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8 juli 2022



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 10 weken?

• Korte review



Shortlist 3-06 t/m 8-07

• Christiaan wil in Pierik 10 voortuintjes van sociale woningbouw 
helpen vergroenen, zodat ook deze bewoners een groene voortuin 
hebben 

• Anke wil een hittestress safari op 28 juni organiseren met Margot 
Ribberink als host, zodat Holtenbroekers oplossingen bedenken voor 
de heetste plekken in Holtenbroek



• 3x Campanulastraat 

• 1x Cyclamenstraat

• 1x Sleedoornstraat

• 1x Korenbloemstraat

• 1x Ericastraat

• 1x Magnoliastraat

• 1x Goudenregenstraat

• 1x Crocusstraat



Straatboer Tuin Make Over Pierik



Straatboer Tuin Make Over Pierik



Hittestress safari Holtenbroek



Pareltje van Holtenbroek

De gemeenschappelijke tuin van 
bewonersvereniging De Nooten aan
de Von Weberhof/Lortzinghof. 
Bewoners hebben bij aanleg in 2003 
gekozen voor minder auto's en
ondergronds parkeren. Daardoor is er 
tussen de huizen ruimte voor groen.

Presentatie van Groen Holtenbroek 
Hittestress safari Holtenbroek



Pareltje van Holtenbroek

De groene vingers vormen groene
stroken dwars door de stad. Dit is een
van de stroken. Je ziet bankjes onder
de bomen waar mensen zitten en je 
ziet een waterpunt waar kinderen met 
water spelen.



Pareltje van Holtenbroek

Deze plek is aangelegd speciaal op 
verzoek van de Antilliaanse
gemeenschap. Hier komen zij samen
om op hete dagen spelletjes te doen
in de schaduw.



Pareltje van Holtenbroek

Een plek met veel grote bomen aan de 
Wanningstraat. De bomen
geven schaduw op de stoep, 
groenstroken en op parkeerplaatsen. 
Er staan twee bankjes in de schaduw.



Pareltje van Holtenbroek

Het schoolplein van Vrijeschool
Michaël aan de Bachlaan is het eerste
groene schoolplein van Zwolle. Het is 
aangelegd voor de schoolkinderen, 
maar ook voor de buurt.



Hotspot

Op een hete dag het 
winkelcentrum Holtenbroek in 
met een warmtebeeldcamera. 
Cameraman Gerald hield het bijna
niet uit, zo warm was het. De 
warmtebeeldcamera gaf 40 
graden Celsius op de tegels. Hij gaf
27 graden in het 
nieuwe bloemenperkje middenin
het winkelcentrum.





Hotspot
Het gebied tussen de 
Porporastraat en de Bachlaan is 
aantal jaren geleden nieuw
gebouwd. Tussen de 
appartementen en woonhuizen
ligt een grote stenen vlakte
parkeerplaatsen. De 
warmebeeldcamera gaf er 43,2 
graden Celsius aan.

Op het speelveldje
ernaast werd 31,5 graden
gemeten.

Buurtbewoner Simone vertelt dat
dit speelhuisje in de plaats is 
gekomen van een geliefde hut. Dit 
speelhuisje wordt nauwelijks
gebruikt. Er is veel te weinig
beschutting en schaduw.



Hotspot
Pleinen rondom Scarlattistraat. 
Tegels kunnen wellicht vervangen
worden door grastegels o.i.d.
maar dan wel zodanig dat mensen
die slecht ter been zijn wel een
vlakke route kunnen volgen.



Hotspot
In de groene vinger tussen de 
Palestrinalaan en de Bachlaan: 
twee bankjes pal in de zon en in 
de schaduw maar één bankje. De 
bankjes zijn minder geschikt voor
ouderen, doordat de zitting schuin
naar achteren helt, komen ze er 
moeilijk uit.



Hotspot
Stoep, straat en parkeerplek op de 
hoek Gombertstraat & 
Schubertstraat, na de bijeenkomst
ingestuurd door een bewoner



Inspiratie
Deze foto kregen we als inspiratie: 
boomspiegeltuintje in Duitsland. Dit 
soort boomtuintjes vind je in 
Holtenbroek ook her en der.





Inspiratie
Een koele speelplek voor
kinderen. In de particuliere
gemeenschappelijk tuin in de 
Nooten (Holtenbroek) maken
de waterpomp en
het schaduwdoek van deze
zandbak een prettige plek om te
spelen.



Kansen
Op Instagam hebben we een poll 
gedaan met de vraag: Hebben
we meer koele plekken nodig in 
de wijk, zoals in de 
Obrechtstraat?

19 stemmen: Jazeker

1 stem: Neu prima zo



Kansen

Bovenaanzicht Muziekwijk. Redelijk veel groen in de eigen tuinen en in 
openbare ruimte voor het huis. Aan de achterkant nog veel versteende
parkeerplaatsen. Ook kansen voor groene bloemenweide daken.



Kansen
Op de Zweetdruppelkaart kan iedereen in Zwolle een foto
uploaden van een hotspot. De online kaart kan door 
iedereen aangevuld en geraadpleegd worden. De gemeente
doet dat bijvoorbeeld voor meerjarenplannen, 
woningcorporaties kunnen dat bijvoorbeeld ook doen bij
verbouwingen e.d in de wijk.

Je vindt hier de kaart om in te voeren:

Zweetdruppel kaart (arcgis.com) 

Je vindt hier de kaart om te bekijken: 

Kaartviewer (arcgis.com)

https://zwolle.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=f2e36b3c2f1f490faa6142b2c37e062e
https://zwolle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f178225fb81e462f956404cdb54500e8&webmap=c3e50c8d62b34276b358a00f3d06d769


NK Tegelwippen

Aanmelden op nk-tegelwippen.nl
• aantal tegels (of het oppervlak omrekenen naar standaard tegels 
• voor én na foto’s 

Inspiratie en tools
De website over tegelwippen van de gemeente Zwolle is weer online

Stand

Tegeltaxi
Laatste week van september na burendag. Na de zomervakantie komt op de 
website een aanmeldformulier.

Gratis afgiftemoment/punt tegels
Meer informatie volgt

http://www.nk-tegelwippen.nl/
https://www.zwolle.nl/tegeltaxi


Wat nog meer….
Plan bijeenkomst Molendwarsstraat



Wat nog meer….
Plan bijeenkomst Molendwarsstraat



Groene Loper en Burendagaanvragen

74 aanvragen Groene Loper 
en meer dan 200 
plantenpakketten is. 
Daarmee is ruim € 35.000 
aan subsidie naar een 
groener Zwolle gegaan. Op 
burendag 24/25 september 
worden al deze initiatieven 
uitgevoerd en worden er 
dus ook veel tegels gewipt.





Wat in de komende 10 weken



Shortlist 8-07 t/m 16-09

• Nico wil 3 voorbeeld tuintjes maken in Buxtehudestraat e.o., zodat 
hiermee 140 bewoners kunnen kiezen uit deze tuinen om zelf aan te 
leggen.

• Christiaan van Straatboer wil een Straatboerderij waar bedrijven en 
inwoners een overtollige planten naartoe kunnen brengen zodat 
deze later in andere tuinen in de stad hun plekje krijgen. 

• Adrienne wil eerste boomzitbakken in Kamperpoort, zodat er meer 
groen en koelte ervaren kan worden



Longlist

In blauw waar we komende periode tijd aan besteden maar nog geen concreet resultaat verwachten.

• Senshagen (Waterbewust Stadshagen)

• Talentontwikkeling Klimaatbewustzijn

• Mobipunt Assendorp<->vergroening straten

• Klimaat escaperoom

• Veerallee  vergroening en noaberschap

• Groen bushokje Veerallee

• SWZ Buxthudestraat renoveren voortuinen

• Groene Kerk Berkum Regenwateropslag 

• Speeltuin vergroenen bij Van Raalte in 
Assendorp

• Bomengroep

• Inspiratietuin Zwolle

• Warmtecamera inzetten om effect bij hitte te 
tonen

• Straat ontkoppelen van regenwater 

(regenwatergroep)

• Snoeihulp Stadshagen 

• Wijksafari Holtenbroek vervolg

• Vosseveld opritten vergroenen

• Heraanleg en vergroenen Twistvlietpark

• Groen parkeren pilot

• Bollebieste

• Waterberging Dierenweide Dieze

• Integraal bewonersplan 2e

Weidjesstraat/Sallandstraat

• NK Tegelwippen /Tegeltaxi 2022

• Tuinenroute 



Review

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten?



Websites bewonersgroepen in de 
wijken

• https://50tintengroenassendorp.nl/, 
https://www.facebook.com/50tintengroenAssendorp/

• https://wijbedrijfdieze.nl/, https://www.facebook.com/Wijbedrijf/.

• https://hetgroenezuiden.nl/ , https://www.facebook.com/Het-groene-
zuiden-104314585088193

• https://stadshagerbos.nl/, https://www.facebook.com/stadshagerbos.  

• https://groeneaa.nl/.

• https://www.energiekwipstrik.nl/. 

• Groene Poort Zwolle - Berichten | Facebook

• Westenholte en Veerallee hebben nog geen website of facebookpagina. 
Contact is te leggen via Groene Vrijdagen en Team Klimaat Actief

https://50tintengroenassendorp.nl/
https://www.facebook.com/50tintengroenAssendorp/
https://wijbedrijfdieze.nl/
https://www.facebook.com/Wijbedrijf/
https://hetgroenezuiden.nl/
https://www.facebook.com/Het-groene-zuiden-104314585088193
https://stadshagerbos.nl/
https://www.facebook.com/stadshagerbos
https://groeneaa.nl/
https://www.energiekwipstrik.nl/
https://www.facebook.com/Groene-Poort-Zwolle-102410448575104/
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• 50 Tinten Groen Assendorp; Groep met hoge organisatiegraad met in 

veel Assendorperstraatjes een straatambassadeur; richt zich op water, 

energie, mobiliteit en vergroening. Door RRE geld voor kleine 

maatregelen voor energietransitie wat ook als vliegwiel werkt voor 

andere acties. 50 Tinten Groen Assendorp heeft een eigen website, 

facebook pagina en een WhatsApp groep met de straatambassadeurs, 

die op hun beurt weer informatie delen met hun direct buren. 

• WijBedrijf Dieze; neemt als een wijkbedrijf bepaalde taken van de 

gemeente over. Nadruk ligt nu op energie, maar ze willen wel breder. 

Wijbedrijf Dieze heeft een eigen website en facebook pagina.

• Het Groene Zuiden; een groep uit Zwolle Zuid die een verbindende spil 

wil worden voor allerlei initiatieven op gebied van 

klimaatadaptatie/energie/groen. Ze maken nu ook gebruik van RRE 

gelden om eerste acties op gang te krijgen. Eerder al hebben ze en 

walnotenboompjes actie gedaan. Het Groene Zuiden heeft ook een 

eigen website en facebook pagina

• Stadshagerbos. Een actieve groep die allerlei 

groen/klimaatadaptatie/energieacties koppelt aan “de weg naar het 

langere termijn doel een echt bos in Stadshagen” en gaat dus over de 

hele wijk. Heeft eigen website en facebook pagina.  

• Groene Poort in de Kamperpoort. Actieve groep die veel vergroening 

doet. Ze hebben nog geen website maar wel een facebook pagina en 

vinden elkaar via mail en whatsapp.

• Groene Aa is een platform van, voor en door bewoners in de wijk Aa-

landen. Samen aan de slag met verduurzaming in de wijk. Heeft een 

eigen website.

• Westenholte. Hier is een groep bewoners bij elkaar gekomen die wat 

meer willen met klimaatadaptatie en energie. Trekken samen op met 

Stadshagerbos. Ze hebben nog geen website of facebookpagina

• Energiek Wipstrik. Naast energie richt deze groep zich sinds kort ook 

op groen/klimaatadaptatie. Heeft eigen website. 

• Veerallee. Groep in oprichting gericht op energie en groen.

https://50tintengroenassendorp.nl/
https://www.facebook.com/50tintengroenAssendorp/
https://wijbedrijfdieze.nl/
https://www.facebook.com/Wijbedrijf/
https://hetgroenezuiden.nl/
https://www.facebook.com/Het-groene-zuiden-104314585088193
https://stadshagerbos.nl/
https://www.facebook.com/stadshagerbos
facebook pagina
https://groeneaa.nl/
https://www.energiekwipstrik.nl/

