
Demosessie 
Team Klimaat Actief! 

3 april 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 40minuten (ZOOM) 

 

• Demo wat gedaan 

 

• Wat de komende 5 weken? 

 

• Korte review 

 



Shortlist 14-2 tot 3-4 

 

 

 

 

• De tuincentra en Climate Campus  zijn klaar voor lancering DH pakketten op 9 
april, zodat inwoners tijdig weten dat ze 2e paasdag naar de winkel kunnen; 

• Inwoners van de L-straten, Zone-college , Travers  leggen voorbeeldtuintjes aan 
en maken geveltuinen, zodat hiermee ook op eigen grond vergroening 
plaatsvind; 

• Bram wil zijn nieuwe tuin klimaat-robuust en vogelvriendelijk inrichten zodat het 
straks een heerlijke plek wordt voor zijn gezin en tuinvogels; 

• Team Klimaat Actief! wil een plan af hebben hoe we meer mensen concreet 
kunnen betrekken bij de initiatieven in de stad, zodat meer mensen elkaar  
aanzetten tot  actie. 

 
 
 

 
 



Doe-het-
zelfpakketten – 
online lancering  

• Lancering door Corona maatregelen niet 
haalbaar met Paasdagen 

• Promotie in gematigde vorm door laten 
gaan, omdat veel mensen nu tijd kunnen 
en willen maken voor vergroening 

• Tuinland en Hornbach zijn nu primair 
gericht op werkwijze volgens Corona 
maatregelen en daardoor geen tijd voor 
nieuwe producten en problemen met 
levering van producten 

 

 

 

 

 

 



 
Inwoners L-straten leggen samen met studenten Zone 
college voorbeeldtuintjes aan  



Voorbeeld tuin Bram 

https://vimeo.com/403214135


Voorbeeld tuin Nadine 



Meer groen 
vlekvorming 
• Per wijk demo sessies 

door bewoners: 

• Zwolle Zuid als 
voorbeeld waarbij 
bestaande 
initiatieven elkaar 
versterken 



Wat is er nog meer gebeurd 

Regenton Sabine 

Marian Folkers (video) 

 

NL doet acties (video) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W1o_E3RHPbM&feature=youtu.be
https://vimeo.com/397765554


Wat in de komende 5 weken 



Shortlist 3-4 tot 8-5 

 

 

• Christiaan wil de bonenparade in Hessenpoort binnen de Corona maatregelen 
toch door laten gaan, zodat na Corona er toch bonen en andere groente kunnen 
worden geoogst  

• Vincent en al zijn buren aan de Lortzinghof willen de straat vergroenen met een 
drietal groenvakken en dit adopteren, zodat ze een mooiere omgeving hebben 
en water beter gebruikt wordt 

• Team Klimaat Actief! wil bestaande initiatiefnemers bellen/mailen om voortgang 
polsen, nagaan of ze iets nodige hebben en aan elkaar koppelen zodat we in 
Corona tijd ook concreet stappen kunnen zetten richting meer 
klimaatmaateregelen 

• Team Klimaat Actief! wil de interesse nagaan voor een Webinar over doe het zelf 
pakketten bij Zwollenaren en de betrokken tuincentra, zodat in deze tijd binnen 
de Corona maatregelen mensen toch aan de slag kunnen 
 

Credo tijdens corona : Doen terwijl we de straat niet op kunnen 
 
 

 
 

 
 



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  

• Parkeerhubs Assendorp<->vergroening straten 

• Straten (10) uit prijsvraag Groenste straat van Overijssel 

• “groen” fietsparkeren Assendorp  

• Zwolle zuid winkecentrum/grand café Zuid 

• Pierik –Life Art 

• Achterstraat Rhijnvis Feithlaan  

• Tuintjes op afvalcontainers 

• Holtenbroek "De Nooten"  

• Voedselbos Spoolde 

• L-straten in Schoonhorst 

• Evenement "kruisbestuiving initiatieven in de stad"  

• Korenbloemstraat  

• 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 

• Afkoppelen Groeneweg  

• Mini moestuinieren dicht bij huis 

• Doe-het-zelf pakketten Wateropslag en groendak 

• Veeralle  eergroening en noaberschap 

• Sleedoornstraat Lantaarntuintjes 

• Groene daken Zwolle Zuid 

• Infomailing kaveleigenaren  Stadshagen voor klimaat adaptieve 
tuinen.  

• 3 groene straat/buurt initiatieven Stadshagen van Spencer, 
Diana, en Robert 

• (Oud) Ittersum 

• Mozartlaan 

• Ruiterstraat 



Review 

 

Wat is jullie korte feedback op: 

 

- deze eerste digitale meeting  

- onze aanpak en resultaten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


