
Groene Vrijdag
Team Klimaat Actief!

7 mei 2021



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 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 NK Tegelwippen)



Noteboomstraat pilot 
lantaarntuintje

• Staat als een huis zelfs op de oneffenheid in de stoep

• Hoogte en breedte kunnen beter (nu 0,6m breed, 1m lang en 0,5m 
hoog) 

→minimale hoogte 0,4m om voldoende grond voor meerjarige 
beplanting nodig. 

→ vaak staan lantaarnpalen 0,3m van de stoeprand

• tegels en onderliggende verdichte grond rond lantaarnpaal blijven in 
tact voor stabiliteit

• Bij keuze hogere beplanting aandacht voor schudproeven en 
bereikbaarheid electriciteitskastje

• Worteldoek tegen uitstromen grond

• Bij evalueren opletten effect van honden die tegen de rand plassen.





Noteboomstraat/St. Josephplein



2 straten voor Groene Loper
1. Eendrachtstraat

Evaluatie actie:

• Veel tijd in bel/mail-ronde 
gestoken

• Samen voor adoptiegroen 
gaat steeds beter

• Slag naar collectief tuinen 
aanpakken is lastiger, komt 
niet iedereen op hetzelfde 
moment goed uit 

• Maak de boodschap 
laagdrempelig



In 2020 Groene daken, zie LinkIn

Op 24 april zijn in adoptiegroen met 1000 planten geplant. Bekijk de film en/of MijnWijk

Nu is het tijd voor de achterkant van de huizen (tuinen en gezamenlijke parkeerplaats).

2 straten voor Groene Loper
2. Handellaan

https://www.linkedin.com/posts/alettemijnheer_zwolle-wdodelta-provincieoverijssel-activity-6718578498639822848-qi3J
https://www.youtube.com/watch?v=g3hQEUDDEH4
https://mijnwijk.zwolle.nl/project/adopteren-groenstrook-voor-huizenblok
https://www.youtube.com/watch?v=g3hQEUDDEH4


Sfeerimpressie Handellaan

https://www.linkedin.com/posts/alettemijnheer_zwolle-wdodelta-provincieoverijssel-activity-6718578498639822848-qi3J


1 straat voor wateroplossingengroep

Voor de korte termijn lijkt Diezerhoven een mogelijkheid.  Open terrein 
en achtertuinen met af en toe wateroverlast. Dit gaan we verder 
verkennen.

Voor de langere termijn lijkt de Sallandstraat/Tweede Weidjesstraat
kansrijk voor een integrale aanpak van deze straten.

Dit gaat spelen in de 2e helft 2021. 



Plan voor inspiratietuin Zwolle

Klimaatadaptatie 
toegankelijk maken voor 
bewoners:

• Voorbeelden & 
producten laten zien. 

• Informeren over 
mogelijkheden

• Evt. DHZ-pakketten, 
webwinkel, etc.



Zwolle - Deventer

Actuele stand:

Geregeld verspreiden NK Tegelwippen stand Zwolle – Deventer op sociale media en 
tijdens Groene Vrijdagen

1. Alle groene initiatieven in (regio) Zwolle versterken elkaar op sociale media 
door elkaars initiatieven te liken en te delen 

2. De Weekend Tegelwiptip van …  / wat is jouw Weekend Tegelwiptip?

3. Snelwipstrijdjes aanjagen

https://nk-tegelwippen.nl/tegelstand/
https://nk-tegelwippen.nl/tegelstand/


Zwolle - Deventer

Zoveel mogelijk inwoners IJVD/regio W-Overijssel meedoen aan NK Tegelwippen, 
wedstrijd Zwolle-Deventer

Doelgroep: 

Actieve bewoners in regio Zwolle

Aanpak: 

1. Geregeld verspreiden NK Tegelwippen stand Zwolle – Deventer op sociale 
media en tijdens Groene Vrijdagen

2. Alle groene initiatieven in (regio) Zwolle versterken elkaar op sociale media 
door elkaars initiatieven te liken en te delen 

3. De Weekend Tegelwiptip van …  / wat is jouw Weekend Tegelwiptip?

Maak gebruik van de speciale website voor Zwolle met o.a. een link naar 
rekenhulp!

https://www.climate-campus.nl/nieuws/nk-tegelwippen-er-kan-een-tandje-bij/


Alle groene 
initiatieven in (regio) 
Zwolle versterken 
elkaar op sociale 
media door elkaars 
initiatieven te liken 
en te delen:

Onderstaand de link 
naar het document

https://1drv.ms/w/s!
ArWVAzShVbE2gexo5
T5kSuhO29K6hQ



Zwolle - Deventer

Op 17 april:

371 tegels 
gewipt in de 
Krijtenberg-
straat Zwolle



Rozenstraat, heeft tegels ook
aangemeld.



Nog te melden tegels Diezerpoort
☺



Weekend Tegelwip-
tips op sociale media

De Weekend Tegelwiptip van … - filmclipje : maak een filmpje van max. 1 minuut en 
geef antwoord op de vraag: wat is jouw weekend Tegelwiptip?

(“Ik geef de pen door” maar dan aan 2 personen tegelijkertijd, die een filmpje 
maken voor verspreiding op sociale media.)

Doel: op 4 juni Weekend Tegelwiptips van 3 Zwollenaren, zie voorbeeld. 

 De w eek end
Tegelw ipt ip  van 

Adriaan Mosterman



Wat nog meer ….
Stadshagen, Blotevoetenpad



Wat nog meer….
Pubquiz

Het is een gezellig 
blauw/groen gezinsspel 
met leuke prijsjes voor 
in de meivakantie.



Wat nog meer ….
Stadshagen, L-straten



Wat nog meer….
Garden Battle uitbreiding 
voor openbare ruimtes



Wat in de komende 4 weken



Shortlist 7-5 tot 4-6

•• Adrienne wil 4 tuintjes aanleggen van hergebruikte planten, zodat 
planten op een andere plek weer meer waarde hebben;

• Floris gaat op 19 mei vanaf 9:00 in de Veldbiezenweg in Zwolle wadi’s 
onderzoeken. Dat gebeurt heel praktisch, onder andere door wadi’s 
vanuit een tankwagen vol te laten lopen met water en te meten of en 
hoe snel ze leeglopen. Daarnaast worden andere onderzoeken 
uitgevoerd naar bijvoorbeeld biodiversiteit, afval, en gebruik en 
waardering van de wadi’s door omwonenden;

• Edith wil Weekend Tegelwiptips op sociale media van minimaal 
3Zwollenaren zodat we volgende maand weer boven Deventer staan 
in de tussenstand;

• Bram maakt workshop-video zodat Zwollenaren ideeën krijgen hoe ze 
een tuintje ter grootte van enkele tegels leuk, biodivers en eenvoudig 
kunnen aanleggen.

https://www.climatescan.nl/projects/5660/detail


Wie denkt mee?

Meld je via MijnWijk bij de initiatiefnemers van het Stadshagerbos

https://mijnwijk.zwolle.nl/project/heraanleg-en-vergroenen-twistvlietpark


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 

• 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

• 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

• Vosseveld opritten vergroenen

• Heraanleg en vergroenen Twistvlietpark

• Groen parkeren pilot



Review

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten?


