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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 8 weken?

• Korte review



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.



Zomersprint 10 5 NK tegelwipacties 

Veel mensen gaan aan de slag rond burendag dus het beloofd een 
goede eindsprint te worden. 

Voor de zomersprint hebben we de volgende initiatieven:

1. Actie Buurthulp Veerallee 

2. Molenweg

3. Groene Poort

4. Mozartlaan 

5. Asfalt woonstraten omgeving Bernisse



Eendrachtstraat, 
NK Tegelwippen Groene Loper

70 Tegels



Zeeheldenbuurt NK tegelwip 
geveltuinenactie

Meer dan 600 tegels
Lees meer op De Swollenaer

en Weblog Zwolle

https://www.deswollenaer.nl/nieuws/algemeen/235688/zwolle-komt-in-de-ban-van-het-nk-tegelwippen
https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/96659/heel-zwolle-wipt-zeeheldenbuurt-zet-sprint-in-tijdens-nk-tegelwippen.html?fbclid=IwAR3Ld_JBs516-p7XTXB_yBMG9adBqg2dfPSKy7IJNexUk4vbUZfxhqDqbXo


Tegeltaxi NK Tegelwippen

23 EN 24 AUGUSTUS
27 EN 28 SEPTEMBER
Bij wie je aan kunt melden, komt later op de website van Climate Campus en/of de gemeente Zwolle 

https://www.climate-campus.nl/initiatief/wat-is-jouw-weekend-tegelwiptip/


Weekend Tegelwiptips

Wie volgt?

Tip en trucks beschikbaar via deze link 

https://www.facebook.com/climatecampus/videos/348043193383768
https://www.climate-campus.nl/initiatief/wat-is-jouw-weekend-tegelwiptip/
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Wat nog meer…
Schoolplein 

basisschool De Ichtus

• Ouders hebben 13.128 tegels gewipt voor 
een groen schoolplein. 

• Bekijk de reportage van RTV Focus.

https://www.rtvfocuszwolle.nl/vaders-wippen-duizenden-tegels-voor-groen-schoolplein/amp/


Handellaan 200 tegels
en in de eindsprint nog meer



Groene klaslokalen bij 

het Technasium



Groene klaslokalen

• Technasium: 

• Projectonderwijs voor échte opdrachtgevers onder begeleiding van experts

• Opdracht:

• Ontwerpen van een groene geautomatiseerde plantenbak die de 
zomervakantie overleeft

• Leerlingen werken in drie verschillende disciplines aan de opdracht

• Doel:

• Bewustwording luchtkwaliteit vergroten onder leerlingen



Resultaten





Speeltuin
Molendwarsstraat
aftrap vergroenen
met circulaire
moestuinbak



Wat in de komende 8 weken



Shortlist 2-7 tot 27-8

• Zomersprint 5 NK tegelwipacties
1. Actie Buurthulp Veerallee 
2. Molenweg
3. Groene Poort
4. Mozartlaan 
5. Asfalt woonstraten omgeving Bernisse

• Mobiele klimaat escaperoom kan op 21 augustus worden gespeeld bij 
de Stadkamer, zodat inwoners met huishoudens kunnen spelen. 
Hou de website Zomerprogramma in de gaten! 

• Inzet escaperoom door bewonersinitiatieven afstemmen, zodat zij 
meer wijkbewoners kunnen betrekken. 

https://stadkamer.nl/zomerprogramma


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

• Bollebieste

• Lantaarntuintjes evalueren



Review

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten?

IVM Zomervakantie over 8 weken weer een Groene Vrijdag. 

Geniet van de zomer!!!


