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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 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. 



Groene Poort, plan mobiliteit +

Plekken waar sluipverkeer in 
voetgangersgebied straks wordt 
belemmerd door groen en verplaatsbare 
plantenbakken van hergebruikt hout



Groene Poort, plan mobiliteit +
Experiment fietsparkeren op plek waar op de foto’s nog een container staat. Deze begrenzen met smalle verplaatsbare 
bakken met groen. Doel: fietsen op plekken waar het kan, zodat voetpad toegankelijk blijft voor voetgangers, 
rolstoelen, kinderwagens etc. 



Groene Poort
• mini tiny forest

• XL geveltuinen 

• 2 nieuwe geveltuintjes bij nieuw 
appartementencomplex door vve 
en Groene Poort



Evaluatie pilot lantaarnpaaltuintje 
Nooteboomstraat

• Een cortenstaal ovaal geeft een mooi aanblik en gaat lang 
mee. 

• Dit voorbeeld is ovaal en 50 cm hoog, 60 cm breed en 100 
cm lang. Het staal heeft een dikte van 3 mm omdat het 
dan bij de naad nog voldoende ver kan worden 
opengebogen om om de lantaarnpaal te krijgen. Realisatie 
in overleg met wijkbeheerder die indien akkoord een 
soort adoptiecontract opstelt.

• Een randmoet minimaal 40 cm hoog voor 
meerjarig groen. 

• Het luikje in de lantaarnpaal moet goed bereikbaar 
blijven. Meestal zit de onderkant van het luikje op 60 cm, 
maar dit wijkt soms af. Dus altijd even checken. 

• Vanwege de stabiliteit van de lantaarnpaal moet de 
ondergrond verdicht blijven en de tegels liggen. Een ring 
als deze kan bovenop de bestrating worden gezet.

• Door onderin worteldoek te gebruiken wordt voorkomen 
dat grond onderlangs wegstroomt, maar water wel weg 
kan om rottende wortels te voorkomen. Vanwege dat 
laatste niet volledig afsluiten met bijvoorbeeld klei. 

Zie vervolg volgende dia



Evaluatie pilot lantaarnpaal
tuintje Nooteboomstraat
vervolg

• Er mag wel hogere beplanting in maar geen klimmers die zich aan de 
paal gaan hechten en de lichtopbrengst bij de lamp in gevaar brengen. 

• Bij voldoende ruimte op het voetpad de bak concentrisch plaatsen dat 
die zo ver mogelijk van de stoeprand blijft. Meestal staat de 
lantaarnpaal op een stoeptegel (30 cm) van de trottoirband. Mocht de 
doorgang voor kinderwagens e.d. worden bemoeilijkt, dan kan in 
rustigere woonstraten worden overwogen om de bak dichter naar de 
rijbaan te plaatsen, maar wel de trottoirband vrijhouden. De regels over 
toegankelijkheid trottoir staan op de website bij de regels voor 
geveltuintjes.

• Als de bak toch dicht bij de rijbaan staat, dan rekening houden met de 
beplanting dat deze niet overhelt naar de straat.

• Bij het onderhoud door de bewoner hoort ook het onkruidvrij houden 
van grofweg een halve meter rond de bak aangezien dit door de ROVA 
niet mogelijk is in het reguliere onderhoud. 

• Alleen bij lantaarnpalen van hoger dan 6 meter en ouder dan 25 jaar 
moet er rekening gehouden worden met schudproeven. Deze vinden 
incidenteel plaats waarbij een soort grijper op de paal wordt gezet. 
Door het schudden wordt gecontroleerd of de paal nog stevig staat. Als 
hierbij de planten beschadigen is dat voor risico van de initiatiefnemer.

• Door langdurig contact van de grond en de paal kan het metaal 
aantasten. Daarom moet deze worden beschermt. Bijvoorbeeld met 
een PVC-pijp openzagen en er met een tiewrap omheen binden. Door 
de later toevoeging van grond zit het voldoende stevig. 

https://www.zwolle.nl/geveltuintje


Nieuwe lantaarnpaaltuintjes 
Vermeerstraat

Milou heeft het tuintje eerst gevuld en beplant met vrijkomende 
grond en planten uit de baskets die voor de winter moeten worden 
verwijderd. Met NLDoet beplant zij ze met meerjarige planten. 



Straatboer met Climate Miles in 
Holtenbroek

Links:

Dagverslag

Film

https://theclimatemiles.nl/locatieverslagen/straatboer-vergroent-bedrijventerreinen/
https://theclimatemiles.nl/locatieverslagen/dagvideo-dag-7-meppel-zwolle/


Wat nog meer 

• De Nieuwsbrief van “Natuur voor elkaar” met daarin onder andere 
het Congres Natuurlijk en de actie van Straatboer op 
bedrijfsterreinen.

• Tip van klimaatburgemeester Spencer: Met een foto en 
Vergroenjebuurt.nl kun je kijken hoe een boom staat op de plek waar 
jij die wilt hebben. 

https://natuurvisie.email-provider.nl/web/c0miq64ad4/efpdtpmtxj/b2rw54hcba/ro8pihhlvp
https://www.vergroenjebuurt.nl/


Wat in de komende 5 weken



Shortlist 5-11 t/m 10-12

• Spencer wil vragen van bewoners beantwoorden en inspireren 
tot actie, zodat hij als klimaatburgemeester maximale impact 
heeft

• TKA wil met drie bewonersinitiatieven afspraak maken iedere 5 
weken een maatregel te treffen, zodat in ieder wijk bewoners het 
voorbeeld zijn voor andere bewoners

• Nico wil dat bewoners 140 huizen akkoord gaan met afkoppelen 
van regenwater, zodat woningbouwverenigingen/huurder 
actiever meedoen aan de klimaatmaatregelen



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?


