kerncijfers 2020/2021
Natuur voor Elkaar
Condities soorten op orde
Versterking

Condities soorten op orde

Subsidie voor bermen
7 plantensoorten op 41 locaties versterkt.

4 gemeenten hebben subsidie ontvangen voor het

16 aanvragers zijn bezocht hebben advies

opstellen van een ecologisch bermbeheerplan.

Doe- en Leernetwerken (DLN)

gekregen.

57 erven natuurvriendelijk ingericht

NVE-gemeenteplan

3 DLN georganiseerd.

8 plannen van aanpak binnengekomen.

Per DLN hebben we gemiddeld 3

Met 5 gemeenten gaan we een Natuur voor Elkaar

intervisie vragen.

gemeenteplan opstellen.

20-40 deelnemers per DLN.

voor o.a. de kerkuil en de

> 100 gemeenteambtenaren in DLN

boerenzwaluw.

netwerk.

Informatie en communicatie

Informatie en onderzoek

We hebben met alle gemeenten in
6 onderzoeken uitgevoerd naar o.a.

Overijssel een gesprek gevoerd over

vleermuizen en paddenstoelen.

samenwerking tussen Natuur voor
Elkaar en de gemeente.

2 themabijeenkomsten georganiseerd;
bermen en heide.

Groene schoolpleinen
Financiering en communicatie

Iedereen een boom

Partnergemeenten

Versterking en subsidie
41.986 geplante bomen

196 aantal leden op Facebook.

5 gemeenten hebben zich aangesloten als partnergemeente voor

daarvan zijn >900 bomen door de groene lopers geplant

9 verstuurde pleinnieuwtjes.

groene schoolpleinen.

daarvan zijn 50 pronkbomen geplant.
236 mensen hebben hun bomen aangemeld op de website.

2 themabijeenkomsten georganiseerd

€

over groene schoolpleinen.

31 subsidies beschikt, voor een totaalbedrag van € 31.311,-.
10.584 bomen geplant.

Aantal vergroende schoolpleinen

Ideeën, ondersteuning en website
119 mensen hebben ideeën ingebracht.
28 mensen hebben hun grond ingebracht.
96 personen willen helpen bij het planten van bomen.
De website is 12.000 keer bezocht.

Partners

Aantal schoolpleinen in Overijssel

107 vergroende schoolpleinen zijn gerealiseerd over de
gehele projectperiode, niet specifiek in 2020/2021.

12 nieuwe partners.

Natuur in de stad

Natuurinclusieve infrastructuur

Versterking

€

Versterking

Gemeenten

3 inspiratiesessies bij gemeenten georganiseerd.

30 km ingezaaide bermen:

5 pilotprojecten gestart voor diverse

groene buurtinitiatieven beschikt.

Vergroeningstrajecten in wijken in Deventer en

•

14km bij de N765

maatregelen en voorzieningen zoals:

7 daarvan zijn voor het opzetten of

Kampen.

•

8km bij de N332

•

Ottervoorzieningen

•

10km bij de N343.

•

Reeënvoorzieningen

3 volledig omgevormde bermen.

•

Maatregelen voor bijen in bermen

1300 nestkasten opgehangen tbv

•

Aanleg voor extra tunnels voor otters

20 initiatieven uit de samenleving of

doorontwikkelen van Groene Lopers.

Informatie en communicatie

bestrijding eikenprocessierups.

en reptielen.

450 deelnemers bij congres.
4 community’s of practice georganiseerd
voor 130 deelnemers.
70 deelnemers bij webinar.

1.000 personen hebben het magazine
Natuurinclusief Bouwen ontvangen.

Adviesgroep samengesteld van landelijke
wetenschappers op het gebied van Natuur
en Zorg. Aansluiting bij Landelijk netwerk
Alles is Gezondheid.

Natuurlijk kapitaal

Streekeigen landschapsbeheer

Versterking

Bedrijventerreinen

63 maatwerkadviezen voor indieners

10 bedrijventerreinen:

prijsvraag Ereprijs.

hier werken samen om de omgeving

1 bedrijfsnatuurplan voor vrijetijdsondernemer.

te vergroenen.

Bidbooks
Geïnteresseerden voor het
maken van een bidbook
Opgeleverde bidbooks

10 bedrijventerreinen geadviseerd.

Bidbooks in uitvoering
Nieuwe bidbooks in de maak

Bijeenkomsten en informatie
Bijeenkomsten
4 natuurateliers voor agrariërs.
Natuurfilmpjes gerealiseerd met en voor agrariërs.

4 leerbijeenkomsten voor langjarig

2 webinars georganiseerd:

beheer georganiseerd.

•

“What works” ?

•

Natuur op je erf.

8 artikelen koploperondernemers verspreid met
VNO-NCW.

Groene vrijwilligers
Natuuronderhoud door vrijwilligers

Communicatie en bijeenkomsten

750 fruitbomen onderhouden.

1,2 mlj. downloads van routes (app gebruikers).

700 ha heide onderhouden.

30.000 websitebezoekers.

4000 mtr. gesnoeide heg, haag,

130 verhalen van vrijwilligers.

houtwallen en –singels en lanen.

45 nieuwe opdrachten op website.

Door COVID-19 zijn deze gegevens minder accuraat

Cijfers over Groenbezig.nl

9 bijeenkomsten georganiseerd
over groen vrijwilligerswerk.

Gereedschapsdepots

3 gereedschapsdepots in Overijssel.

38 natuurexcursies gegeven.
350 deelnemers.

Opgeleverde bidbooks

