
Groene Vrijdag 
Team Klimaat Actief! 

12 februari 2021 



Doel 

Zoveel mogelijk Zwollenaren die Klimaat Actief handelen. 

 

Kernwoorden: 

 

1. Klimaatadaptatie 

 

2. Actieve bewoners en (kleinere) ondernemers Zwollenaren 

 

3. Voorbeeld doet volgen 

 



Vandaag 

 

• Demo wat gedaan 

 

• Wat de komende 4 weken? 

 

• Korte review 

 



Shortlist 15-1 tot 12-2 

 

 

 
 

• Zevensprong legt laatste hand aan Groen Verbindend Knooppunt, zodat 
kinderen, omwonenden, ouderen met elkaar in contact komen en kunnen 
genieten van zowel het groen als de sport en spel mogelijkheden  vertraagd 
door het natte weer 

• Jan wil met minimaal 4 wijkbewoners samenkomen voor opstart 
bewonersinitiatief in Veerallee buurt, zodat ook hier bewoners de spons met 
groen kunnen laten groeien  onvoldoende draagvlak tot nu toe 

• Joost wil een wormenhotel, waarmee hij GFT afval direct omzet tot compost 
voor de achtertuin en geveltuin, zodat er minder afvalverwerking is  

• Adriaan wil met buren bij de spoorzone een eerste schets inrichting groenstuk 
tussen oude spoorbrug en Boni, als startpunt input van bewoners naar 
gemeente, zodat Assendorpers proactief ideeën inbrengen voor deze 
ontwikkeling 



Spoorzone 
ideeën 
bewoners 

Christiaan, Teo en 
Adriaan hebben eerste 
ideeen. Extra bewoners 
betrekken na kaders 
helder. Check bij 
gemeente Zwolle 
projectleider Ronald. 



Wat nog meer….. bomen! 

Het Stadshager Bos is begonnen met de actie het opkweken van 30.000 
boompjes op eigen grond. Zie de film van Sjan op facebook en meer 
informatie op de website van Stadshager Bos 

 

 

 

 

Straatboer heeft na de kerstbomen in januari ook nog 50 fruitbomen 
op Hessenpoort geplant en roept op om mee te doen met 
perenboomactie: “Ik peer 'm ook”.  

https://www.facebook.com/watch/?v=207872471066976
https://www.facebook.com/watch/?v=207872471066976
https://www.facebook.com/watch/?v=207872471066976
https://www.facebook.com/watch/?v=207872471066976
https://stadshagerbos.nl/?page_id=75
https://stadshagerbos.nl/?page_id=75
https://stadshagerbos.nl/?page_id=75
https://stadshagerbos.nl/?page_id=75
https://straatboer.nl/ikpeermook/
https://straatboer.nl/ikpeermook/
https://straatboer.nl/ikpeermook/


Wat nog meer ….bomen! 

 

De bomengroep streeft naar een website (bijv. Zwolle Groenstad of Climate 
Campus) met allerlei artikelen over bomen. We zijn  begonnen met schrijven. 

Eerste artikel in reeks “bomen over bomen” aangeleverd voor Vinexpress: 
Boom in eigen tuin met verwijzing naar de Brochure Kleine Tuinen van Zwolle 
Groenstad. Daarna volgen nog: 

- Bomen kweken in eigen tuin voor Stadshager Bos 

- Walnoten actie van het Groene Zuiden 

- Op te zetten groep Snoeihulp bij bomen in je tuin 

 

Ook voor Buitengeluk is gebruik gemaakt van Brochure Kleine Tuinen van 
Zwolle Groenstad. 

 

  

 

https://zwollegroenstad.nl/wp-content/uploads/Brochure-kleine-tuinen.pdf
https://zwollegroenstad.nl/wp-content/uploads/Brochure-kleine-tuinen.pdf


GFT afval 
verwerking 
door Joost 

 

• Verschil met 
wormenhotel 

• Bokashi emmer en 
compostvat 

• Link naar project op 50 
Tinten Groen  

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/de-website-die-u-probeert-te-bereiken-werkt-niet-met-internet-explorer-8f5fc675-cd47-414c-9535-12821ddfc554?ui=nl-nl&rs=nl-nl&ad=nl
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/de-website-die-u-probeert-te-bereiken-werkt-niet-met-internet-explorer-8f5fc675-cd47-414c-9535-12821ddfc554?ui=nl-nl&rs=nl-nl&ad=nl


Regentonnen actie 

Vanuit  50 tinten groen 
Assendorp voor alle 
Zwollenaren 

• Lancering actie eind februari 

• Intekenen tot 21 maart zo 
lang de voorraad strekt 

• Uitlevering 27 maart 

 

Hou de website en social 
media van 50 Tinten Groen 
Assendorp in de gaten! 

 

https://50tintengroenassendorp.nl/regentonnenactie/


Wat in de komende 4 weken 



Shortlist 12-2 tot 12-3 

 

 
• Armand van DeltaWonen plant 100 bomen bij/met huurders, zodat ook hier 

meer biodiversiteit en koelte wordt toegevoegd 
• Het Groene Zuiden gaat walnotenboompjes uitdelen in buurt ‘De Velden’, 

zodat het aantal bomen en actieve mensen groeit 
• Jennifer en Annemiek willen voorbeelden geven uit Rotterdam en Amersfoort 

zodat we leren uit andere steden 
• Wim en Silvia willen graag een schutting van Rainblocks combineren met 

gerecycled kunststof, zodat regenwater wordt opgevangen met minimaal 
ruimte gebruik 

• TKA wil een folder over klimaatmaatregelen voor bewoners maken, zodat 
bewoners mee profiteren en zelf aan de slag gaan tijdens of na gemeentelijke 
projecten 

• Edith wil de nieuw website Climate Campus lanceren, zodat voorbeelden van 
bewoners een prominentere plek krijgen 

 



Longlist 

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

• Basisschool Zevensprong Stadshagen (Waterbewust 
Stadshagen) 

• Senshagen (Waterbewust Stadshagen) 

• Talentontwikkeling Klimaatbewustzijn 

• Mobipunt Assendorp<->vergroening straten 

• Achterstraat Rhijnvis Feithlaan  

• L-straten in Schoonhorst 

• Regentonnen in de straat plan 50-tinten-groen verder de 
stad in brengen (vroeg voorjaar 2021) 

• Klimaat escaperoom 

• Doe-het-zelf pakketten Wateropslag en groendak 

• Veerallee  vergroening en noaberschap 

• Mozartlaan vergroening blok 

• Ruyterstraat  

• Groen bushokje Veerallee 

• Wijkboerderij Klooienberg 

• Gezonde klaslokalen met levende groene wanden 

• Living Pavement voor minigeveltuinen 

• Bomen in tuinen huurders Delta Wonen 

• SWZ Buxthudestraat renoveren voortuinen 

• Stien Eelsingstraat vergroenen 

• Groene Kerk Berkum Regenwateropslag  

• Publieke regenton Basisschool Het Aquarel 

• Nooteboomstraat voorbeeld Lantaarnpaal tuintje 

• Speeltuin vergroenen bij Van Raalte in Assendorp 

• Oosterlaan/Westerlaan acties aansluitend op herinrichting 

• Bomengroep 

• Wateroplossingsgroep 

• Inspiratietuin Zwolle 

• Warmtecamera inzetten om effect bij hitte te tonen 



Review 

 

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten? 

 

 

 

 

 

 

 


