
Demosessie 
Team Klimaat Actief! 

23 oktober 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 25-9 tot 23-10 

 

 

 
• Sylvia wil o.a living pavement toepassen in de Noteboomstraat en omgeving 

tijdens een groene burendag, zodat er weer meer groen in de straten komt; 
• Compilaties van burendag door heel Zwolle waarbij acties zijn gedaan die de 

straten beter bestand maken tegen extremer weer én vooral zorgen voor meer 
sfeer in de straat; 

• TKA wil een groepje wateroplossing vrijwilligers voor de eerste keer samen 
brengen, zodat we in Zwolle zoveel mogelijk toepasbare waterkennis delen met 
bewoners; 

• Adrienne wil helder hebben waar bomen kunnen worden bijgeplant in 
Kamperpoort, zodat het groener en koeler wordt. 

 
 



Noteboomstraat en St. Josephplein 
Living Pavement 



Noteboomstraat en St. Josephplein 
Geveltuinen 



Noteboomstraat / Diezerenk 
              boomspiegels 



Noteboomstraat/St. 
Josephplein 



Noteboomstraat – 
wens: 

Regentonnen op straat 
en in de tuinen 
 



Burendag 2020 



Burendag 2020 



Vrijwilligers wateroplossingen 

Groep ‘techneuten’ die zelf met buren willen uitproberen hoe we meer regenwater 

kunnen ontkoppelen. Onderstaande prioriteiten zijn bepaalt: 

 

1. Nagaan waar je regenwater naar toe gaat  mensen hierbij helpen 

2. Klep op regenpijp, laten stromen in je tuin  wanneer het kan laat je het lokaal 

en niet in riool 

3. Ondergrondse water opvang in kleinere tuinen (incl waterzakken in 

kruipruimte) 

4. Regenwater schutting 

5. Stappen plannetje/inspiratie route  educatieve kant 

 



Plekken voor bomen Kamperpoort 



Wat in de komende 4 weken 



Shortlist 23-10 tot 20-11 

 

 

 
• Nico van de SWZ wil voor de  Buxtehudestraat e.o. 3 varianten voor voorbeeld 

tuinen waarmee fijne en onderhoudsarme voortuinen ontstaan en 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.  
 
 
 



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 

• Parkeerhubs 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 Zwolle Zuid 

• Dakenprojecten  (Joost, Spencer, Diana) 

• Kruipruimte regenwateropslag/Grijs water gebruik 
binnenshuis 

• 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 

• Inspiratieroutes Zwolle breed vanuit de wijk 

 

 



Review 

 

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten? 

 

 

 

 

 

 

 


