
Samenvatting  
demosessies 2019 

Team Klimaat Actief! in Zwolle 



Voorstellen 

Met deze groep begonnen we in 2019 en inmiddels zijn er veel mensen bijgekomen en hebben  
we telkens een wisselende groep mensen die op de demosessie komen. In de zomer hebben we  
het demomoment verschoven naar het eind van de vrijdagmiddag om juist zoveel mogelijk Zwollenaren  
in de gelegenheid te stellen om aan te sluiten. Collega’s worden via mail en overlegmomenten op de  
hoogte gehouden. 



Doel 

Zoveel mogelijk Zwollenaren die Klimaat Actief handelen. 

 

Kernwoorden: 

 

1. Klimaatadaptatie 

 

2. Actieve bewoners en (kleinere) ondernemers Zwollenaren 

 

3. Voorbeeld doet volgen 

 



Programma van een demosessie 

Maximaal 30 minuten  

 

• Demo wat gedaan aan Shortlist 

 

• Wat de komende 4 weken? 

 

• Een korte blik op de longlist 

 

• Review 

 



In deze samenvatting: 

In volgende dia’s zie je per demosessie steeds: 

• De shortlist van de 4wekelijkse periode waarin we concrete acties/resultaten 
opnemen die we met de initiatiefnemers willen bereiken 

• Per actiepunt de bereikte resultaten in beeld en/of kernwoorden 

• Evt. aanvullend nieuws uit de stad of van onze longlist 

• De longlist, waar wij ook een deel van onze tijd aanbesteden maar nog geen 
concrete resultaten in de betreffende periode zijn te verwachten 



Acties tussen 10-1 en 15-2 

• Ruud (basisschool de Zevensprong) wil een concreet ontwerp van de 
waterroute Zevensprong wat getoetst is door experts en de stakeholders, 
zodat in het voorjaar deze waterroute aangelegd kan worden 
 

• Clarina (basisschool de Zevensprong) wil graag een tekening van vergroening 
Zevensprong met alle ideeën samengesmolten tot een concreet totaal 
plaatje, zodat de vervolg stappen hiermee beter gewogen en afgestemd 
kunnen worden  

• Reinder (KNMI) wil 25 weerstations van Senshagen installeren, zodat we ook 
lokale bewoners beter inzicht in het weer en klimaat krijgen 
 

• Ilse (Basisschool het Festival) wil dat de eerste 9 lesmodules worden 
geschreven, zodat kinderen en ouders bewuster van klimaat worden door 
concreet in buurt van de basisschool klimaatmaatregelen te bedenken en 
door zelf sensoren te bouwen.  

• Annemiek wil de wensenlijst completer maken door minimaal 3 extra burgers 
en 3 extra overheids-stakeholders te vragen naar wensen, zodat duidelijker is 
welke concrete acties gedaan moeten worden en afstemming met omgeving 
concreet aandacht krijgt 

 



Resultaat Zevensprong 



Waterroute Zevensprong 

 



Amfitheater Zevensprong 

 



Senshagen 



Lesmodules Festival 



12 

Smart Zwolle: waarom  

Technologie kan helpen om ons allen aan het 

stuur te zetten én te houden 

 

Van  

Mens In Systeem (MIS) 

Naar 

Mens in Techniek (MET) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq4oqJpN_ZAhUPXMAKHWX7BLQQjRwIBg&url=http://www.repubblica.it/economia/rapporti/paesedigitale/digi-report/2017/10/03/news/smart_city_spinta_dai_big_data_mercato_da_775_mld_nel_2021-177260140/&psig=AOvVaw2fjrCfqmPA2AqW0PLU7sH8&ust=1520686261244616


Senshagen hub 

 



Acties tussen 15-2 en 14-3 

• Clarina wil een waterroute en twee bomen voor de Zevensprong zodat de 
kinderen/ouders, bewoners ed aanhaken en mee gaan helpen/denken. 

• Marcel wil prototype afhebben van de nattevoetensensor om bewustzijn te 
creëren. 

• Ilse (basisschool Festival) wil 3 modules over klimaat geven op basisschool 
Festival zodat de kinderen en ouders feedback kunnen geven op deze 
modules. 

• Syb wil eerste voorbeeld P vergroening in straatjes om Van der Laenstraat 
door 1 auto op de P-hub, zodat velen dit voorbeeld volgen. 

• Rob (Anteagroep) wil 1e bewoner op HabiSense zodat bewoners beter 
kunnen beleven wat metingen voor hen opleveren. 

• Yann wil een community garden bij The Hive zodat internationale 
studenten en Zwollenaren meer van groen genieten. 

• Ed wil 1 verhaal vertellen over de 10 Groenste Straten deelnemers zodat 
meer Zwollenaren het weten. 

 

 

 



Waterroute Zevensprong 15-3 



Morgen worden ook 2 bomen geplant bij Basisschool De Zevensprong 



  Lesmodule 1 Festival 



  Lesmodule 2 Festival 



  Lesmodule 3 Festival 

Wat als... kaartspel 
 
Wat als we een pilletje kunnen nemen die er voor zorgt dat 
we nooit meer hoeven te slapen? Wat als we een lens in 
kunnen doen die er voor zorgt dat we kunnen zien in het 
donker? Of wat als we een chip in onze hersens kunnen 
plaatsen die ons slimmer maakt?   
 
Foto’s maken met ogen 

Niet leuk, waar komt ie er dan uit? 
Niet leuk, zitten in je hoofd en kun je niet meer delen 

Altijd blij met pil 
Eng, als je hem niet neemt wat gebeurt er dan? 
Lach je dan ook om geweld? 

Onder water ademen 
Je wint altijd de wedstrijd 
Dieren bewegen sneller dus je wordt opgegeten 



Nattevoetensensor 



Parkeerhub – oude ziekenhuis 



Parkeerhub - bevindingen 

• Doel om 1 bewoner te vinden die op afstand gaat parkeren is niet 
gelukt vóór 15 maart. 

• Veel positieve reactie, geen daden binnen deze periode. 

• In beeld gebracht welke maateregelen gewenst zijn in buurt vrijwel 
allemaal veiligheidspunten: 
• Auto opening aan Van der Laenstraat  
• Halverwege scheiding maken 
• Meer verlichting 
• Camera’s 
• Tuinen minder afgezet 
• Oplaadpaal 
• Vergunningstarieven (geen prikkel te creëren) 
• “Getto”  Parkeertuin 

• Vervolg – studenten in mei diverse stakeholders interviewen en 
‘naspelen’. 



Habisense 



Habisense 



The Hive 16-3 



Verhaal Groenste Straat 



Longlist 

• The Hive verder helpen 
met uitvoering en 
website 

• Uitrollen lesmodules 

• Contacten groenste 
straten en schoolpleinen 
onderhouden 

• Met stakeholders 
afstemmen. 

 



Shortlist 14-3 tot 11-4 

• Syb, wil een uitvoeringsvoorstel voor parkeerhub Van der Laenstraat zodat dit 
onderdeel van het “Ambitiemenu Assendorp” tot stand komt. 

 

• Liset wil weten binnen welke randvoorwaarden de straat mag worden 
vergroend en hoe het zit met de ontwikkeling van de Assendorperstraat voor 
het pleintje op de hoek. Zodat ze weet binnen welke bandbreedte ze met haar 
buren kan brainstormen over de vergroening van de straat. 

 

• Henriëtte (Basisschool het Aquarel) wil advies financiering groen schoolplein 
zodat ze het totale plan op termijn kan uitvoeren. 

 

• Paulien wil een lijst met klimaatideeën voor scholen Zuid, zodat ze scholen snel 
verder kan helpen hun schoolpleinen te vergroenen. 

 

• Frans wil een water wall met klimplanten en een groendak, zodat anderen zijn 
voorbeeld volgen 

 



Waterwall en klimaattuin 12-4 



Hoe is het met The Hive 11-3 



Zevensprong 

Film: https://vimeo.com/329550502  

 

Kinderen van basisschool De Zevensprong in Stadshagen vergroenen hun schoolplein.  
De boel wordt nu ook een stuk fleuriger omdat de Climate Campus en Hornbach de  
handen ineen hebben geslagen.  

https://click.email.vimeo.com/?qs=e59745fb773303d620edee9294e0dac2bb0478135da77b76735a537797f220933ce6a8bc0c2a659f9c1dbe0c83e58bdb8d6daa61789e7f50f24968af3fe7ba29


Update Groenste Straat 

Nooteboomstraat adriaan vlog 01.mp4 

file://zwolle.intern/Data/Gezamenlijk/Gemeente/Projecten/Klimaatadaptatie/4. Projecten en inhoud/KAZ/aanjaagteam KAZ/adriaan vlog 01.mp4
file://zwolle.intern/Data/Gezamenlijk/Gemeente/Projecten/Klimaatadaptatie/4. Projecten en inhoud/KAZ/aanjaagteam KAZ/adriaan vlog 01.mp4
file://zwolle.intern/Data/Gezamenlijk/Gemeente/Projecten/Klimaatadaptatie/4. Projecten en inhoud/KAZ/aanjaagteam KAZ/adriaan vlog 01.mp4


Longlist 

• The Hive verder helpen met 
uitvoering en website 

• Uitrollen lesmodules 

• Contacten groenste straten en 
schoolpleinen onderhouden 

• Verkennend gesprek Rheinvis 
Feithlaan 

• Excursie Waterwall 

• Fresiaplein 

• 1e actie voor vergroening van de 
Verenigingstraat uitwerken 

• Idee vlog/film Het Aquarel en tuin 
Nadia 

• Afstemming stakeholders  longlist 

 



Shortlist 11-4 tot 9-5 

• Barbara wil een inspiratie fietstocht met haar buren om ideeën 
op te doen voor hun eigen straten (Spinhuisbredehoek, Menno 
van Coehoornsingel, Spinhuisplein)  on hold 

• Frans wil wadi en waterpad in tuin maken om demosite 
afkoppelen af te ronden en website Water Wall 

• Nadia wil filmopnames van grijs naar groene tuin die goedkoop  
of eenvoudige te onderhouden is  16 mei gepland 

• Groene Vlogger wil van aanjaagteam een vlogplan  
gedachtengoed besproken, plan is nog niet uitgewerkt. Wel vlogs 
gepland. 

• Gorgias wil met medebewoners aan de Rheinvis Feithlaan een 1e 
actie voor hun wateroverlastprobleem bij de garageboxen 
voorbereiden 

• Focus longlist/shortlist aanscherpen 
• Paulien wil met haar buren een bloemenlint door de straat 

realiseren (Rozenstraat) 
 



Water Wall en klimaattuin 9-5 

Film van aanleg van de demolocatie van Frans Stam 
 
How-to-film: aanleg daktuin 

https://vimeo.com/334721639
https://vimeo.com/332269227
https://vimeo.com/332269227
https://vimeo.com/332269227
https://vimeo.com/332269227
https://vimeo.com/332269227


Rheinvis Feithlaan 



 



Rozenstraat 



Coetsstraat 



Longlist 

• Twistvliettoren 

• Basisschool Zevensprong Stadshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Senshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Talentontwikkeling Klimaatbewustzijn 

• City Deal Kennis Maken  

• Sustainable Development Goals 2015 – 2030: Zwolle17GlobalGoals 

• Bernisse/Alm 

• Grote Kerkplein 

• Sassenstraat blauw/groen 

• Onderhandelingsstrategie Saxion met voorbeeld parkeerhub Van 
Karnebeekstraat 

• Lünenstraat/Dortmundstraat Hanzeland (Studentenhuisvesting 
Windesheim, Deltawonen, erg versteend!) 

• Straten (10) uit prijsvraag Groenste straat van Overijssel 

• Rietgras 

• Seringenstraat (vml kringloop) 

• Renovatie Holtenbroek: Elvis Presleyflat / Louis Armstrongflat 

• Vergroenen Wipstrik evt met vrijwilligers Openluchtbad (Liedewij 
van ikcirculeer.nl uit de Wipstrik). 

• Rotondes vergroenen, iedereen ziet dit.  

• “groen” fietsparkeren Assendorp  

• Zwolle zuid winkecentrum/grand café Zuid 

• Pierik  

• Evenement "kruisbestuiving initiatieven in de stad"  

• Waterbewuste voorbeeldwoning/tuin 

• Tuin van grijs naar groen bij particulier 

• Groene vlogger 

• Achterstraat Rhijnvis Feithlaan  

• Tuintjes op afvalcontainers 

• Holtenbroek "De Nooten"  

• Voedselbos 

• L-straten in Schoonhorst 

• Korenbloemstraat  

• Vergroeningsstrategie tuinen Breecamp Noord 

• Regentonnen in de straat 

• Tulpstraat 

 



Shortlist 9-5 tot 6-6 

• Nadia wil filmopnames van grijs naar groene tuin die goedkoop  
of eenvoudige te onderhouden is. 

• Henriëtte wil een vlog van het vergroende kleuterplein  van Het 
Aquarel om bewoners en ouders beter te betrekken bij de 
aanpak van de rest van het plein.  

• (on-hold) Ilse wil subsidie-aanvraag voor L-straten in Stadshagen 
om bewoners te stimuleren samen met groen aan de slag te 
gaan. 

• Hans (Saxion) wil studenten met verschillende stakeholders 
parkeerhub (Van der Laen) laten spreken om de 
onderhandelingsstrategie Vergroening Hub te bepalen.  

• Ben gaat met buren groene daken op hun schuurtjes leggen, om 
wateroverlast te verminderen en buren te inspireren. 

• Aanjaagteam wil de voorbereiding met de Climate Campus 
partners afgerond hebben om op 20 juni allianties te smeden of 
kant en klare producten te maken.  
 

 



Nadia tuin aanpak gestart 



Aquarel video teaser 

https://www.youtube.com/watch?v=51X4QfoLAGM&feature=youtu.be


Raadzaal fotos 
saxion 



Aanleg Ben daktuin 



Longlist 

• Twistvliettoren 

• Basisschool Zevensprong Stadshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Senshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Talentontwikkeling Klimaatbewustzijn 

• City Deal Kennis Maken  

• Sustainable Development Goals 2015 – 2030: Zwolle17GlobalGoals 

• Bernisse/Alm 

• Grote Kerkplein 

• Sassenstraat blauw/groen 

• Onderhandelingsstrategie Saxion met voorbeeld parkeerhub Van 
Karnebeekstraat 

• Lünenstraat/Dortmundstraat Hanzeland (Studentenhuisvesting 
Windesheim, Deltawonen, erg versteend!) 

• Straten (10) uit prijsvraag Groenste straat van Overijssel 

• Rietgras 

• Seringenstraat (vml kringloop) 

• Renovatie Holtenbroek: Elvis Presleyflat / Louis Armstrongflat 

• Vergroenen Wipstrik evt met vrijwilligers Openluchtbad (Liedewij 
van ikcirculeer.nl uit de Wipstrik). 

• Rotondes vergroenen, iedereen ziet dit.  

• “groen” fietsparkeren Assendorp  

• Zwolle zuid winkecentrum/grand café Zuid 

• Pierik  

• Evenement "kruisbestuiving initiatieven in de stad"  

• Waterbewuste voorbeeldwoning/tuin 

• Tuin van grijs naar groen bij particulier 

• Groene vlogger 

• Achterstraat Rhijnvis Feithlaan  

• Tuintjes op afvalcontainers 

• Holtenbroek "De Nooten"  

• Voedselbos 

• L-straten in Schoonhorst 

• Korenbloemstraat  

• Vergroeningsstrategie tuinen Breecamp Noord 

• Regentonnen in de straat 

• Tulpstraat 

• Nominatie duurzaamheid top 100 50tintengroenassendorp 

• Klimaat escaperoom 

 



Shortlist 6-6 tot 4-7 

• Nadia wil filmopnames van grijs naar groene tuin die goedkoop  of eenvoudige 
te onderhouden is. 

• Hans (Saxion) wil studenten presentatie laten geven over vergroening Hub vd 
Laen, zodat helder is welke acties voor deze P-hub genomen kunnen worden 

• Gorgias wil buurtbijeenkomst houden, zodat duidelijk wordt wat buren op korte 
termijn willen gaan doen 

• Ingeborg van Octopus wil eerste stappen zetten vergroening schoolplein 

• Jenine (wijbeheerder) wil leefstraat in Assendorp, zodat vergroening 
parkeerprobleem Assendorp concreet blijft 

• Melissa (bewoonster woonhof de Nooten) wil tekening van Deltion ontvangen, 
zodat kan worden bepaalt welke actie/verhoging nodig is voor waterbeheer 

• Aanjaagteam wil voor minimaal 2 ‘doe het zelf pakketten’ helder hebben welke 
climate campus partners hier tastbaar gaan bijdragen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Film Nadia’s tuin 

Link naar film: https://vimeo.com/345731341 

https://vimeo.com/345731341


Saxion presentatie P-hub 



Gorgias Rheinvis Feithlaan 



Octopus 



Leefstraat Assendorp 



De Nooten 



Doe-het-zelf-pakketten 

Met CC partners pakketten doorontwikkeling om: 

• wateropslag 

• pakket om zelf  

   dak te vergroenen 

 

 

 

 



Longlist 
• Twistvliettoren 

• Basisschool Zevensprong Stadshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Senshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Talentontwikkeling Klimaatbewustzijn 

• City Deal Kennis Maken  

• Sustainable Development Goals 2015 – 2030: 
Zwolle17GlobalGoals 

• Bernisse/Alm 

• Grote Kerkplein 

• Sassenstraat blauw/groen 

• Onderhandelingsstrategie Saxion met voorbeeld parkeerhub Van 
Karnebeekstraat 

• Lünenstraat/Dortmundstraat Hanzeland (Studentenhuisvesting 
Windesheim, Deltawonen, erg versteend!) 

• Straten (10) uit prijsvraag Groenste straat van Overijssel 

• Rietgras 

• Seringenstraat (vml kringloop) 

• Renovatie Holtenbroek: Elvis Presleyflat / Louis Armstrongflat 

• Vergroenen Wipstrik evt met vrijwilligers Openluchtbad (Liedewij 
van ikcirculeer.nl uit de Wipstrik). 

• “groen” fietsparkeren Assendorp  

• Zwolle zuid winkecentrum/grand café Zuid 

• Pierik  

• Groene vlogger 

• Achterstraat Rhijnvis Feithlaan  

• Tuintjes op afvalcontainers 

• Holtenbroek "De Nooten"  

• Voedselbos 

• L-straten in Schoonhorst 

• Evenement "kruisbestuiving initiatieven in de stad"  

• Waterbewuste voorbeeldwoning/tuin 

• Tuin van grijs naar groen bij particulier 

• Korenbloemstraat  

• Vergroeningsstrategie tuinen Breecamp Noord 

• Regentonnen in de straat 

• Tulpstraat 

• Nominatie duurzaamheid top 100 50tintengroenassendorp 

• Klimaat escaperoom 

• Rijnlijn 6 flatjes wateropslag en vergroening dak  

• Bilderdijkstraat  

• Handenplein 

• Overijssel tuiniert 

• Grijs naar groen Zuid/Holterbroek 

 



Shortlist 4-7 tot 30-8 

• Arjan (mobiliteitsmakelaar) wil de 3 meest eenvoudige acties om P-hub vd Laen 
te verbeteren doorvoeren, zodat leefstraten en plantenbak initiators gesteund 
worden 

• Gorgias wil prioriteiten stellen welke maatregelen Rhijnvis Feithlaan het beste 
kan nemen, zodat zijn buren daadwerkelijk met de juiste zaken aan de slag gaan 

• Jenine (wijkbeheerder) wil leefstraat in Assendorp concreet hebben uitgevoerd, 
zodat vergroening parkeerprobleem Assendorp concreet blijft 

• TKA wil 10 climate campus partners (evt nieuw werven) concreet in beeld 
hebben wat zij bij kunnen bijdragen aan doe het zelf pakketten, zodat de groepen 
kunnen starten 

• Tsjerk wil bewoners betrekken die op de 4 gepland locaties grijs/groen locaties 
ook zelf gaan vergroenen op moment aanleg, zodat zij voorbeeld voor anderen 
zijn 

• TKA wil meer bewoners bij demo’s, zodat het meer van diversiteit aan 
Zwollenaren wordt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 acties P-hub 

1. Financiële bijdrage  voor     
vergroening in straat 

2. Banner ophangen 
3. Afvalbakken voor hondenpoep 



Prioritering Rhijnvis Feithlaan 



Leefstraat Coetsstraat 

 



10 CC partners bij Doe-het-zelf  
pakket betrekken 

Groendak 

• Hornbach 

• Stip 

• VHG 

• Constructeur 

  

Waterbuffer >300 liter  

• Rainwinner 

• Water2keep 

• WaterWall 

• Wildkamp/Wavin 

 

• Extra te benaderen Zone College en Aeres Hogeschool 

 

 



Bewoners betrekken locatie 
Schepenenlaan grijs/groen 

• 1 Locatie gekozen i.p.v. alle 4 
• Plannen besproken en 

uitvoering gestart 
• Eerste belronde nog geen 

resultaat  
• Nu staat een avond gepland, 

dan zijn naar verwachting 
meer mensen thuis. 
 



Meer bewoners op demo’s 

Aanpassingen: 

• de demosessies op locaties  

• vrijdag eind van de middag ipv donderdagochtend 

• meer Zwollenaren uitnodigen waar we voor of mee hebben gewerkt in een 
initiatief of andere geïnteresseerden/groepen 

• meer mensen uit de wijk betrekken waar de demosessie plaatsvind (kan dus elke 
4 weken verschillen). 

 



Longlist 
• Twistvliettoren 

• Basisschool Zevensprong Stadshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Senshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Talentontwikkeling Klimaatbewustzijn 

• City Deal Kennis Maken  

• Grote Kerkplein 

• Sassenstraat blauw/groen 

• Parkeerhubs Assendorp<->vergroening straten 

• Lünenstraat/Dortmundstraat Hanzeland  

• Straten (10) uit prijsvraag Groenste straat van Overijssel 

• Rietgras 

• Seringenstraat (vml kringloop) 

• Renovatie Holtenbroek: Elvis Presleyflat / Louis Armstrongflat 

• Vergroenen Wipstrik evt met vrijwilligers Openluchtbad  

• “groen” fietsparkeren Assendorp  

• Zwolle zuid winkecentrum/grand café Zuid 

• Pierik –Life Art 

• Groene vlogger 

• Achterstraat Rhijnvis Feithlaan  

• Tuintjes op afvalcontainers 

• Holtenbroek "De Nooten"  

• Voedselbos Spoolde 

• L-straten in Schoonhorst 

• Evenement "kruisbestuiving initiatieven in de stad"  

• Tuin van grijs naar groen bij particulier(en) Schepenlaan 

• Korenbloemstraat  

• Vergroeningsstrategie tuinen Breecamp Noord 

• Regentonnen in de straat plan 50-tinten-groen verder brengen 

• Tulpstraat 

• Nominatie duurzaamheid top 100 50tintengroenassendorp 

• Klimaat escaperoom 

• Rijnlijn 6 flatjes wateropslag en vergroening dak  

• Bilderdijkstraat /Genestetstraat 

• Handenplein 

• Overijssel tuiniert 3x 

• Garage Sander 

• Afkoppelen Groeneweg  

• Mini moestuinieren dicht bij huis 

• Doehetzelfpakketten Wateropslag en groendak 

In blauw waar we komende periode tijd aanbesteden maar nog geen concreet resultaat verwachten. 



1. Kim/Christiaan/Claire/Joep willen bloembakken op P 
plaats en gaan op afstand parkeren 

2. TKA wil het voorbeeld van Nadia uitdragen met Marloes 
en Florian Ilse, volgens voorbeeld Pierik, zodat diverse 
doelgroepen gaan vergroenen  overleg gepland gaat 
naar longlist 

3. Eric wil 4 klimaatbalkons aan Dollard/Haringvliet om 
andere bewoners met een balkon een concreet voorbeeld 
te geven 

4. Gorgias wil  een begroting van de nummer 1 (infiltratie) 
van de prioriteitenlijst zodat buren inzicht krijgen in 
kosten en hier keuzes in kunnen maken 
 
 
 
 



Bloembakken 

• 4*3 bloembakken die kunnen rouleren in meerdere straten. 

• Beheer door bewoners 

• Opslag en uitgifte via wijkbeheer of mobiliteitsmakelaar 



Klimaatbalkons Dollard/Haringvliet 
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• Eerste klimaatbankje is geplaatst; 
• Ontwerp duurzame bloembak samen maken  via Hubalt  
     met Zwols – of/en recycle kunststof . 



Begroting infiltratie RFLKA 

Berging voor bui van 60 mm: 

• Gros in infiltratieriool of infiltratiekratten. 

• Deel in straatprofiel 

• Wat verder in groenstroken en opslag kan worden 
gerealiseerd is nice-to-have. 

 



Wat over de longlist 

 

• Schepenenlaan/Herautstraat; aanbelrondes nog beperkte respons, 
wel goede gesprekken; 

• Doe het zelf pakketten; 1 okt eerste bijeenkomst met Hornbach, 
Tuinland, Wildkamp en Stip Hoveniers, met input VHG; 

• Octopus Zwolle Zuid; zaterdag 28 september hek weghalen en 
waterroute aanleggen; 

• Help mijn tuin heeft tegels!; winnaar in Zwolle in Stadshagen! 

• Help de Zevensprong aanvraag bij ANWB Fonds; Stem voor 30 
september op: Verplaatsen fietsenstalling. Hiermee kunnen zij een 
mooie bijdrage winnen voor een onderdeel van hun plan voor het 
vergroenen van het schoolplein.  

 

 

https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/samen-in-actie?gclid=EAIaIQobChMIlMrMqLb45AIVVeh3Ch2B2Al1EAAYASAAEgJ1kvD_BwE


Senshagen 

Nattevoeten-sensoren bouwen in de Twistvliettoren 

 



Excursie Water Walls Zwolle 



50-tinten groen genomineerd! 



4 okt opening expositie Mankato 

• Tot 20 okt is de Twistvliettoren geopend op de woensdag- en zondag 
middag.  

• Kijk voor meer informatie op Mankato.nl 



Meet-up Climate Campus Connect  
i.s.m. Club Cele 24 september 

 



Facebookpagina van start 

 



Longlist 

In blauw waar we komende periode tijd aanbesteden maar nog geen concreet resultaat verwachten. 

• Twistvliettoren 

• Basisschool Zevensprong Stadshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Senshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Talentontwikkeling Klimaatbewustzijn 

• City Deal Kennis Maken  

• Grote Kerkplein 

• Sassenstraat blauw/groen 

• Parkeerhubs Assendorp<->vergroening straten 

• Tijdelijke bloembakken voor pilots vergroenen P- plaatsen 

• Lünenstraat/Dortmundstraat Hanzeland  

• Straten (10) uit prijsvraag Groenste straat van Overijssel 

• Rietgras 

• Seringenstraat (vml kringloop) 

• Renovatie Holtenbroek: Elvis Presleyflat / Louis Armstrongflat 

• Vergroenen Wipstrik evt met vrijwilligers Openluchtbad  

• “groen” fietsparkeren Assendorp  

• Zwolle zuid winkecentrum/grand café Zuid 

• Pierik –Life Art 

• Groene vlogger 

• Achterstraat Rhijnvis Feithlaan  

• Tuintjes op afvalcontainers 

• Holtenbroek "De Nooten"  

• Voedselbos Spoolde 

• L-straten in Schoonhorst 

• Evenement "kruisbestuiving initiatieven in de stad"  

• Tuin van grijs naar groen bij particulier(en) Schepenlaan 

• Korenbloemstraat  

• Vergroeningsstrategie tuinen Breecamp Noord 

• Regentonnen in de straat plan 50-tinten-groen verder brengen 

• Tulpstraat 

• Nominatie duurzaamheid top 100 50tintengroenassendorp 

• Klimaat escaperoom 

• Rijnlijn 6 flatjes wateropslag en vergroening dak  

• Bilderdijkstraat /Genestetstraat 

• Handenplein 

• Overijssel tuiniert 3x 

• Garage Sander 

• Afkoppelen Groeneweg  

• Mini moestuinieren dicht bij huis 

• Doehetzelfpakketten Wateropslag en groendak 



Regenton op straat in  
Geraniumstraat 



Bloembakken 

SMART afspraak:  

Indien vergunninghouders op afstand 
gaan parkeren dan kan een 
parkeervlak van een plantenbak 
voorzien worden. 

 

 

Op te heffen belemmering: 

Ingang mogelijk maken voor auto’s 
Van der Laenstraat. 



Octopus groenschoolplein 



Facebook  



Longlist 

In blauw waar we komende periode tijd aanbesteden maar nog geen concreet resultaat verwachten. 

• Twistvliettoren 

• Basisschool Zevensprong Stadshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Senshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Talentontwikkeling Klimaatbewustzijn 

• City Deal Kennis Maken  

• Grote Kerkplein 

• Sassenstraat blauw/groen 

• Parkeerhubs Assendorp<->vergroening straten 

• Tijdelijke bloembakken voor pilots vergroenen P- plaatsen 

• Lünenstraat/Dortmundstraat Hanzeland  

• Straten (10) uit prijsvraag Groenste straat van Overijssel 

• Rietgras 

• Seringenstraat (vml kringloop) 

• Renovatie Holtenbroek: Elvis Presleyflat / Louis Armstrongflat 

• Vergroenen Wipstrik evt met vrijwilligers Openluchtbad  

• “groen” fietsparkeren Assendorp  

• Zwolle zuid winkecentrum/grand café Zuid 

• Pierik –Life Art 

• Groene vlogger 

• Achterstraat Rhijnvis Feithlaan  

• Tuintjes op afvalcontainers 

• Holtenbroek "De Nooten"  

• Voedselbos Spoolde 

• L-straten in Schoonhorst 

• Evenement "kruisbestuiving initiatieven in de stad"  

• Tuin van grijs naar groen bij particulier(en) Schepenlaan 

• Korenbloemstraat  

• Vergroeningsstrategie tuinen Breecamp Noord 

• Regentonnen in de straat plan 50-tinten-groen verder brengen 

• Tulpstraat 

• Klimaat escaperoom 

• Rijnlijn 6 flatjes wateropslag en vergroening dak  

• Bilderdijkstraat /Genestetstraat 

• Handenplein 

• Overijssel tuiniert 3x 

• Garage Sander 

• Afkoppelen Groeneweg  

• Mini moestuinieren dicht bij huis 

• Doehetzelfpakketten Wateropslag en groendak 

• Dillenburgstraat  groene daken 



Shortlist 25-10 tot 22-11 

• De 3 tuincentra willen graag een professionele How-to-films voor 
groendak en infiltratiekrat/regenton zodat bewoners 
onafhankelijk advies / krijgen hoe dit aan te leggen;  

• 3 tuincentra willen vaststellen welke merkproducten nodig zijn 
voor hun eigen huisleveranciers om groendak en 
infiltratiekrat/regenton pakketten samen te stellen zodat inkoop/ 
logistiek opgestart kan worden; 

• 4 bewoners van Haringvliet/Dollard willen weten wie de 
duurzame plantenbakken kan ontwerpen/produceren zodat in 
het voorjaar de klimaatbalkons  er zijn; 

• Edith wil een quiz over wat beste  aanplant moment is op 
Facebook plaatsen en reacties verzamelen. 

 

 

 

 



How to film doe het zelf pakket 

https://vimeo.com/374375600 

Groendak: Ruwe versie klaar, zie hieronder 
Infiltratiekrat: Filmen in volgende periode 

https://vimeo.com/374375600


Pakketten 
samenstellen 
tuincentra 

• Samen met leveranciers van 
tuincentra vaststellen welke 
producten 

• Inplannen ruimte in de 
schappen 

 



Bloembakken 
klimaatbalkons 

ConceptLab: ontwerp + 4 prototypes  
13 november bezoek Dollard: 
- Maten 
- Uitgangspunten 
- Randvoorwaarden 

 
 

Opleveren bloembakken: feb 2020 
Inrichten/afmaken klimaatbalkons : voorjaar 2020 
 



Facebook  



Groen Schoolplein  
2 November (iedere 6 weken) 

• Moestuin 2 keer zo groot gemaakt 

• Border gesnoeid en nieuwe aanplant 

• Waterroute afgemaakt 



Basisschool Zevensprong 10.000 euro groene 
fietsenstalling 



Longlist 

In blauw waar we komende periode tijd aanbesteden maar nog geen concreet resultaat verwachten. 

• Twistvliettoren 

• Basisschool Zevensprong Stadshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Senshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Talentontwikkeling Klimaatbewustzijn 

• City Deal Kennis Maken  

• Grote Kerkplein 

• Sassenstraat blauw/groen 

• Parkeerhubs Assendorp<->vergroening straten 

• Tijdelijke bloembakken voor pilots vergroenen P- plaatsen 

• Lünenstraat/Dortmundstraat Hanzeland  

• Straten (10) uit prijsvraag Groenste straat van Overijssel 

• Rietgras 

• Renovatie Holtenbroek: Elvis Presleyflat / Louis Armstrongflat 

• Vergroenen Wipstrik evt met vrijwilligers Openluchtbad  

• “groen” fietsparkeren Assendorp  

• Zwolle zuid winkecentrum/grand café Zuid 

• Pierik –Life Art 

• Groene vlogger 

• Achterstraat Rhijnvis Feithlaan  

• Tuintjes op afvalcontainers 

• Holtenbroek "De Nooten"  

• Voedselbos Spoolde 

• L-straten in Schoonhorst 

• Evenement "kruisbestuiving initiatieven in de stad"  

• Tuin van grijs naar groen bij particulier(en) Schepenlaan 

• Korenbloemstraat  

• Vergroeningsstrategie tuinen Breecamp Noord 

• Regentonnen in de straat plan 50-tinten-groen verder brengen 

• Tulpstraat 

• Klimaat escaperoom 

• Rijnlijn 6 flatjes wateropslag en vergroening dak  

• Bilderdijkstraat /Genestetstraat 

• Handenplein 

• Overijssel tuiniert 3x 

• Garage Sander 

• Afkoppelen Groeneweg  

• Mini moestuinieren dicht bij huis 

• Doe-het-zelf pakketten Wateropslag en groendak 

• Dillenburgstraat  groene daken 

• (Oud) Schelle groen daken 



Shortlist 22-11 tot 21-12 

• De 3 tuincentra willen graag een professionele How-to-films voor 
infiltratiekrat/regenton zodat bewoners onafhankelijk advies / krijgen hoe 
dit aan te leggen  

• Assendorpers die op afstand willen parkeren willen de parkeerplaats aan 
de Vd Laenstraat vanuit wijk in kunnen rijden en een afscheiding naar de 
Van Karnebeek kant, zodat parkeren op afstand veiliger voelt en er meer 
groen in de straat ontstaat 

• Edith wil 5 bewoners die berichtjes/foto’s/video’s plaatsen over de 
kerstboom die op hun parkeerplaats staat, zodat minimaal 500 bewoners 
van deze ludieke actie weten 

• Esther (Travers) wil subsidie voor vergroening 3 straten (L straten in 
Stadshagen), zodat de tuinen en de straat optimaal kunnen worden 
vergroend 

• Nadine wil graag toelichting tijdens bouwmeeting nieuwbouw huizen 
over aanleg Groene Tuinen, zodat nieuwe Tuinen direct groen worden 
aangelegd  Zowel bij Nadine als Rachel in de bouwapp-groepen aanbod 
gedaan, maar in praktijk blijken er geen bouwmeetings te zijn om dit te 
doen. Wel afspraak met 4 van de 15 nieuwbouw-bewoners. 

 

 

 

 



How to film doe het zelf pakket 

im.com/ 
https://vimeo.c
om/3796 
85791 
374375600 

Infiltratiekrat: 
Ruwe versie klaar 

https://click.email.vimeo.com/?qs=83025305da4c040e86ee21c7b4f778489eea186280684babbd8fa20b81a63f2c3f3e0e7c7e61f11971a50c0ca28fe1e41b6d21e71004b5bd31fe0399dcbe96f6
https://click.email.vimeo.com/?qs=83025305da4c040e86ee21c7b4f778489eea186280684babbd8fa20b81a63f2c3f3e0e7c7e61f11971a50c0ca28fe1e41b6d21e71004b5bd31fe0399dcbe96f6
https://click.email.vimeo.com/?qs=83025305da4c040e86ee21c7b4f778489eea186280684babbd8fa20b81a63f2c3f3e0e7c7e61f11971a50c0ca28fe1e41b6d21e71004b5bd31fe0399dcbe96f6
https://click.email.vimeo.com/?qs=83025305da4c040e86ee21c7b4f778489eea186280684babbd8fa20b81a63f2c3f3e0e7c7e61f11971a50c0ca28fe1e41b6d21e71004b5bd31fe0399dcbe96f6
https://click.email.vimeo.com/?qs=83025305da4c040e86ee21c7b4f778489eea186280684babbd8fa20b81a63f2c3f3e0e7c7e61f11971a50c0ca28fe1e41b6d21e71004b5bd31fe0399dcbe96f6
https://click.email.vimeo.com/?qs=83025305da4c040e86ee21c7b4f778489eea186280684babbd8fa20b81a63f2c3f3e0e7c7e61f11971a50c0ca28fe1e41b6d21e71004b5bd31fe0399dcbe96f6


Mobipunt Van der Laenstraat 

https://vimeo.com/380998869?fbclid=IwAR1SgnBXi_KM60KzfxyJJKAGf6I9hlCYtN5teWWblphF9A6OpqTQ66HGKNo


Kerstbomen actie en FB  

FB films van  
bewoners  

Met films en foto’s circa 2300 mensen bereikt! 

https://www.facebook.com/climatecampus/videos/467762800788095/
https://www.facebook.com/50tintengroenAssendorp/videos/510095649595733/UzpfSTExMDg3OTk1MDMxMzkxODoxNjU2MTU2OTE1MDcwMTA/


L-straten 
subsidieaanvraag 

29 november ingediend 



Wat in de komende 4 weken 



Shortlist 21-12 tot 17-1 

 

 

 

 

• Evelien wil achter de hoogbouw aan de Mimosastraat, minimaal 5 buren 
betrekken die ook een moestuin willen starten met goedkeuring van SWZ. 
Hiermee beleefwaarde van buiten zijn te vergroten en andere  bewoners van 
hoogbouw in Zwolle te inspireren; 

• Tuincentra willen weten hoe de wervingscampagne van de Doe-het-
zelfpakketten er uit gaat zien, zodat tijdig bewoners weten van deze actie in het 
voorjaar; 

• Arjan wil met bloembakken in Assendorp gaan rouleren zodat deze optimaal met 
nieuw groen in straten worden gebruikt om ervaring op te doen met mobipunt 
en groen in de straat. 
 
 

 
 



Longlist 

In blauw waar we komende periode tijd aanbesteden maar nog geen concreet resultaat verwachten. 

• Twistvliettoren 

• Basisschool Zevensprong Stadshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Senshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Talentontwikkeling Klimaatbewustzijn 

• City Deal Kennis Maken  

• Sassenstraat blauw/groen 

• Parkeerhubs Assendorp<->vergroening straten 

• Straten (10) uit prijsvraag Groenste straat van Overijssel 

• “groen” fietsparkeren Assendorp  

• Zwolle zuid winkecentrum/grand café Zuid 

• Pierik –Life Art 

• Groene vlogger 

• Achterstraat Rhijnvis Feithlaan  

• Tuintjes op afvalcontainers 

• Holtenbroek "De Nooten"  

• Voedselbos Spoolde 

• L-straten in Schoonhorst 

• Evenement "kruisbestuiving initiatieven in de stad"  

• Tuin van grijs naar groen bij particulier(en) Schepenlaan 

• Korenbloemstraat  

• Vergroeningsstrategie tuinen Breecamp Noord 

• Regentonnen in de straat plan 50-tinten-groen verder brengen 

• Tulpstraat 

• Klimaat escaperoom 

• Rijnlijn 6 flatjes wateropslag en vergroening dak  

• Bilderdijkstraat /Genestetstraat 

• Handenplein 

• Overijssel tuiniert 3x 

• Garage Sander 

• Afkoppelen Groeneweg  

• Mini moestuinieren dicht bij huis 

• Doe-het-zelf pakketten Wateropslag en groendak 

• Dillenburgstraat  groene daken, infiltratiekrat, regentonnen 

• Sleedoornstraat Lantaarntuintjes 

• (Oud) Schelle groen daken 

• Info markt kaveleigenaren  Stadshagen voor klimaat adaptieve 
tuinen.  

• groenste sportclub 

• Bomenweggeefactie 

• Presentaties PvA studententeam Honours College voor Climate 
Campus 



Review 

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten? 

 

 

 

 

 


