
Groene Vrijdag
Team Klimaat Actief!

1 oktober 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 5 weken?

• Korte review



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



Reuring NK Tegelwippen en burendag 
in de (sociale) media



RTV Focus, Handellaan;
Elkaar een handje helpen voor een 
groene buurt

https://www.rtvfocuszwolle.nl/elkaar-een-handje-helpen-voor-een-groene-buurt/amp/?fbclid=IwAR3uUWvaEwzbsM3XxzanqAZ7Mkrx6kjLnmPO8z8hSdSjVfL5e4yP2lLNRLA


Weblog Zwolle; Burendag vooral 
‘groen’ gevierd in Aa-landen en 
Holtenbroek 

https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/98959/burendag-vooral-groen-gevierd-in-aa-landen-en-holtenbroek.html


Film Facebook Climate Campus

https://www.facebook.com/climatecampus/videos/589937218807505
https://www.facebook.com/climatecampus/videos/589937218807505


Beeldverslag Groene Loper

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=groeneloperzwolle&set=a.3077667342479821


Handellaan



Handellaan



Von Weberhof



Groene Poort
Nachtegaalstraat 



Groene Poort
Hoogstraat



Groene Poort
Burg. Vos de Waelstraat



Verder in Zwolle….



Tegeltaxi

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

2e ronde:326 aanmeldingen, 10 vrachtwagens, 35569 tegels!!!!

Totaal aantal opgehaalde tegels: 51.280 



Verwachtte tegelstand Zwolle 

Met het versturen van de presentatie hebben we even 
gewacht tot 5 oktober, de dag waarop de uitslag bekend is 
gemaakt.

Tijdens Groene Vrijdag op 1 okt. verwachtten we dat we zouden uitkomen 
op:
31.818  (vorige stand) +34.000 (van de tegeltaxi) = 65.000

Bij de tegeltaxi zitten o.a. de bij ons bekende tegels van de Handellaan 
(650) en de  Groene Poort (600). Sommigen zullen hun tegelstand 
misschien niet opgeven, maar er zijn ook extra’s zoals de Geert Grote 
school (4000). 

Kijk snel op de volgende bladzijde of dit is uitgekomen ☺



Eindstand



Prijs winnen derby met Deventer

Klik op de afbeelding voor de link naar de leuke reportage van RTV focus

https://www.rtvfocuszwolle.nl/minstens-51-000-tegels-gewipt-nu-als-muur-recycled/amp/


Wat nog meer….



Wat in de komende 5 weken



Shortlist 1-10 t/m 5-11

• Milou wil pilot lantaarnpaaltuintje evalueren zodat 
de zij dit ook in de Vermeerstraat met haar buren 
kan aanleggen. 

• Jan Willem en Adrienne willen bewonersplan in de 
Kamperpoort presenteren, zodat nog dit jaar de 
groene mobiliteitsacties plaatsvinden.

• Christiaan wil The Climate Miles van Urgenda
gebruiken om in Holtenbroek minimaal 2 mooie 
initiatieven in de spotlights te zetten. 



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

• Speurtocht 50tg



Review

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten?


