwsbrief, persbericht en foto’s.
Dit delen we onderling weer voor inspiratie. Zo kunnen wij ook zichtbaar maken wat er gebeurd is.
Reacties: Fijn dat er concrete handvatten zijn in de vorm van een plan en een plantlijst. Het verhaal is
helder. Fijn ook dat er budget geregeld is. Er is goed geluisterd naar de evaluatie van vorig jaar.
Miriam t V: Mag het geld ook besteed worden aan een boomgaard, voor mensen die nog op de
wachtlijst staan van de bomenactie.
Marrit: Dit dient niet het doel om andere mensen enthousiast te maken voor groen en het nut van
groen (verbazing, verwondering, betrokkenheid).
Er borrelen al gelijk wat ideeën op:
•
•

Miriam G: Net als de maatjes van Albert Heijn kun je setjes maken, iets voor jezelf (fruit) en
iets voor een ander (eetbaar groen/nootje voor de eekhoorn). Leuk idee!
Dook: sportvelden kunnen ook wel wat meer groen rondom gebruiken.

Marrit: Hoe zit het met eetbaar fruit voor mensen, willen we dit toevoegen? Erik: De actie met
eetbare struiken in Zwolle was een groot succes, het idee van eetbaar groen slaat aan bij een bredere
doelgroep. Marrit: vanuit de provincie is biodiversiteit natuurlijk de kern. Als je meer mensen bereikt
met eetbaar groen dan is dat een prima lokkertje, zolang het maar niet de hoofdmoot is.
Vragen om gezamenlijk te beantwoorden
•

Weten we al een leuke actie om mee af te trappen (provinciaal en lokaal)?

Het provinciaal kernteam kan daarvan een persberichtje maken. Loet: kan daar ook een filmpje van
gemaakt worden dat de GL kunnen gebruiken?
Ina wil wel meedenken over klein aftrappen. Zijn de maatjes hier leuk voor? Miriam G. denkt aan een
fotoactie via social media.
Dook, Miriam G., Ina en Angelien prikken een brainstormmoment, Hannelore sluit aan vanuit het
kernteam.
•

Titel van de campagne

Mmmmm, natuur om op te vreten.
Te plat? Niet uitnodigend? Heeft wel aandacht. We gaan ervoor. Eventueel kun je een ondertitel erbij
bedenken, en er ‘(vr)eten’ van maken.
•

Willen we een vast plantmoment (bijv. november)?

Dit lijkt niet haalbaar. We laten het los maar zorgen wel voor standaard communicatie. Het kernteam
zorgt ervoor dat de berichtjes tijdig beschikbaar zijn. Het is wel fijn om een aantal gezamenlijke
periodes te hebben. Eind oktober – medio maart is de beste plantperiode. Liefst is de actie dit najaar
en niet komend voorjaar, volgend jaar komt er weer een nieuwe actie.
16.30 uur

Lilian sluit het overleg af.

