
Demosessie 
Team Klimaat Actief! 

14 februari 2020 



Doel 

Zoveel mogelijk Zwollenaren die Klimaat Actief handelen. 

 

Kernwoorden: 

 

1. Klimaatadaptatie 

 

2. Actieve bewoners en (kleinere) ondernemers Zwollenaren 

 

3. Voorbeeld doet volgen 

 



Vandaag 

Maximaal 30 minuten  

 

• Demo wat gedaan 

 

• Wat de komende 4 weken? 

 

• Korte review 

 



Shortlist 17-1 tot 14-2 

 

 

 

 

• De tuincentra in Zwolle willen prototype doe het zelf pakketten klaar hebben, 
zodat in het voorjaar deze verkocht kunnen worden en foto’s/video’s hiervan 
concreet in wervingscampagne gebruikt kunnen worden; 

• Eric van SWZ wil eerste protoype van de balkonbakken Haringvliet/Dollard, zodat 
in voorjaar de 4 geplande bakken geïnstalleerd kunnen worden en verdere 
promotie kan worden ingezet; 

• Liset uit de Verenigingstraat en Karin uit de Groeneweg willen een smallere 
regenton dan in de Gerariumstraat tegen de muur op de stoep, om de pilotgroep 
te completeren en we komende zomer hiermee ervaringen gaan ophalen van 
gebruikers en hun buurt; 

• Toekomstige bewoners van Breecamp willen bij de inloopbijeenkomst inspiratie 
opdoen voor hun klimaatadaptieve tuin; 

• Voor geïnteresseerden een bezoek aan de Voorbeeld watertuin van Intratuin in 
Lochem organiseren.  

 
 



Doe-het-zelfpakketten - prototypen 

Eerste 
schap 
gevuld.  



 



Dollard – 1e prototype Zwolse  
plantenbak voor klimaatbalkon 



Regentonnen 
op straat 
 
Inzet: uitbreiding pilot met 
smalle straten en daarvoor 
een smalle regenton 



Inloopbijeenkomst 
Breecamp 



Bezoek Innovatietuinen –  
Intratuin Lochem icm 
Rawinso 



Wat in de komende 4 weken 



Shortlist 14-2 tot 13-3 

 

 

 

 

• De tuincentra en Climate Campus  lanceren online  de doe-het-zelf-pakketten 
zodat inwoners tijdig weten dat ze 2e paasdag naar de winkel kunnen; 

• Inwoners van de L-straten, Zone-college , Travers  leggen voorbeeldtuintjes aan 
en maken geveltuinen, zodat hiermee ook op eigen grond vergroening 
plaatsvind; 

• Bram wil zijn nieuwe tuin klimaat-robuust en vogelvriendelijk inrichten zodat het 
straks een heerlijke plek wordt voor zijn gezin en tuinvogels; 

• Team Klimaat Actief! wil een plan af hebben hoe we meer mensen concreet 
kunnen betrekken bij de initiatieven in de stad, zodat meer mensen elkaar  
aanzetten tot  actie. 

 
 
 

 
 



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  

• 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


