
Inspiratie alom, op de excursie langs groene bewonersinitiatieven. 

Vrijdag 7 juli nam was de excursie langs goede voorbeelden van groene bewonersinitiatieven. Op uitnodiging 

van de provincie Groningen, ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met onderstaande organisaties. 

De Provincie hoopt met deze excursie nieuwe aanvragers te werven, mooie groene initiatieven, om gebruik 

te laten maken van het budget ‘Mens en Natuur’. Het werd een prachtige dag met veel informatie, indrukken 

en uitwisseling, zowel tussen de deelnemers als de inleiders van de voorbeeldprojecten. 

Een korte terugblik op deze dag. In beelden en met praktische tips. 

 

  

 

 

 

 

   

Pascal van Corbach vertelt over hun nieuwe natuurterreintje in 

Nieuwolda en nodigt gedeputeerde Henk Staghouwer en 

wethouder Laura Broekhuizen vervolgens uit voor het onthullen 

van een bankje, gemaakt door leerlingen van het Alfa-college. 

Tip: zoek steeds de samenwerking, want samen kun je meer. 

Wat al veel natuur en soorten in korte tijd!!  

 

Met een bus van het Nationaal 

Busmuseum uit Hoogezand een 

rondje door de provincie 

Groningen: van Kolham, naar 

Nieuwolda en via Midwolda, 

Muntendam, weer terug naar 

Kolham.  

Een stimuleringsbijdrage voor 

Stichting De Wissel van de Provincie 

voor de uitvoering van het plan 

‘Ontmoeten en Bewegen’ in 

Midwolda. Jeanet Roozendaal van 

Dijk neemt de check in ontvangst. 

Tip: deel je behaalde successen met 

je dorpsgenoten. 

Herinrichtingsterrein De Wissel in 

Midwolda, dat midden in het dorp ligt.  



    

 

 

    

   
     

Mario Post vertelt hoe Werkgroep De Grauwe Klauwier op initiatief 

van een akkerbouwer ontstond, en zich nu met een groep 

enthousiaste vrijwilligers inzet voor de biodiversiteit in bermen en 

langs akkerranden in het buitengebied van Muntendam. Het wieden 

van het giftige Jabobskruid doen de vrijwilligers met veel plezier, 

maar vergaderen en besturen liefst zo weinig mogelijk (=tip).  

Gastheer en voorzitter van de Werkgroep 

Kolhamster Mainschoar, Wout de Boer, praatte ons 

eerst bij over de plannen voor het bos/natuurpark. 

Tip: Wat goed werkte was de samenwerking met de 

www.bosgroepen.nl. Annet de Jong, lid van de 

werkgroep en boswachter in het dagelijks leven, 

toont ons vervolgens de resultaten ter plekke. 

http://www.bosgroepen.nl/


    
       

 

 

 

https://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/natuur-en-landschap/groene-bewonersinitiatieven/ 

             

 

Anke Romein, 

contactpersoon bij de 

Provincie voor groene 

bewonersinitiatieven 

(budget Mens en 

Natuur). 

Tip: Maak de natuur ook 

aantrekkelijk voor kinderen! 

De medewerkers van de Heemtuin 

zorgden voor een creatieve lunch in de 

bus…. Prachtig gemaakt en lekker!   


