
Groene Vrijdag
Team Klimaat Actief!

14 januari 2022



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 10-12 t/m 14-01

• Relana wil eerst sessie Groen bewonersinitiatief Wipstrik zodat 
ook vergroening in Wipstrik meer gebundeld wordt;

• Mira wil op 11 januari de Speurtocht Assendorp aan bieden, 
zodat je de eigen wijk/stad op groene initiatieven kunt leren 
kennen

• Spencer wil met hulp van natuuratelier plan voor het grote 
Stadshagerbos afmaken, zodat het bos geplant kan worden

• Wim wil de wilgen in Zwolle Zuid weer snoeien met een grote 
groep vrijwilligers, zodat buurtbewoners betrokken zijn bij de 
natuur

• Greta wil het 50ste geveltuintje binnen 1 jaar in Kamperpoort 
gerealiseerd maken, zodat we kunnen laten zien hoeveel er 
gebeurt op gebied van vergroening in de Groene Poort →
Uitgesteld naar volgende periode



Relana Groen bewonersinitiatief Wipstrik

10 januari 1e bijeenkomst,
De groep gaat als groene poot van Energiek Wipstrik aan de slag



Mira: Speurtocht Assendorp



Stadshagerbos; 
impressie 
opbrengst 
Natuuratelier
Natuuratelier krijgt vervolg in februari 2022



Geschiedenis achter Stadshagerbos



Wilgen snoeien met Wim in Zuid

Meedoen? 
Meld je aan op:    







https://www.youtube.com/watch?v=7qvGkZqsLxE


Wat in de komende 5 weken



Shortlist 14-01 t/m 18-2

• Machtelt wil, als in Assendorp wonende student, een kunstwerk in 
Assendorp plaatsen, zodat nog meer mensen geprikkeld worden te 
vergroenen en onttegelen

• Arnold wil een eerst concreet integraal plan voor Sallandstraat/2e

Weitjesstraat waarin zowel op energie, mobiliteit, groen en klimaat 
adaptatie concrete resultaten geboekt worden, zodat dit een 
voorbeeld gebied wordt



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

• Groen bushokje Veerallee

• 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

• Inspiratietuin Zwolle

• Warmtecamera inzetten om effect bij hitte te tonen

• Straat ontkoppelen van regenwater (regenwatergroep)

• Snoeihulp Milou/Krijn

• Wijksafari Stadshagen

• Groene Aa

• Vosseveld opritten vergroenen

• Heraanleg en vergroenen Twistvlietpark

• Groen parkeren pilot

• Spoorzone vergroenen braakliggend gebied

• Bollebieste

• Slingerbeek

• Beekse Bijen

• Waterberging Dierenweide Dieze

• Intergraal bewonersplan 1e Weitjesstraat/Sallandstraat

• Westenholte groep

• Voorbereiden NK Tegelwippen 2022



Review

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten?


