
Demosessie 
Team Klimaat Actief! 

20 november  2020 



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 23-10 tot 20-11 

 

 

 
• Voor een Zwolse woningbouwcorporatie hebben we 3 varianten voor 

voorbeelden voor fijne en onderhoudsarme voortuinen uitgewerkt waarmee de 
regenpijpen kunnen worden afgekoppeld en biodiversiteit toeneemt. 

• Wim wil voor Zwolle Zuid een inspiratieroute van minimaal 3 locaties zodat deze 
concrete voorbeelden bezocht kunnen worden  

• Spencer wil regenwater in kruipruimte zodat hij zijn WC hiermee kan 
doorspoelen en de bloemetjes water kan geven.  

• De Groene Loper geeft bloembollen voor scholen en kinderdagverblijven zodat 
biodiversiteit toeneemt en weer een aantal tegels gaan verdwijnen.  

• Team Klimaat Actief! wil elke week een berichtje posten op social media, zodat 
we deze met elkaar kunnen delen.  
 
 
 



Voorbeeld voortuinen (1/2) 



Voorbeeld voortuinen (2/2) 
Principe: 

- Bladvanger en zandvangput 

- Optie: regenton 

- Sleuf met drain in bed grind/draineerzand  

 (10 mm berging)P 

- Overloop bij de straat  

 

 

 

 

 

 

 



Het groene zuiden 
plannen voor kerst: 

• Inspiratieroute in vorm van 3 aansprekende 
voorbeelden van bewoners die vertellen 
wat ze gedaan in een video voor de ‘buren’ 

• 250 walnoten boompjes als weggeef actie 

• Een peiling om uit 3 logos te kiezen, 
waarmee huistijl/social media afgetrapt 
wordt 

• Het Groene Zuiden komt in het nieuwe 
Zwolle Zuid glossy wat voor de kerst 
uitkomt 



Spencer wil water in kruipruimte 

https://www.climate-campus.nl/team-klimaat-actief
http://hoveniersbedrijfstip.nl/kennisbank/28-water/223-regenwater-opslaan-in-huis.html


Bloembollen voor Scholen 
& Bomen voor bewoners 

https://groeneloperzwolle.nl/110-extra-bomen-in-de-stad-dankzij-bomenactie-groene-loper-zwolle/


Social media 



Wat nog meer…. 

Testers uit Stadshagen en Wipstrik gezocht voor 
ontwikkeling digitale serious game Garden Battle 

Interesse: bel of mail Annemiek  

038-4982671, a.wiegman@zwolle.nl 



Wat in de komende 4 weken 



Shortlist 20-11 tot 18-12 

 

 

 
• Adrienne (Groene Poort) wil eerste boom bij gaan planten in de Kamperpoort 

zodat er nog veel volgen.  
• Peter wil testbushokje laten bezorgen bij het studenten testlab zodat zij hiermee 

kunnen experimenteren om het klimaat adaptief te maken; 
• Wim (Groene Zuiden) wil de hierboven benoemde 4 punten uitvoeren, zodat Het 

Groene Zuiden naamsbekendheid krijgt en de eerste (walnoten) actie al heeft 
gedaan 

• Spencer en Arjan gaan mensen oproepen om boompjes in eigen tuin te kweken 
voor het toekomstige Stadshager Bos.  

• TKA wil  naar idee van Milou een groepje bomen-vrijwilligers faciliteren om een 
eerste keer samen te brengen, zodat we in Zwolle zoveel mogelijk bomenkennis 
en goede voorbeelden delen met bewoners en daarmee het aantal bomen in de 
stad gaat groeien. 
 
 
 
 
 



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  

• Tuintjes op afvalcontainers 

• Holtenbroek "De Nooten"  

• L-straten in Schoonhorst 

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

• Klimaat escaperoom 

• Doe-het-zelf pakketten Wateropslag en groendak 

• Veerallee  vergroening en noaberschap 

• Aanjaagteam Het groene Zuiden 

• Dakenprojecten  (Joost, Spencer, Diana) 

• Mozartlaan vergroening blok 

• Ruyterstraat  

• Groen bushokje Veerallee 

• Wijkboerderij Klooienberg 

• Lantaarnpalen  met klimplanten 

• Gezonde klaslokalen met levende groene wanden 

• Living Pavement  

• Straatboer 

• Wormenhotel op straat 

• Bomen in straten 

• Bomen in tuinen woningbouw 

• Aanjaagteam Groene Poort 

• SWZ Buxthudestraat renoveren voortuinen 

• Waterdoorlaatbare parkeerplaatsen 



Review 

 

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten? 

 

 

 

 

 

 

 


