
Demosessie 
Team Klimaat Actief! 

8 mei 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 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 
 
 

 
 

 
 



Bonenparade Straatboer Christiaan 











 



 



 



 



 



 



 



 
  
• www.straatboer.nl of www.bonenparade.nl  

• christiaan@straatboer.nl 
• Nieuwsbrieflink: https://straatboer.us4.list-

manage.com/subscribe?u=b9b33d7dd8eed81f90f9b72be&id
=8ee7affe86 
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Vergroenen Lortzinghof 
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De steeg van steen 
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Hittestress 

Lo
rtzin

gh
o

f 



Uitgangspunten 

• Meer groen 

 

• Ontmoeting meer stimuleren 

 

• Klimaatadaptie (zowel tegengaan hittestress als beter omgaan met 
hemelwater) 

 

• Veiliger om te spelen 

 

• Groenadoptie door de buurt 
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Keukentafelsessies 
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Voorlopig ontwerp 
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Stoepkrijten 
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Zelf planten 
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Het resultaat 
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Het resultaat 

Lo
rtzin

gh
o

f 



7 aandachtspunten  

• Denk aan de schaal 

 

• Zoek altijd naar het gemeenschappelijke 

 

• Hou het grotere doel in zicht 

 

• Weet dat je nooit iedereen helemaal tevreden kan stellen 

 

• Discussies gaan vaak niet over de inhoud 

 

• Heb geduld 

 

• Vier succes(jes) met elkaar 
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Meer weten? 

 

LinkedIn-artikel Straatvergroening, 7 tips voor een goed proces: 

https://www.linkedin.com/pulse/straatvergroening-7-tips-voor-een-goed-
proces-vincent-wever/ 

 

Facebook-post met artikel in de wijkkrant Holtenbroek.com: 

https://www.facebook.com/vincent.wever.7/posts/10158672902854645 
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Meer weten? 

Contact:  
Vincent Wever 
 
vincent313@gmail.com 
 
06-54753891 
 
https://www.linkedin.com/
in/vincentwever/ 
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Hoe gaat het met….. 

• Verenigingsstraat – willen brede stoepen verder vergroenen en bomenrij verbeteren 

• Coetsstraat (nr 32-65) – is een organisch groeiende leefstraat + regenton op straat 

• Ittersumstraat (nr69-108) – binnenkort bloembakken op 7 parkeerplekken om tijdelijke vergroening 
ipv parkeren te ervaren 

• Mobipunt vd Laenstraat – binnenkort aanleg groenestrook/pakket kluis 

• Spinhuisplein - 1 geveltuintje  aangelegd, inspiratiefietstocht met buren op de lange baan door 
tijdsgebrek 

• Stien Eelsinghstraat – lukt niet door tegengestelde belangen 

• Bilderdijkstraat - eerst focus doorstart Wipstrik Energiek! op energietransitie 

• Rozenstraat - boomspiegels worden onderhouden, nog geen nieuw aangelegd 

• Rietgras – veel enthousiasme maar geen trekker die het voortouw neemt 

• Octopus - moestuin aangelegd, aanleg buitenschoollokaal en watergebiedje op rol 

• Marshof  - in voorjaarvakantie kleuterplein vergroend en daarna geopend met een sponsor 
obstakelrun voor het vervolg  

• Nooteboomstraat – plannen voor bomen planten en daktuinen 

• Pierik – tuinen van je buren onderhouden wordt in mei weer opgepakt 

 

 

 

 



Hoe gaat het met…. 

• Dahliastraat – wormenhotel realiseren met ervaring van turfmarkt 

• Konijnenveld 1 – na WaterWall nu ook achtertuin voorbeeld ecologische tuin 

• Reigerstraat – aanleggen XL geveltuin tiny forest 

• Korenbloemstraat - Hester en haar buren hebben wens: bomen in straat 

• Groenestraat – regenton op straat geplaatst 

• Tulpstraat - veel geveltuintjes aangelegd en worden in september meer 

• Hof van Breecamp - kopers en huurders (SWZ) gaan 500m2 daktuin samen aanleggen 

• Groenestraat/Blokstraat – gaan verticaal tuinieren bij hoge blinde muur p-plaats en 
gevels 

• Mimosastraat – aanleggen moestuintjes iom  SWZ 

• PC Hooftstraat – Koningslinde is geplant. Traject van ontwerp/plannen groenadoptie 
en bomen gestart 

• Kerkstraat - Manon grote geveltuin bij Kerkbrugje 

• Genietveld Aa-landen (Grytsje en Lucia) – blote voetenpad aangelegd 

• Ruyterstraat – maken geveltuin bij studentenhuis 

 

 

 

 



3 initiatiefnemers groendaken 

 

Joost – 50tintengroen Assendorp 

Diana – Hof van Breecamp 

Spencer – Buurkracht Zwolle 



Wat in de komende 4 weken 



Shortlist 8-5 tot 5-6 

 

 

 
 

 
 

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

• Rob wil zijn tiny 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. 
 
 
 



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 



Review 

 

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


