
hoe een wandeling nu vaak gaat . . .

Nauwelijks iets te vinden op internet, dus gaan we op 
goed geluk. Vanuit het NS-station dwalen we de nieuw-
bouwwijk door. Nergens een aanwijzing hoe we de stad 
uit kunnen komen. Uiteindelijk vinden we een route naar 
buiten. Lukraak slaan we een aardig landweggetje in. Dat 
komt al gauw uit bij een kanaal. Aan de overkant ligt de 
molen die we willen bezoeken. Helaas, onbereikbaar. Er 
is geen brug, de schakel ontbreekt. In de weilanden veel 
vogels. Geen idee wat het zijn. 
Dan volgt een saaie vaart, kilometers lang. Van niets naar 
niets. Eindelijk komen we aan bij een kruising. Op de gok 
lopen we richting westen, over een fietspad. Breed asfalt. 
De drukke rondweg is hoorbaar aanwezig. We lopen een 
overbrugging mis. Weer een kilometer langs een drukke 
uitvalsweg. Moe en weinig voldaan komen we ten slotte 
aan bij een station. ‘dit nooit meer’   verzuchten we…

welkom op de groene loper
De groene loper heet wandelaars van harte welkom in het 
landschap. Inwoners en bezoekers die het ontstaan van het 
Hollandse landschap willen beleven en scholieren die er 
voor een biologie- of aardrijkskundeles opuit trekken. Daar-
naast is de groene loper er voor mensen die buiten, in een 
gezonde omgeving, willen werken of wonen. Biologische 
boeren, horeca-ondernemers, mensen die in de weidsheid 
van het landschap de inspiratie en rust vinden om hun werk 
te kunnen doen. 
De groene loper draagt bij aan een duurzaam netwerk voor 
landschap, natuur en samenleving. Een netwerk dat niet 
alleen bestaat uit routes en landschappelijke linten, maar 
nadrukkelijk ook uit mensen met hart voor hun landschap. 
De groene loper wil dat mensen zich betrokken voelen bij 
hun omgeving. Alleen zo blijft het landschap leven.  

de groene loper verbindt vier onderdelen:

ommetje:  

beleefboerderij: 

groene loper: 

a la carte : 

de groene loper uitrollen…

Hoe realiseer je zo’n integraal idee? Allereerst ligt hier 
een taak voor de regionale overheid. Recreatieschap 
en provincie zijn een goede katalysator. Gemeenten 
kunnen weer uitwerkingen van route-onderdelen op zich 
nemen. Een landschapsplan gekoppeld aan het 
bestemmingsplan heeft de voorkeur. Daarnaast stimu-
leert de groene loper (particuliere) initiatieven. Een boer 
verbreedt zijn bedrijf, een natuurwerkgroep adopteert 
een rij knotwilgen, een waterschap stelt een schouwpad 
open.
In feite is elk van de vier onderdelen winst voor mens én 
landschap. Maar de onderdelen tezamen versterken 
elkaar. Het is daarom wenselijk dat de betrokken 
partijen zich in één platform verenigen, met een 
landschaps-coördinator als spin in het web. Deze kan 
afzonderlijke projecten in gang zetten én combineren. 
Natuurlijk is het mooi als de vier onderdelen van de 
groene loper gelijktijdig in gang worden gezet. Lukt dat 
niet, dan kunnen ze ook afzonderlijk worden uitgevoerd. 
Het onderdeel ‘à la carte’ vergt de minste investering in 
organisatie en voorzieningen. Bovendien stimuleert het 
de betrokkenheid van alle partijen. Daarmee kan het de 
weg voor de andere onderdelen vrijmaken.  

bu
ite

n 
ge

w
oo

n 
ve

rb
on

de
n 

de groene loper

kort en afwisselend blokje om vanuit de stad  

multifunctioneel informatiecentrum met horeca

aantrekkelijke landschapsroutes

educatieve wandelkaart op maat

. . . en hoe het anders kan

Het wandelnetwerk in de regio biedt talloze 
mogelijkheden, zien we op internet. We besluiten dat 
we ter plekke wel zien hoe we lopen. Mogelijkheden 
genoeg! 
Bij het station staat een informatiebord: ‘Welkom op de 
groene loper!’ Genummerde paaltjes  leiden ons via een 
historisch weggetje naar buiten. Na een halfuurtje 
komen we bij een oude stolp, bestemd als  
beleefboerderij. Terwijl wij koffiedrinken, vermaken de 
kinderen zich met de geitjes, het onderwaterkijkscherm 
en het waterspel. Ondertussen bekijken wij de 
beleefkaart. 
We vervolgen onze route over een spannend pad door 
riet en hooiland. Bij een paaltje met QR-code check ik 
mijn smartphone. Ik lees over de markante vlucht van 
de watersnip. En hoor het onmiskenbare geblaat van 
deze ‘hemelgeit’, want zo wordt hij ook wel genoemd. 
We moeten een breed water over. Een oude praam, 
vast aan een ketting, dient als pont. Via een knuppel-
pad doorkuisen we het veen. Aan de dorpsrand voeren 
slingerpaadjes ons door ‘Het Waterwoud’. Onderdeel 
van het ommetje voor mensen uit de wijk. Ongemerkt 
wandelen we de dorpsstraat in. Oude houten huizen in 
groenen, grijzen en pastelblauw. Een bakker verkoopt 
er lokale producten. Via een voetpad met brede vlin-
derberm bereiken we het station. ‘Gaan we nog eens?’  
roepen de kinderen…

Voor wie is deze brochure?

Deze brochure is bedoeld voor iedereen die betrokken is 
bij het werken aan een mooi, duurzaam en toegankelijk 
landschap. De groene loper staat hiervoor model en is 
een uitnodiging om integraal en in nauwe samenwerking 
aan de slag te gaan. 

betrokkenheid en duurzaamheid  

Bewust en duurzaam leven en betrokken zijn, daar draait 
het om in deze tijd. Dat geldt ook voor het landschap. 
De status Nationaal Landschap biedt nog geen garantie 
voor de toekomst. 
Alleen als bewoners en bezoekers zich bij het landschap 
betrokken voelen en oog hebben voor de enorme rijkdom 
aan verhalen, het avontuur dat je er kunt beleven en de 
inspiratie die je er kunt opdoen - alleen dán krijgt het land-
schap betekenis. Daarvoor moet je het landschap zelf wel 
kunnen beleven. Het moet dus goed bereikbaar en toegan-
kelijk zijn. Bovendien moet je als bezoeker informatie op 
maat kunnen krijgen. Mensen worden vandaag de dag met 
informatie overspoeld. Daarin moeten ze hun weg kunnen 
vinden. Want de interesse in de historie van een plek, het 
verhaal, is groter dan ooit. 
Duurzaamheid krijgt vorm door functies slim te combineren. 
Breng je recreatieve routes, ecologische verbindingen, 
historische landschapselementen, het nieuwe werken en 
ecologische boeren samen, dan ontstaan sterke structuren 
in het landschap. En sterke structuren zijn weer beter te 
beschermen. 

meer weten?     
PaulvanKan natuur & landschap 
info@paulvankan.eu
www.paulvankan.eu 
www.degroeneloper.eu 
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a la carte:   jouw verhaal van het landschap   

Informatie over een gebied met bijbehorende 
recreatiemogelijkheden wordt via een website 
aangeboden. Bezoekers vinden daarop een overzicht 
van het complete routenetwerk van een regio, bij 
voorkeur de hele provincie. Dankzij een integraal 
systeem van routepunten kunnen ze eenvoudig 
wandelingen uitstippelen en informatie ontvangen, 
zowel thuis als onderweg. 
Langs de routes zijn alle lokale wegwijzers vervangen 
door compacte paaltjes met een nummer en QR-code. 
Ze staan op splitsingen en op markante punten. Via 
beleefkaart of smartphone weten recreanten waar ze 
zijn en ontvangen ze informatie over de thema’s die ze 
hebben gekozen. De groene loper maakt een einde aan 
de bebording en versnippering van wandelroutes. 

ommetje:   buiten gewoon welkom 

De laatste tien jaar zijn op veel plaatsen vanuit de 
dorps- of stadsrand ‘ommetjes’ aangelegd. Zulke  
ommetjes geven de stad een landschappelijke rand en 
nodigen bewoners uit om naar buiten te gaan. Kleine, 
envoudige voorzieningen maken buiten voor kinderen tot 
een avontuur. Een blote-voetenpad of een klimbos zijn 
natuurlijk helemaal het einde. Ook een beleefboerderij 
halverwege de route doet het altijd goed. Een aantrek-
kelijk doel om een ommetje voor te maken!  Ommetjes zijn 
bovendien de aanloop voor langere wandelingen en staan 
niet op zichzelf. 

beleefboerderij:   alles komt samen   

Op ongeveer twee kilometer wandelen vanuit de woonwijk 
ligt een beleefboerderij. Dit is bij voorkeur een oude 
boerderij. Ontbreekt deze, dan kan er een nieuwe 
gebouwd worden, geïnspireerd op de streek.
In de beleefboerderij komt alles samen. Recreatieve 
routes, informatie over natuur en landschap, een speel-
plek voor kinderen, een winkeltje met streekproducten. 
Het erf is vol bedrijvigheid, op het terras wordt slow-food 
geserveerd. Bezoekers kunnen zich laven aan de wel-
daad van het landleven. Bovendien hebben lokale groene 
organisaties er een plek. De landschapscoördinator heeft 
er zijn atelier. Initiatieven voor de groene loper worden hier 
geboren. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid. En dat 
stimuleert weer om het gebied verder te verkennen. 
Te voet, te paard, per fiets of per kano: vanuit de 
beleefboerderij kun je alle kanten op!

maak het landschap toegankelijk

‘De Groene Loper’ (Birgit Schmaehling & Paul van Kan) 
won in 2009 de Innovatieprijs Waterrijk Cultuurlandschap 
(Provincie Noord-Holland). De jury verkoos deze inzending 
omdat het op diverse plekken kan worden uitgevoerd en het 
landschap toegankelijk maakt. Ook het zelf door wandelaars 
op maat samenstellen van routes werd gewaardeerd. 

Rond die zelfde tijd zijn diverse projecten gestart en 
uitgevoerd, soms ook onder dezelfde naam. Zo werd in 
2009 in Almere de groene loper gerealiseerd. Deze route 
leidt en begeleidt wandelaars vanaf station Almere 
Oostvaarders via stedelijk groen richting de Oostvaarders-
plassen. Het idee van de groene loper komt hierin goed tot 
uiting. In september 2011 is in Rotterdam Groene Loper 010 
geopend. Deze voert langs 60 groene hotspots. 
Ook klompenpaden, interactieve wandelsites, het Noord-
Hollandpad, landgoedboerderijen en educatieboerderijen 
maken het landschap toegankelijk. 

groene loper:   meer dan een wandelroute 

Hollandse landschappen zijn waterrijk. Daardoor is  het 
netwerk aan voetpaden sterk verbrokkeld. Dat maakt 
een gebied niet aantrekkelijk om te verkennen. 
Het aanleggen van missende schakels vergroot de 
mogelijkheden direct. Het ligt daarbij voor de hand om 
(historische) landschapslijnen te volgen; een 
verdwenen dijkje, een oude kreek, een voormalige 
ontginningsgrens. Als je daarlangs ook een ecologi-
sche berm of oever aanlegt, bereik je meerdere doelen 
tegelijk. Mensen en dieren willen allemaal zonder hin-
dernissen van A naar B. Ze kunnen prima van dezelfde 
schakels gebruikmaken. De routes van de groene loper 
zijn zorgvuldig gekozen en gekoppeld aan een uniform 
route-info-systeem. Zo vormen ze een landschappelijke 
ruggengraat. Recreant, landschap en natuur vinden 
daarin houvast. Rondom deze ruggengraat is ruimte 
voor kleinschalige landschapsversterkende elementen. 
Dat vergroot de kans op behoud in de toekomst.  

de groene loper verbindt


