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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 5 weken?

• Korte review



Shortlist 2-7 tot 27-8

• Zomersprint 5 NK tegelwipacties
1. Actie in 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


Zomersprint 5 NK tegelwipacties 

1. Asfalt woonstraten omgeving Bernisse → circa de helft van de 
straten zijn aangepakt

2. Groene Poort → in de zomer voorbereiding en toestemmingen 
geregeld, uitvoering met burendag

3. Molenweg en Mozartlaan → verschoven naar burendag dan kan 
ook de bijdrage van het Oranjefonds worden gebruikt

4. Actie in Veerallee → gestopt



Asfalt woonstraten 
omgeving Bernisse

Zomersprint en eindsprint: 9720 tegels!
1080 m2 verharding omvormen naar groen



Voor

Na

Het idee:

Doel: minder 
wateroverlast, meer 
groen en verbeteren 
straatbeeld



Parkeren met groen



Groene Poort

Met burendag:

- Hoogstraat

- Nachtegaalstraat/Koekoeksstraat

- Burg. Vos de Waelstraat

Plannen in ontwikkeling voor “rode dorp”



Groene Poort









Tegeltaxi

1e ronde:  188 aanmeldingen, 3 vrachtwagens, 15.711Tegels! 

2e ronde: na burendag op 27 en 28 september.

Aanmelden en meer info op: Tuintegels over? De Tegeltaxi haalt ze bij je op 
in Zwolle! | Gemeente Zwolle

Lees hier het nieuwsbericht RTV OOST van 24 augustus

https://www.zwolle.nl/tegeltaxi
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1999828/Zwolle-wil-met-eindsprint-alsnog-NK-Tegelwippen-winnen
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Mobiele klimaat 
escaperoom 
bij Stadkamer



Interesse inzet escaperoom
door bewoners initiatieven

Interesse voor 1 of meerdere van de 5 data (25 sept, 16, 22, 23 okt en 
25 of 26 nov):

• Het Groene Zuiden;

• Aa-Landen;

• 50 Tinten Groen Assendorp

• WijBedrijf Dieze

Voor burendag zetten we in op de activiteiten van relatief nieuwe 
groep in Aa-landen. 

Voor de andere data wachten we nog even op de reacties van 
Stadshagerbos, Binnenstad en Groene Poort



Wat nog meer….

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-foodcamp-caring-farmers-fruit-van-nien-zwolle-162052769195
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-foodcamp-caring-farmers-fruit-van-nien-zwolle-162052769195


Wat in de komende 5 weken



Shortlist 27-8 tot 1-10

Edith, wil een fantastische eindsprint van 20.000 tegels zodat we 
Enschede en Oldenzaal weer inhalen en in de top van het NK 
Tegelwippen eindigen. Met burendag wordt hier aan gewerkt in: 

Knoopkruidweg
Warmoestraat
Korenbloemstraat
Mozartlaan 36 etc
Molenweg
Venestraat
Scarlattistraat/Corellistraat
Hoogstraat
Nachtegaalstraat/Koekoeksstraat
Burg. Vos de Waelstraat

Derk Buismanstraat (?)
Klaasboerstraat (?)
Slingerbeek
Strielandsebeek
Kortenaerstraat
Berkumstraat
Vechtstraat
St Michaelstraat
Mss Herfterplein



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

• 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

• Spoorzone vergroenen braakliggend gebied

• Bollebieste

• Lantaarntuintjes evalueren

• Berkenlaan regenwaterafkoppelen



Review

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten?


