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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 12-3 tot 9-4

• De kinderen van juf Inger (basisschool Aquarel) willen publieke 
regentonnen op schoolplein Werkschuit en de fluweeltuin, zodat er 
meer regenwater gebruikt wordt en dit kunnen presenteren aan Cora 
van Nieuwenhuizen 

• Jenine wil een biodiverse groenstrook op het mobipunt Vd Laenstraat
Assendorp, zodat de sociale veiligheid en sfeer verbetert

• Edgar wil regentonnen laagdrempelig aanbieden, zodat er meer 
mensen regentonnen gaan gebruiken

• Irene en Jacco willen een schets maken van de Kapelsteeg, om de 
Kapelsteeg om te vormen tot een stadsoase

• Ruud van Basisschool De Zevensprong wil Het Groen Verbindend 
Knooppunt opleveren zodat jong en oud volop kan genieten van dit 
klimaat adaptieve gebied van schoolplein en gemeenschappelijk 
groen.



Beste waterbespaaridee van NL

Bedacht door groep 8A van de Aquarel

N.a.v. Nationale Kraanwaterdag 2020



Beste Waterbespaaridee

• Op 23 september 2020 deden 200.000 
basisschoolkinderen mee aan Nationale 
Kraanwaterdag. Deze dag wordt jaarlijks 
georganiseerd door de Nederlandse 
drinkwaterbedrijven. 

• Deze dag stond in het teken van slim 
omgaan met kraanwater.

• De dag werd geopend door demissionair 
minister Cora van Nieuwenhuizen, die 
daarmee tegelijkertijd het startsein gaf 
voor de wedstrijd van het beste 
waterbespaaridee voor Nederland

• Groep 8A van basisschool de Aquarel uit 
Zwolle kwam met het winnend idee: 
de publieke regenton

• Op 22 maart mochten zij hun idee gaan 
pitchen aan de minister.

https://kraanwaterdag.nl/
https://kraanwaterdag.nl/terugblik2020


Fluweeltuin

• Drinkwaterbedrijf Vitens heeft 
aan de kinderen van de Aquarel 
2 regentonnen beschikbaar 
gesteld, zodat ze hun idee ook 
daadwerkelijk konden gaan 
realiseren in de wijk de Aa-
landen. 

• De kinderen hebben samen met 
wijkbeheerder van de Aa-landen 
en Vitens gekeken naar een 
goede plek voor de publieke 
regentonnen.

• De eerste publieke regenton 
heeft een plek gekregen in de 
Fluweeltuin, een gezamenlijke 
moestuin in de Aa-landen.

• Zie artikel in de Swollenaer.

https://www.deswollenaer.nl/nieuws/algemeen/231142/groep-8a-van-de-aquarel-in-zwolle-komt-met-beste-waterbespaarid


IKC De Werkschuit

• De 2e regenton is geplaatst bij IKC de 
Werkschuit.

• Dit is een biologische plusschool in de 
Aa-landen (basisschool).

• Zij hebben een mooie groene 
binnentuin maar hadden nog geen 
regenton.

• De regenton sluit mooi aan bij hun 
lessen over duurzaamheid.



Idee pitchen aan de 
minister

• Op 22 maart, Wereld Water Dag, 
mochten de kinderen hun 
waterbespaaridee; de publieke 
regenton, pitchen aan de minister.

• Voor hun pitch hadden de kinderen een 
heel goed filmpje gemaakt die ze aan de 
minister hebben laten zien. Zie filmpje.

• Cora van Nieuwenhuizen was super 
enthousiast over hun idee en gaf aan 
dat dit een mooi voorbeeld is hoe 
gezamenlijk drinkwater kunt besparen. 
Daarnaast versterkt het gebruik van de 
publieke regenton ook het contact in de 
buurt en het versterkt het gesprek over 
verduurzaming.

• En…de publieke regenton kan mensen 
ook inspireren om zelf een regenton te 
plaatsen in eigen tuin.

https://www.youtube.com/watch?v=vbBye98NsV4


Biodiverse groenstrook mobipunt



132 Regentonnen via 50 Tinten Groen



Groene stadsoase Kapelsteeg



Groen Verbindend 
Knooppunt/Zevensprong



NK 
Tegelwippen

• Bredere oproep groepen én individueel NK Tegelwippen, link 
naar de website



Wat nog meer 1

Groene Poort in Peperbus →
Grote Baan vergroenen



Wat nog meer 2
Pilot Garden Battle 

• 176 pioniers waarvan ±70 inwoners van 
Stadshagen en Wipstrik.

• 2 sets Living Pavement verloot

• Met feedback besturing verbeterd en 
problemen met desktop verholpen. Verder 
zijn prijzen en enkele nieuwe items 
opgenomen. 

• Live: 12 tot eind mei voor Wipstrik en 
Stadshagen 

Rainblocks van Silvia niet 
als schutting maar op het 
balkon



Wat in de komende 4 weken



Shortlist 9-4 tot 7-5

• Silvia wil het lantaarnpaal tuintje in de Noteboomstraat verbeteren, 
zodat de kans op schade aan de lantaarnpaal minimaal is en dit een 
goed voorbeeld is;

• Erik wil graag 2 Zwolse straten die “volle bak” tegels gaan wippen in 
hun tuinen, zodat de Groene Loper ze extra kan helpen;

• Dirk Pieter wil graag 1 Zwolse straat waar veel bewoners regenwater 
in hun tuin willen opvangen zodat de regenwatergoeroe’s ter plekke 
technisch/praktisch kunnen helpen;

• Geert wil plan voor inspiratietuin af hebben, zodat er een concreet 
voorstel is, waarmee de Climate Campus partners de inspiratietuin 
voor Zwolle e.o. kunnen maken 

• Edith wil graag de juiste aantal tegels rapporteren voor Zwolle, zodat 
we weten hoeveel tegels er gewipt worden in Zwolle (naast de 
ranking)



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

• Achterstraat Rhijnvis Feithlaan 

• L-straten in Schoonhorst

• Regentonnen in de straat plan 50-tinten-groen verder de 
stad in brengen (vroeg voorjaar 2021)

• Klimaat escaperoom

• Veerallee  vergroening en noaberschap

• Mozartlaan vergroening blok

• Ruyterstraat 

• Groen bushokje Veerallee

• Wijkboerderij Klooienberg

• Gezonde klaslokalen met levende groene wanden

• Living Pavement voor minigeveltuinen

• SWZ Buxthudestraat renoveren voortuinen

• Stien Eelsingstraat vergroenen

• Groene Kerk Berkum Regenwateropslag 

• Speeltuin vergroenen bij Van Raalte in Assendorp

• Oosterlaan/Westerlaan acties aansluitend op herinrichting

• Bomengroep

• Wateroplossingsgroep

• Inspiratietuin Zwolle

• Warmtecamera inzetten om effect bij hitte te tonen

• Straat ontkoppelen van regenwater (regenwatergroep)

• Snoeihulp Milou/Krijn

• Wijksafari Stadshagen

• Aa-landen



Review

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten?


