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1. HIER OPGEWEKT - Kennisplatform voor lokale duurzame energie initiatieven 
Tal van (burger)initiatieven zijn gestart op het gebied van duurzaam en lokaal 
energieopwekking in Overijssel. 'Hier Opgewekt' is een kennisplatform voor iedereen 
die zich betrokken voelt bij dit onderwerp. Inmiddels uitgegroeid tot een provinciaal 
netwerk waar burgers elkaar rond dit thema ontmoeten. 
 
2. MVO MONITOR METAALUNIE 
De Metaalunie heeft samen met verschillende provincies en het landelijk COS een 
MVO monitor voor MKB metaalbedrijven 
ontwikkeld. Waar een concreet overzicht van energiebesparing en de daarbij 
behorende branche-ambitie's geformuleerd wordt. 
 
3. RUIMTE VOOR DE RIVIER 
Educatief natuur- en milieucentrum De Ulebelt in Deventer, Waterschap Groot 
Salland en Bureau Ruimte voor de Rivier, hebben een bekroond excursieprogramma 
ontwikkeld voor het basisonderwijs. Daarnaast een viertal educatieve programma's 
voor het voortgezet onderwijs. Op deze manier wordt er kennis gemaakt met 
bijvoorbeeld de problematiek van rivierwaterafvoer, maar ook bijvoorbeeld de 
herinrichting van een landschap. 
 
4. JONGLEREN WATERBEHEREN OVERIJSSEL 
Dit is een samenwerking tussen NMO, IVN, provincies Groningen - Drente & 
Overijssel, waterschappen en hengelsportfederaties. Basisschoolleerlingen maken 
kennis met waterkwaliteitsaspecten, bovendien is er een website ontwikkeld voor 
docenten die werkzaam zijn in het middelbaar onderwijs met actueel 
educatiemateriaal. 
 
5. TRANSITION TOWN DEVENTER 
Dit is een wereldwijd concept om lokale gemeenschappen (dorpen, steden, wijken, 
buurten) te ondersteunen om het wonen, werken en leven: minder afhankelijk te 
maken van olie. Twee jaar voorlichting, training en advisering hebben 10 initiatieven 
in Overijssel gerealiseerd en is uitgegroeid tot een Overijssels netwerk. 
 



6. MINOR SOCIAL GREEN 
Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de maatschappij. Hogeschool 
Windesheim, Natuur en Milieu Overijssel, Provincie Overijssel, Waterschap Groot 
Salland Agentschap NL, programmabureau NME en Landstede hebben de  SOCIAL 
GREEN ontwikkeld. Studenten worden opgeleid in duurzaam handelen wat via 
opdrachten wordt bewerkstelligd.  
 
7. DE KRACHT VAN VLAS 
Wat begonnen is als een initiatief is uitgegroeid tot een netwerk van bedrijven en 
organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. De hernieuwbare 
grondstof vlas die vele toepassingen kent in bouwisolatie, vezelversterkte 
kunststoffen, geneesmiddelen, textiel, cosmetica, voeding etc. kan voor agrariërs 
duurzame akkerbouw zijn waarbij biodiversiteit bevorderd wordt. Er wordt getracht 
vlas te herintroduceren in de regionale Twentse economie. 


