
Demosessie 
Team Klimaat Actief! 

5 juni 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 8-5 tot 5-6 

 

 

• Nadine wil plan en financieringsaanvraag voor eigen aanjaagteam Zwolle Zuid 
klaar hebben;  

• Rob wil zijn tuiny forest in een XL geveltuin in de Reigerstraat zetten, zodat deze 
zeer versteende straat meer natuur krijgt; 

• Joost, Spencer en Diana willen Zwolle breed veel groene daken aan laten leggen 
met hulp van WDO delta zodat er winst is voor natuur en klimaat. 

 
 

 
 

 
 



50tintengroen 
Zwolle Zuid 

• Begroting en plan van 
buurtinitiatief gemaakt. 



Tuiny Forest 
Kamperpoort 

Rob en Marleen 



3 initiatiefnemers groendaken 

 

Joost – 50tintengroen Assendorp 

Diana – Hof van Breecamp 

Spencer – Buurkracht Zwolle 



Groendaken 
Zwolle 

• Meer dan 500 huishoudens willen een groendak 

• Ruim 10.000 vierkante meter totaal 

• Eerste 100.000 euro subsidie van WDO Delta is op 

• Vergaande gesprekken met WDO Delta en Provincie 
Overijssel om te verruimen 
 

• Veel gestelde vragen groendaken project 

• Buurtbijeenkomst Webinar 

• Artikel Algemeen Dagblad 

 

Veel gestelde vragen groendaken project
https://www.facebook.com/buurkrachtzwolle/videos/285064115837241/
https://www.ad.nl/zwolle/vijfhonderd-zwolse-gezinnen-willen-groendak-maar-wie-gaat-dat-betalen~a0f873c0/


Wat nog meer 

 

• Geplande lancering 22 juni 

• Volgende keer volgt de link  

• Meld je bij de wijkbeheerders als je  

nu al een initiatief wilt toevoegen 

 

 

 

 Ittersumstraat op afstand parkeren 

MijnWijk platform 

https://www.zwolle.nl/wijken


Wat in de komende 4 weken 



Shortlist 5-6 tot 3-7 

 

 

 
 

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

lange droogte met regenwater de tuin kunnen besproeien 
• Martijn (Tuinland) 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; 

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



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? 

 

Tips die genoemd zijn: 

• Doe iets met de naam en branding van de demosessie 

• Via netwerken van de 50-tinten-achtige organisaties delen 

• Mooie “reclame-info” bordjes bij groene projecten met qr-codes.  

• Thematiseren 

 

 

 

 

 

 



Zomervakantie 

Op 3 juli is de laatste demosessie voor de zomervakantie. 

Na 8 weken gaan we op 28 augustus weer door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


