
Demosessie 
Team Klimaat Actief! 

17 januari 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 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. 
 
 

 
 



Mimosastraat  
buren-moestuin 
 
Terrein van SWZ, directie 
SWZ en groot deel 
bewoners wil hier 
moestuintje 
 



Doe-het-zelfpakketten - Wervingscampagne 

Beeldmateriaal inspirerende voorbeelden 
2019 

How-to-films 
Najaar 2019 

Webpagina CC inrichten met how-
to-films , achtergrondinformatie en 

inspirerende voorbeelden. 
 

Check bij tuincentra: 
 Voortgang pakketten 

samenstellen 
 Datum: 13 april Paasmaandag? 

 Communicatie ideeën 

17/1-14/2 

Feedback vragen en verwerken Actie lanceren via 
sociale media en reguliere media 

Opbouwend media inzetten tot en met actie periode doe-het-zelf-
pakketten 

14/2-13/3 

13/3-10/4 en wellicht iets langer voor actieperiode 

https://vimeo.com/379685791?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749
https://vimeo.com/374375600


Promotiecampagne  
DHZ-pakketten: doel & doelgroep 

Doelgroep: inwoners IJVD/regio W-Overijssel  

Campagnedoel 

- Weten dat er DHZ-pakketten beschikbaar 
komen: 1) Groendak, zo leg ik het aan en 2) 
Weg-met-wateroverlast-pakket 

- Weten waar te koop en wanneer beschikbaar 
– Paasweekend 2020 

- Weten dat er how-to-filmclips zijn en bekijken 
de films voor de Pasen en na aanschaf van 
een pakket als gebruiksaanwijzing  

- Beseffen dankzij de films dat het heel 
gemakkelijk is om te doen 

- Worden geïnspireerd door andere inwoners 
(die op hun lijken) en die al met veel plezier 
een groendak hebben aangelegd, dan wel een 
infiltratiekrat hebben geplaatst 

Resultaat: 

• Zoveel mogelijk potentieel 
geïnteresseerde inwoners in 
de regio IJVD/W-Overijssel 
schaffen voorjaar 2020 een 
DHZ-pakket  

• Doelgedrag: inwoners 
melden zich aan om bericht 
te krijgen hierover (wanneer 
beschikbaar, hoe duur, hoe 
leg je het aan? Hoe 
onderhoud je het? Etc.) 

 



Kanalen 

• Landingspagina’s DHZ-pakketten 
op website CC met 
filmclips+promotie- en 
uitlegpagina’s met aanvullende 
info 

• Doorplaatsing pagina’s op website 
Zwolle, Deventer, Kampen, 
Zwartewaterland, waterschap 
Drents Overijsselse Delta, 
provincie Overijssel 

• Sociale media: Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, YouTube  

• Traditionele media: Stentor, 
Weblog Zwolle, etc. incl. websites 

 

 

Middelen/acties 

• Getrapte Facebook/instagram campagne > 
onder de aandacht brengen van mooie 
groenweidedaken in Zwolle en testimonials 
van tevreden inwoners/eigenaren – 
landingsplek is CC pagina’s met extra content 
>> quiz: wat weet jij van groenweidedaken / 
voorkomen van wateroverlast + call-to-
action, wil jij weten wanneer de pakketten 
beschikbaar komen en waar te koop? Geef 
dan je emailadres door en dan krijg je bericht 

• Persbericht/-actie traditionele media, 
aanbieding eerste groenweide DHZ-pakket 
door wethouder aan …? ntb   

• Versterken via Twitter en LinkedIn  

 

 

Promotiecampagne 
Kanalen, media en middelen 



Bloembakken 
Assendorp  

• Van de tien bewoners die een kerstboom voor deur hadden wil vrijwel iedereen 
een bloembak van de kerstboom bak maken. 

 

• Bij PABO komen vermoedelijk ook beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar 
voor de wijk. Daarmee ook bloembakken in Sallandstraat e.d. 

 

• Van Ittersumstraat bewonersgroep in gesprek om van tweezijdig, - naar eenzijdig 
parkeren te gaan. Hiermee ook verkeersveiligheid vergroten. 

 

 



1e wormenhotel 
op straat 

(Turfmarkt) 

 

Op 9 januari succesvolle aanvraagavond Groene Loper 

 

Komende events:  

• 28 januari informatiemarkt binnenstad 

• 30 januari bijeenkomst groene bewoners-initiatieven 

• 12 februari bewoners betrekken wal Stadshagen 

• 25 januari ontwerpfestival Dijk bij  Holtenbroek 

Nieuws! 

https://www.rtvfocuszwolle.nl/opening-eerste-wormenhotel-van-zwolle/amp/
https://www.rtvfocuszwolle.nl/opening-eerste-wormenhotel-van-zwolle/amp/
https://www.rtvfocuszwolle.nl/opening-eerste-wormenhotel-van-zwolle/amp/
https://www.rtvfocuszwolle.nl/opening-eerste-wormenhotel-van-zwolle/amp/
https://www.rtvfocuszwolle.nl/opening-eerste-wormenhotel-van-zwolle/amp/
https://groeneloperzwolle.nl/save-the-date/
https://groeneloperzwolle.nl/save-the-date/
https://groeneloperzwolle.nl/save-the-date/
https://www.wdodelta.nl/projecten/hwbp-projecten/stadsdijken-zwolle/nieuwsbrief-december/ontwerpfestival/


Windesheim Honours College 



Wat in de komende 4 weken 



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. Heb je interesse meld je aan! 
 

 
 

mailto:adriaan@mosterman.net


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? 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder voor de liefhebbers nog een paar posters die een andere groep van het 
Honours College heeft gemaakt.  

 

 

 





 


