
Demosessie 
Team Klimaat Actief! 

3 juli 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 8 weken? 

 

• Korte review 

 



Shortlist 5-6 tot 3-7 

 

 

 
 

 
• Dirk Pieter wil 1500 liter ondergrondse wateropslag in zijn stadstuin, zodat ze bij 

lange droogte met regenwater de tuin kunnen besproeien 
• Martijn (Tuinland), Rutger (Wildkamp) en Gerjon (HORNBACH) willen de doe het 

zelf pakketten infiltratiekrat en groendak lanceren, zodat Zwollenaren het 
kunnen kopen 

• Mark (Travers) wil een regenton bij wijkboerderij De Klooienberg plaatsen als 
aftrap van hun grotere klimaat adaptieve plannen zodat dit inspiratie geeft aan 
jonge en volwassen bezoekers; 

• Susan en Edgar willen graag een smalle regenton op een smalle stoep plaatsen, 
zodat we deze situatie ook mee kunnen nemen in de regenton op straat pilot 

• Peter wil groen licht van gemeente en eigenaar bushokje Veerallee om deze met 
studenten van Zonecollege en Deltion te vergoenen, zodat dit als voorbeeld en 
inspiratie kan dienen voor andere bestaande bushaltes in Zwolle 
 
 



Ondergrondse regenton van 1500 liter 
 
Doe het zelf door Dirk Pieter  
 



DHZ Deltawerkjes 

Lees meer op 
www.climate-
campus.nl/deltawerkjes 

en op facebook 

http://www.climate-campus.nl/deltawerkjes
http://www.climate-campus.nl/deltawerkjes
http://www.climate-campus.nl/deltawerkjes
https://www.facebook.com/pg/climatecampus/posts/?ref=page_internal


Regenton Klooienberg 

320 LITER MUUR REGENTON 

Veel volume voor een zacht 
prijsje.  

 

Gedeeld op Facebook van 
Wijkboerderij de Klooienberg 

 

https://www.facebook.com/klooienberg/?__tn__=,d,P-R&eid=ARA15JScty5xGybckBYBcScxyRC7_YdNzCUA24cj2pshNUw2q64MV_cXdQ2u0Pg9qzG786wc8RFnmImA
https://www.facebook.com/klooienberg/?__tn__=,d,P-R&eid=ARA15JScty5xGybckBYBcScxyRC7_YdNzCUA24cj2pshNUw2q64MV_cXdQ2u0Pg9qzG786wc8RFnmImA


Vervolgplannen Klooienberg 

1. Plaatsen van regenton, mogelijk op 
later moment vervangen door opslagtank 
aan muur 

2. Aanleggen vijver, gevoed door 
regenwater. 

3. Dakgoot plaatsen + opvangbakken van 
>1000 liter met leiding naar moestuin 

4. Kraan voor moestuin, water komt uit 
hoger gelegen bakken bij punt 3 en 7 

5. Fonteinfiets voor kinderen, gevoed 
door regenwater van 9. 

6. Regenwater opvang voor 
speelgelegenheid kinderen KDV. 

7. Dakgoot KDV aan zijde Klooienberglaan 
+ opvangreservoir voor 4. 

8. Opvangreservoir voor gebruik door KDV 
van schuttingsdelen. 

9. Opvangreservoir voor speeltoestel 5. 

 



Afgekeurde onderzeeboot onderdeel 
als regenton 

https://www.youtube.com/watch?v=o9WWMvnXbKQ


Groenlicht groene bushokjes 

 Groenlicht van eigenaar JCDecaux  

 en Gemeente Zwolle  

- Na de zomer starten met ontwerpwedstrijd  

- Voorjaar 2021 aanleggen 

- Droom: uitrol naar grootschaliger project 
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Veerallee 

 √ 



Wat nog meer 

Mijn Wijk is 22 juni gelanceerd 
MijnWijk is een website waar bewoners en de gemeente samenwerken om de wijk 
te verbeteren.  

Nieuwsgierig? Klik op onderstaande afbeeldingen. 

 

 

 

 

 

 

Hoe gaaf zou het zijn als al onze mooie initiatieven hier binnenkort in één 
oogopslag te zien zijn voor alle Zwollenaren. Dus maak snel een account aan en zet 
je idee/initiatief op Mijn Wijk.  

https://mijnwijk.zwolle.nl/
https://mijnwijk.zwolle.nl/
https://mijnwijk.zwolle.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=aqXDjn_0_gw
https://mijnwijk.zwolle.nl/project/aanleg-groene-daken


Wat in de komende 8 weken 



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 
 
 
 
 
 
 



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 

• Infomailing kaveleigenaren  Breezicht  voor klimaat adaptieve 
tuinen.  

• 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? 

 

 

 

 

 

 

 



Zomervakantie 

Op 3 juli is de laatste demosessie voor de zomervakantie. 

Na 8 weken gaan we op 28 augustus weer door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


