
Demosessie 
Team Klimaat Actief! 

25 september 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 28-8 tot 25-9 

 

 

 
• 5 bewoners van Kamperpoort willen een eerste keer bij elkaar komen zodat ze 

samen meer kunnen vergroenen in de wijk dan wanneer ze alleen werken; 
• Bewoners van de Buxtehudestraat/Palastrinalaan en de Verenigingstraat gaan 

een containertuintje aanleggen, zodat de straten weer iets groener worden en er 
geen afval meer naast de container kan worden gezet; 

• 50 tinten Zwolle-Zuid gaat startplan concreet maken zodat in oktober het eerste 
tastbare resultaat in de wijk zichtbaar zijn; 

• Bewoners rond het Assendorperplein maken lijst van wensen/ideeën om het 
plein te vergroenen. 
 



Groenepoort 

 

Opgeleverd: 

• 1e overleg is geweest 

 

De acties Kamperpoort 

• Bomen planten 

• Kastanjeboom beschermen 

• Vergroenen Lijnbaan speeltuin 

• Groene daken 

• Groenstroken rode buurt 

• Grijs naar groen Touwslagerij 

• Inplanten boomspiegels 
 

Margriet Goos, bewoner Kamperpoort 

 



Containertuintjes 

 

Aangelegd in 

  

Buxtehudestraat- Holtenbroek 

Verenigingsstraat – Assendorp 

 

Beplant en onderhouden door 
bewoners 



Zwolle Zuid 
50tg 

Opgeleverd 

• Concreet startplan 

 

Acties  

• Groene inspiratieroute dit jaar 

• Uitbreiden met extra vrijwilligers 

 

 



Assendorperplein 

Opgeleverd: 

Overleg bewoners Assendorperplein vergroening en 
mobiliteit 

 

Acties: 

1. Wat zouden jullie willen met het plein als het gaat om 
herinrichting.  

2. Verzoek mensen die interesse hebben in deelauto 
/mobipunt 

3. Kan er iets veranderen aan parkeerbeleid/ 
vergunningen/betaald parkeren?  

 



Wat nog meer  1? 

Regentonnen mogen op 
straat o.b.v regels 
geveltuinen 
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Wat nog meer 2? 

Groene muur XXL 
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Wat in de komende 4 weken 



Shortlist 25-9 tot 23-10 

 

 

 
• Sylvia wil o.a living pavement toepassen in de Nooteboomstraat 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. 

 
 



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 

• Straten (10) uit prijsvraag Groenste straat van 
Overijssel 

• 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) 

• Krijtenbergstraat 

• Twistvlietpad 

• Hof van Breecamp 

• Mozartlaan vergroening blok 

• Ruyterstraat  

• Groen bushokje Veerallee 

• Geveltuinen binnenstad 

• Tuinmannen van de PC Hooftstraat 

• Wijkboerderij Klooienberg 

• Lantaarnpalen  met klimplanten 

• Gezonde klaslokalen met levende groene wanden 

• Grijs water gebruik binnenshuis 

• Living Pavement  



Review 

 

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten? 

 

 

 

 

 

 

 


