
Demosessie 
Team Klimaat Actief! 

28 aug. 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 4-7 tot 28-8 

 

 

 
 

 
• Jan en Nel willen 1000 liter ondergrondse wateropslag in Hanzeland, zodat ze bij 

lange droogte met regenwater de tuin kunnen besproeien 
• Team klimaat actief wil graag dat de mensen met een regenwater opslag, de 

opslag leegmaken voor een grote bui, zodat de piek opgevangen wordt 
• Heleen (projectgroep Stadshagen) wil graag een digitale brochure, waarmee 

toekomstige bewoners vooraf geïnformeerd zijn over de klimaat robuuste 
mogelijkheden van hun nieuwbouwwoning en tuin 

• Climate Campus wil graag de mobiele escaperoom presenteren, zodat bewoners 
weten dat deze in de komende jaren gespeeld kan worden in de Zwolse straten 
 
 
 
 
 
 



Ondergrondse 
opslag Jan en 
Nel 

• 1000 liter 
regenwateropvang 

• Regenpijp los van riool 

• 40 uren & €1.000 materiaal 



Regenton legen voor hoosbui 

Bij deze regenton hoeft dat niet 😊  
Die is gekoppeld aan een infiltratie systeem. Als de ton 
vol is, gaat al het regenwater direct de grond in.   
Groetjes uit Deventer, Willem  
 



Breezicht  brochure 



Escaperoom 
• Kijk op de website van de Climate Campus 

voor meer info en de spannende film.  
• 10, 11 en 12 september eerste 

speeldagen.  
• I.s.m. Climate Campus partners 

exploitatie voor komende 5 jaar 
organiseren 

• Doel zoveel mogelijk inwoners in Zwolle 
en de regio gratis laten spelen in de buurt 

https://youtu.be/N7OEIK3XRzI
https://climate-campus.nl/climate-escaperoom
https://climate-campus.nl/climate-escaperoom
https://climate-campus.nl/climate-escaperoom


Wat nog meer? 

Op Hessenpoort en het Lubeckplein kan  
geoogst worden van de Bonenparade.  
 
Klik op de afbeeldingen voor meer info! 

https://www.p-plus.nl/nl/nieuws/Straatboer
https://www.youtube.com/watch?v=Ql2nLeXhe60
file:///C:/Users/Z023758/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/AHG7SO3Z/email.mht


Wat nog meer? 

Edith en Berend hebben  een (verticale) geveltuin aangelegd met Living Pavements. 
 
Meer informatie op de site van Het Tussendoortje. 

https://hettussendoortje.info/nieuws/living-pavements/


Wat in de komende 4 weken 



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. 
 



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 

• Pierik –Life Art 

• Achterstraat Rhijnvis Feithlaan  

• Tuintjes op afvalcontainers 

• Holtenbroek "De Nooten"  

• L-straten in Schoonhorst 

• Korenbloemstraat  

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

• Tulpstraat 

• Klimaat escaperoom 

• Bilderdijkstraat /Genestetstraat 

• Doe-het-zelf pakketten Wateropslag en groendak 

• Veeralle  vergroening en noaberschap 

• Sleedoornstraat Lantaarntuintjes 

• Aanjaagteam Zwolle Zuid 

• Dakenprojecten  (Joost, Spencer, Diana) 

• Krijtenbergstraat 

• Twistvlietpad 

• Hof van Breecamp 

• Mozartlaan vergroening blok 

• Ruyterstraat  

• Groen bushokje Veerallee 

• Geveltuinen binnenstad 

• Reigerstraat XL geveltuin 

• Tuinmannen van de PC Hooftstraat 

• Verticaal tuinieren Groenestraat/Blokstraat 

• Wijkboerderij Klooienberg 

 



Review 

 

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten? 

 

 

 

 

 

 

 


