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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 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 3 
Zwollenaren 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


Planten hergebruiken
Kamperpoort



Locaties in de Kamperpoort

Veehallen

Speeltuin Kleine Baan

Groenstrook Burg. Vos de Waelstraat
Eerste Baan



Tegels wippen



Planten via de Weggeefhoek



Planten uitgraven





Oppotten



Inplanten

Appelboom



Speeltuin 

Kleine Baan



Veehallen

Boomspiegel Hoogstraat

Boomspiegel Eerste Baan



Veehallen

Perenbomen van Groen Links 

naast de appelboom gezet



Vier tuintjes Groene Poort

728 tegels
• Perkje vóór de veehallen aan de Grote Baan: 287 tegels

• Speeltuin Kleine Baan: 347 tegels

• Geveltuinen Kleine Baan: 31 tegels

• Perkje Eerste Baan (voor de papegaaienmuur): 63 tegels



Wadi’s testen

Meer weten klik op de volgende linkjes:
- Climate Cafe’s, film
- RTV Focus Zwolle
- Webpagina wadi Veldbiezenweg
- Rapport over natruuvriendelijke wadi’s en planten

https://www.rtvfocuszwolle.nl/honderden-liters-water-over-straat-voor-wadi-onderzoek/amp/
https://www.youtube.com/watch?v=PMKCw_-qJnM&t=128s
https://www.rtvfocuszwolle.nl/honderden-liters-water-over-straat-voor-wadi-onderzoek/amp/
https://www.climatescan.nl/projects/5660/detail
https://edepot.wur.nl/118748




Weekend Tegelwiptips

Ruben

Kees

Margriet

Rob

https://www.facebook.com/climatecampus/videos/230251288496965
https://www.facebook.com/Gem.Zwolle/videos/3550340458525165/
https://www.facebook.com/climatecampus/videos/274884851039754


De kijkcijfers;-)



Workshop minituintje Bram
NK Tegelwippen

https://www.climate-campus.nl/nieuws/maak-ook-een-circulaire-geveltuin/


Tussenstand Tegelwippen



Wat nog meer…..NL Doet

https://www.facebook.com/anke.jansen2/posts/10221762512825329


Wat nog meer ….

https://natuurvisie.email-provider.nl/web/c0miq64ad4/79swsmeqea/jjlbj90lya/3xwzynigub


Wat nog meer…



Wat nog meer…..

De hele zomer lang zijn er naast de buitententoonstelling tal van activiteiten te beleven. Zo 
biedt de IJsselbiënnale – samen met ruim 100 makers uit de IJsselvallei! – rondleidingen, 
lezingen van de kunstenaars, muziek, tentoonstellingen, wandelingen, workshops en 
theater in de uiterwaarden, bij sluizen, op landgoederen en in de karakteristieke 
Hanzesteden. 

In het start- en slotweekend (18-20 juni en 18-19 sept) zijn er ook op het Harculo terrein tal 
van activiteiten. Klik hier voor het programma.

TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID: 

kunst peilt de klimaatverandering in de IJsselvallei

https://ijsselbiennale.nl/kunstenaars/
https://ijsselbiennale.nl/programma/?pdate=&pstage=wijhe-zwolle


Wat in de komende 4 weken



Shortlist 4-6 tot 2-7

• Edith wil 10 NK tegelwipacties zodat we een enorme zomersprint maken 
om Deventer definitief achter ons te laten én we de top 3 gaan 
bereiken;-)

• Maartje wil minimaal 50 tegels wippen in 10 tuintjes in de 
Eendrachtstraat zodat deze straat nog groenere achtertuinen krijgen; 

• Irene en Ilona gaan 315 tegels wippen voor geveltuinen in de 
Ruyterstraat, Kortenaerstraat, Piet Heinstraat en een deel van de 
Evertsenstraat zodat deze een mooi voorbeeld in de Zwolse pers 
opleveren 

• Stijntje wil Tegeltaxi gelanceerd hebben zodat op 2 data in de 
zomerperiode bij op bepaalde locaties in de wijken tegelwiptegels 
worden opgehaald.



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

• Eindsprint NK Tegelwipen in Groene Vrijdag van  27 
augustus

• Spoorzone vergroenen braakliggend gebied



Review

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten?


