
Jaaroverzicht Demosessies 2020
Team Klimaat Actief!



Doel

Zoveel mogelijk Zwollenaren die Klimaat Actief handelen.

Kernwoorden:

1. Klimaatadaptatie

2. Actieve bewoners en (kleinere) ondernemers Zwollenaren

3. Voorbeeld doet volgen



Shortlist 21-12 tot 17-1

• Evelien wil achter de hoogbouw aan de Mimosastraat, minimaal 5 buren 
betrekken die ook een moestuin willen starten met goedkeuring van SWZ. 
Hiermee beleefwaarde van buiten zijn te vergroten en andere  bewoners van 
hoogbouw in Zwolle te inspireren;

• Tuincentra willen weten hoe de wervingscampagne van de Doe-het-
zelfpakketten er uit gaat zien, zodat tijdig bewoners weten van deze actie in het 
voorjaar;

• Arjan wil met bloembakken in Assendorp gaan rouleren zodat deze optimaal met 
nieuw groen in straten worden gebruikt om ervaring op te doen met mobipunt
en groen in de straat.



Mimosastraat
buren-moestuin

Terrein van SWZ, directie 
SWZ en groot deel 
bewoners wil hier 
moestuintje



Doe-het-zelfpakketten - Wervingscampagne

Beeldmateriaal inspirerende voorbeelden
2019

How-to-films
Najaar 2019

Webpagina CC inrichten met how-

to-films , achtergrondinformatie en 

inspirerende voorbeelden.

Check bij tuincentra:

✓ Voortgang pakketten 

samenstellen

✓ Datum: 13 april Paasmaandag?

✓ Communicatie ideeën

17/1-14/2

Feedback vragen en verwerken
Actie lanceren via

sociale media en reguliere media

Opbouwend media inzetten tot en met actie periode doe-het-zelf-

pakketten

14/2-13/3

13/3-10/4 en wellicht iets langer voor actieperiode

https://vimeo.com/379685791?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749
https://vimeo.com/374375600


Promotiecampagne 
DHZ-pakketten: doel & doelgroep

Doelgroep: inwoners IJVD/regio W-Overijssel 

Campagnedoel

- Weten dat er DHZ-pakketten beschikbaar 
komen: 1) Groendak, zo leg ik het aan en 2) 
Weg-met-wateroverlast-pakket

- Weten waar te koop en wanneer beschikbaar 
– Paasweekend 2020

- Weten dat er how-to-filmclips zijn en bekijken 
de films voor de Pasen en na aanschaf van 
een pakket als gebruiksaanwijzing 

- Beseffen dankzij de films dat het heel 
gemakkelijk is om te doen

- Worden geïnspireerd door andere inwoners 
(die op hun lijken) en die al met veel plezier 
een groendak hebben aangelegd, dan wel een 
infiltratiekrat hebben geplaatst

Resultaat:

• Zoveel mogelijk potentieel 
geïnteresseerde inwoners in 
de regio IJVD/W-Overijssel 
schaffen voorjaar 2020 een 
DHZ-pakket 

• Doelgedrag: inwoners 
melden zich aan om bericht 
te krijgen hierover (wanneer 
beschikbaar, hoe duur, hoe 
leg je het aan? Hoe 
onderhoud je het? Etc.)



Kanalen

• Landingspagina’s DHZ-pakketten 
op website CC met 
filmclips+promotie- en 
uitlegpagina’s met aanvullende 
info

• Doorplaatsing pagina’s op website 
Zwolle, Deventer, Kampen, 
Zwartewaterland, waterschap 
Drents Overijsselse Delta, 
provincie Overijssel

• Sociale media: Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, YouTube 

• Traditionele media: Stentor, 
Weblog Zwolle, etc. incl. websites

Middelen/acties

• Getrapte Facebook/instagram campagne > 
onder de aandacht brengen van mooie 
groenweidedaken in Zwolle en testimonials
van tevreden inwoners/eigenaren –
landingsplek is CC pagina’s met extra content 
>> quiz: wat weet jij van groenweidedaken / 
voorkomen van wateroverlast + call-to-
action, wil jij weten wanneer de pakketten 
beschikbaar komen en waar te koop? Geef 
dan je emailadres door en dan krijg je bericht

• Persbericht/-actie traditionele media, 
aanbieding eerste groenweide DHZ-pakket 
door wethouder aan …? ntb

• Versterken via Twitter en LinkedIn 

Promotiecampagne
Kanalen, media en middelen



Bloembakken
Assendorp

• Van de tien bewoners die een kerstboom voor deur hadden wil vrijwel iedereen 
een bloembak van de kerstboom bak maken.

• Bij PABO komen vermoedelijk ook beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar 
voor de wijk. Daarmee ook bloembakken in Sallandstraat e.d.

• Van Ittersumstraat bewonersgroep in gesprek om van tweezijdig, - naar eenzijdig 
parkeren te gaan. Hiermee ook verkeersveiligheid vergroten.



1e wormenhotel 
op straat 

(Turfmarkt)

Op 9 januari succesvolle aanvraagavond Groene Loper

Komende events: 

• 28 januari informatiemarkt binnenstad

• 30 januari bijeenkomst groene bewoners-initiatieven

• 12 februari bewoners betrekken wal Stadshagen

• 25 januari ontwerpfestival Dijk bij  Holtenbroek

Nieuws!

https://www.rtvfocuszwolle.nl/opening-eerste-wormenhotel-van-zwolle/amp/
https://groeneloperzwolle.nl/save-the-date/
https://www.wdodelta.nl/projecten/hwbp-projecten/stadsdijken-zwolle/nieuwsbrief-december/ontwerpfestival/


Windesheim Honours College







Shortlist 17-1 tot 14-2
• De tuincentra in Zwolle willen prototype doe het zelf pakketten klaar hebben, 

zodat in het voorjaar deze verkocht kunnen worden en foto’s/video’s hiervan 
concreet in wervingscampagne gebruikt kunnen worden;

• Eric van SWZ wil eerste protoype van de balkonbakken Haringvliet/Dollard, zodat 
in voorjaar de 4 geplande bakken geïnstalleerd kunnen worden en verdere 
promotie kan worden ingezet;

• Liset uit de Verenigingstraat en Karin uit de Groeneweg willen een smallere 
regenton dan in de Gerariumstraat tegen de muur op de stoep, om de pilotgroep 
te completeren en we komende zomer hiermee ervaringen gaan ophalen van 
gebruikers en hun buurt;

• Toekomstige bewoners van Breecamp willen bij de inloopbijeenkomst inspiratie 
opdoen voor hun klimaatadaptieve tuin;

• Voor geïnteresseerden een bezoek aan de Voorbeeld watertuin van Intratuin in 
Lochem organiseren. 



Doe-het-zelfpakketten - prototypen

Eerste 
schap 
gevuld. 





Dollard – 1e prototype Zwolse 
plantenbak voor klimaatbalkon



Regentonnen 
op straat

Inzet: uitbreiding pilot met 
smalle straten en daarvoor
een smalle regenton



Inloopbijeenkomst 
Breecamp



Bezoek Innovatietuinen –
Intratuin Lochem icm 
Rawinso



Shortlist 14-2 tot 3-4

• De tuincentra en Climate Campus  zijn klaar voor lancering DH pakketten op 9 
april, zodat inwoners tijdig weten dat ze 2e paasdag naar de winkel kunnen;

• Inwoners van de L-straten, Zone-college , Travers  leggen voorbeeldtuintjes aan 
en maken geveltuinen, zodat hiermee ook op eigen grond vergroening 
plaatsvind;

• Bram wil zijn nieuwe tuin klimaat-robuust en vogelvriendelijk inrichten zodat het 
straks een heerlijke plek wordt voor zijn gezin en tuinvogels;

• Team Klimaat Actief! wil een plan af hebben hoe we meer mensen concreet 
kunnen betrekken bij de initiatieven in de stad, zodat meer mensen elkaar  
aanzetten tot  actie.



Doe-het-
zelfpakketten –
online lancering 

• Lancering door Corona maatregelen niet
haalbaar met Paasdagen

• Promotie in gematigde vorm door laten
gaan, omdat veel mensen nu tijd kunnen
en willen maken voor vergroening

• Tuinland en Hornbach zijn nu primair
gericht op werkwijze volgens Corona 
maatregelen en daardoor geen tijd voor
nieuwe producten en problemen met 
levering van producten



Inwoners L-straten leggen samen met studenten Zone 
college voorbeeldtuintjes aan 



Voorbeeld tuin Bram

https://vimeo.com/403214135


Voorbeeld tuin Nadine



Meer groen 
vlekvorming
• Per wijk demo sessies 

door bewoners:

• Zwolle Zuid als 
voorbeeld waarbij 
bestaande 
initiatieven elkaar 
versterken



Wat is er nog meer gebeurd

Regenton Sabine

Marian Folkers (video)

NL doet acties (video)

https://www.youtube.com/watch?v=W1o_E3RHPbM&feature=youtu.be
https://vimeo.com/397765554


Shortlist 3-4 tot 8-5

• Christiaan wil de bonenparade in Hessenpoort binnen de Corona maatregelen 
toch door laten gaan, zodat na Corona er toch bonen en andere groente kunnen 
worden geoogst 

• Vincent en al zijn buren aan de Lortzinghof willen de straat vergroenen met een 
drietal groenvakken en dit adopteren, zodat ze een mooiere omgeving hebben 
en water beter gebruikt wordt

• Team Klimaat Actief! wil bestaande initiatiefnemers bellen/mailen om voortgang 
polsen, nagaan of ze iets nodige hebben en aan elkaar koppelen zodat we in 
Corona tijd ook concreet stappen kunnen zetten richting meer 
klimaatmaateregelen

• Team Klimaat Actief! wil de interesse nagaan voor een Webinar over doe het zelf 
pakketten bij Zwollenaren en de betrokken tuincentra, zodat in deze tijd binnen 
de Corona maatregelen mensen toch aan de slag kunnen

Credo tijdens corona : Doen terwijl we de straat niet op kunnen



Bonenparade Straatboer Christiaan

























• www.straatboer.nl of www.bonenparade.nl
• christiaan@straatboer.nl

• Nieuwsbrieflink: https://straatboer.us4.list-
manage.com/subscribe?u=b9b33d7dd8eed81f90f9b72be&id
=8ee7affe86

http://www.straatboer.nl/
http://www.bonenparade.nl/
mailto:christiaan@straatboer.nl
https://straatboer.us4.list-manage.com/subscribe?u=b9b33d7dd8eed81f90f9b72be&id=8ee7affe86


Vergroenen Lortzinghof
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De steeg van steen
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Hittestress
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Uitgangspunten

• Meer groen

• Ontmoeting meer stimuleren

• Klimaatadaptie (zowel tegengaan hittestress als beter omgaan met 
hemelwater)

• Veiliger om te spelen

• Groenadoptie door de buurt
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Keukentafelsessies
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Voorlopig ontwerp
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Stoepkrijten
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Zelf planten
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Het resultaat
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Het resultaat
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7 aandachtspunten

• Denk aan de schaal

• Zoek altijd naar het gemeenschappelijke

• Hou het grotere doel in zicht

• Weet dat je nooit iedereen helemaal tevreden kan stellen

• Discussies gaan vaak niet over de inhoud

• Heb geduld

• Vier succes(jes) met elkaar

Lo
rtzin

gh
o

f



Meer weten?

LinkedIn-artikel Straatvergroening, 7 tips voor een goed proces:

https://www.linkedin.com/pulse/straatvergroening-7-tips-voor-een-goed-
proces-vincent-wever/

Facebook-post met artikel in de wijkkrant Holtenbroek.com:

https://www.facebook.com/vincent.wever.7/posts/10158672902854645Lo
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https://www.linkedin.com/pulse/straatvergroening-7-tips-voor-een-goed-proces-vincent-wever/
https://www.facebook.com/vincent.wever.7/posts/10158672902854645


Meer weten?

Contact: 
Vincent Wever

vincent313@gmail.com

06-54753891

https://www.linkedin.com/
in/vincentwever/
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mailto:vincent313@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/vincentwever/


Hoe gaat het met…..

• Verenigingsstraat – willen brede stoepen verder vergroenen en bomenrij verbeteren

• Coetsstraat (nr 32-65) – is een organisch groeiende leefstraat + regenton op straat

• Ittersumstraat (nr69-108) – binnenkort bloembakken op 7 parkeerplekken om tijdelijke vergroening 
ipv parkeren te ervaren

• Mobipunt vd Laenstraat – binnenkort aanleg groenestrook/pakket kluis

• Spinhuisplein - 1 geveltuintje  aangelegd, inspiratiefietstocht met buren op de lange baan door 
tijdsgebrek

• Stien Eelsinghstraat – lukt niet door tegengestelde belangen

• Bilderdijkstraat - eerst focus doorstart Wipstrik Energiek! op energietransitie

• Rozenstraat - boomspiegels worden onderhouden, nog geen nieuw aangelegd

• Rietgras – veel enthousiasme maar geen trekker die het voortouw neemt

• Octopus - moestuin aangelegd, aanleg buitenschoollokaal en watergebiedje op rol

• Marshof - in voorjaarvakantie kleuterplein vergroend en daarna geopend met een sponsor 
obstakelrun voor het vervolg 

• Nooteboomstraat – plannen voor bomen planten en daktuinen

• Pierik – tuinen van je buren onderhouden wordt in mei weer opgepakt



Hoe gaat het met….

• Dahliastraat – wormenhotel realiseren met ervaring van turfmarkt

• Konijnenveld 1 – na WaterWall nu ook achtertuin voorbeeld ecologische tuin

• Reigerstraat – aanleggen XL geveltuin tiny forest

• Korenbloemstraat - Hester en haar buren hebben wens: bomen in straat

• Groenestraat – regenton op straat geplaatst

• Tulpstraat - veel geveltuintjes aangelegd en worden in september meer

• Hof van Breecamp - kopers en huurders (SWZ) gaan 500m2 daktuin samen aanleggen

• Groenestraat/Blokstraat – gaan verticaal tuinieren bij hoge blinde muur p-plaats en 
gevels

• Mimosastraat – aanleggen moestuintjes iom  SWZ

• PC Hooftstraat – Koningslinde is geplant. Traject van ontwerp/plannen groenadoptie 
en bomen gestart

• Kerkstraat - Manon grote geveltuin bij Kerkbrugje

• Genietveld Aa-landen (Grytsje en Lucia) – blote voetenpad aangelegd

• Ruyterstraat – maken geveltuin bij studentenhuis



3 initiatiefnemers groendaken

Joost – 50tintengroen Assendorp

Diana – Hof van Breecamp

Spencer – Buurkracht Zwolle



50tintengroen 
Zwolle Zuid

• Begroting en plan van 
buurtinitiatief gemaakt.



Tuiny Forest 
Kamperpoort

Rob en Marleen



3 initiatiefnemers groendaken

Joost – 50tintengroen Assendorp

Diana – Hof van Breecamp

Spencer – Buurkracht Zwolle



Groendaken 
Zwolle

• Meer dan 500 huishoudens willen een groendak

• Ruim 10.000 vierkante meter totaal

• Eerste 100.000 euro subsidie van WDO Delta is op

• Vergaande gesprekken met WDO Delta en Provincie 
Overijssel om te verruimen

• Veel gestelde vragen groendaken project

• Buurtbijeenkomst Webinar

• Artikel Algemeen Dagblad

Veel gestelde vragen groendaken project
https://www.facebook.com/buurkrachtzwolle/videos/285064115837241/
https://www.ad.nl/zwolle/vijfhonderd-zwolse-gezinnen-willen-groendak-maar-wie-gaat-dat-betalen~a0f873c0/


Wat nog meer

• Geplande lancering 22 juni

• Volgende keer volgt de link 

• Meld je bij de wijkbeheerders als je 

nu al een initiatief wilt toevoegen

Ittersumstraat op afstand parkeren

MijnWijk platform

https://www.zwolle.nl/wijken


Shortlist 5-6 tot 3-7

• Dirk Pieter wil 1500 liter ondergrondse wateropslag in zijn stadstuin, zodat ze bij 
lange droogte met regenwater de tuin kunnen besproeien

• Martijn (Tuinland), Rutger (Wildkamp) en Gerjon (HORNBACH) willen de doe het 
zelf pakketten infiltratiekrat en groendak lanceren, zodat Zwollenaren het 
kunnen kopen

• Mark (Travers) wil een regenton bij wijkboerderij De Klooienberg plaatsen als 
aftrap van hun grotere klimaat adaptieve plannen zodat dit inspiratie geeft aan 
jonge en volwassen bezoekers;

• Susan en Edgar willen graag een smalle regenton op een smalle stoep plaatsen, 
zodat we deze situatie ook mee kunnen nemen in de regenton op straat pilot

• Peter wil groen licht van gemeente en eigenaar bushokje Veerallee om deze met 
studenten van Zonecollege en Deltion te vergoenen, zodat dit als voorbeeld en 
inspiratie kan dienen voor andere bestaande bushaltes in Zwolle



Ondergrondse regenton van 1500 liter

Doe het zelf door Dirk Pieter 



DHZ Deltawerkjes

Lees meer op 
www.climate-
campus.nl/deltawerkjes

en op facebook

http://www.climate-campus.nl/deltawerkjes
https://www.facebook.com/pg/climatecampus/posts/?ref=page_internal


Regenton Klooienberg

320 LITER MUUR REGENTON

Veel volume voor een zacht 
prijsje. 

Gedeeld op Facebook van 
Wijkboerderij de Klooienberg

https://www.facebook.com/klooienberg/?__tn__=,d,P-R&eid=ARA15JScty5xGybckBYBcScxyRC7_YdNzCUA24cj2pshNUw2q64MV_cXdQ2u0Pg9qzG786wc8RFnmImA


Vervolgplannen Klooienberg

1. Plaatsen van regenton, mogelijk op 
later moment vervangen door opslagtank 
aan muur

2. Aanleggen vijver, gevoed door 
regenwater.

3. Dakgoot plaatsen + opvangbakken van 
>1000 liter met leiding naar moestuin

4. Kraan voor moestuin, water komt uit 
hoger gelegen bakken bij punt 3 en 7

5. Fonteinfiets voor kinderen, gevoed 
door regenwater van 9.

6. Regenwater opvang voor 
speelgelegenheid kinderen KDV.

7. Dakgoot KDV aan zijde Klooienberglaan 
+ opvangreservoir voor 4.

8. Opvangreservoir voor gebruik door KDV 
van schuttingsdelen.

9. Opvangreservoir voor speeltoestel 5.



Afgekeurde onderzeeboot onderdeel
als regenton

https://www.youtube.com/watch?v=o9WWMvnXbKQ


Groenlicht groene bushokjes

Groenlicht van eigenaar JCDecaux

en Gemeente Zwolle 

- Na de zomer starten met ontwerpwedstrijd 

- Voorjaar 2021 aanleggen

- Droom: uitrol naar grootschaliger project
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Wat nog meer

Mijn Wijk is 22 juni gelanceerd
MijnWijk is een website waar bewoners en de gemeente samenwerken om de wijk 
te verbeteren. 

Nieuwsgierig? Klik op onderstaande afbeeldingen.

Hoe gaaf zou het zijn als al onze mooie initiatieven hier binnenkort in één 
oogopslag te zien zijn voor alle Zwollenaren. Dus maak snel een account aan en zet 
je idee/initiatief op Mijn Wijk. 

https://mijnwijk.zwolle.nl/
https://mijnwijk.zwolle.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=aqXDjn_0_gw
https://mijnwijk.zwolle.nl/project/aanleg-groene-daken


Shortlist 4-7 tot 28-8

• Jan en Nel willen 1000 liter ondergrondse wateropslag in Hanzeland, zodat ze bij 
lange droogte met regenwater de tuin kunnen besproeien

• Team klimaat actief wil graag dat de mensen met een regenwater opslag, de 
opslag leegmaken voor een grote bui, zodat de piek opgevangen wordt

• Heleen (projectgroep Stadshagen) wil graag een digitale brochure, waarmee 
toekomstige bewoners vooraf geïnformeerd zijn over de klimaat robuuste 
mogelijkheden van hun nieuwbouwwoning en tuin

• Climate Campus wil graag de mobiele escaperoom presenteren, zodat bewoners 
weten dat deze in de komende jaren gespeeld kan worden in de Zwolse straten



Ondergrondse 
opslag Jan en 
Nel

• 1000 liter 
regenwateropvang

• Regenpijp los van riool

• 40 uren & €1.000 materiaal



Regenton legen voor hoosbui

Bij deze regenton hoeft dat niet 😊
Die is gekoppeld aan een infiltratie systeem. Als de ton 
vol is, gaat al het regenwater direct de grond in.   
Groetjes uit Deventer, Willem 



Breezicht  brochure



Escaperoom
• Kijk op de website van de Climate Campus

voor meer info en de spannende film. 
• 10, 11 en 12 september eerste 

speeldagen. 
• I.s.m. Climate Campus partners 

exploitatie voor komende 5 jaar 
organiseren

• Doel zoveel mogelijk inwoners in Zwolle 
en de regio gratis laten spelen in de buurt

https://youtu.be/N7OEIK3XRzI
https://climate-campus.nl/climate-escaperoom


Wat nog meer?

Op Hessenpoort en het Lubeckplein kan 
geoogst worden van de Bonenparade. 

Klik op de afbeeldingen voor meer info!

https://www.p-plus.nl/nl/nieuws/Straatboer
https://www.youtube.com/watch?v=Ql2nLeXhe60
file:///C:/Users/Z023758/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/AHG7SO3Z/email.mht


Wat nog meer?

Edith en Berend hebben  een (verticale) geveltuin aangelegd met Living Pavements.

Meer informatie op de site van Het Tussendoortje.

https://hettussendoortje.info/nieuws/living-pavements/


Shortlist 28-8 tot 25-9

• 5 bewoners van Kamperpoort willen een eerste keer bij elkaar komen zodat ze 
samen meer kunnen vergroenen in de wijk dan wanneer ze alleen werken;

• Bewoners van de Buxtehudestraat/Palastrinalaan en de Verenigingstraat gaan 
een containertuintje aanleggen, zodat de straten weer iets groener worden en er 
geen afval meer naast de container kan worden gezet;

• 50 tinten Zwolle-Zuid gaat startplan concreet maken zodat in oktober het eerste 
tastbare resultaat in de wijk zichtbaar zijn;

• Bewoners rond het Assendorperplein maken lijst van wensen/ideeën om het 
plein te vergroenen.



Groenepoort

Opgeleverd:

• 1e overleg is geweest

De acties Kamperpoort

• Bomen planten

• Kastanjeboom beschermen

• Vergroenen Lijnbaan speeltuin

• Groene daken

• Groenstroken rode buurt

• Grijs naar groen Touwslagerij

• Inplanten boomspiegels

Margriet Goos, bewoner Kamperpoort



Containertuintjes

Aangelegd in

Buxtehudestraat- Holtenbroek

Verenigingsstraat – Assendorp

Beplant en onderhouden door 
bewoners



Zwolle Zuid 
50tg

Opgeleverd

• Concreet startplan

Acties 

• Groene inspiratieroute dit jaar

• Uitbreiden met extra vrijwilligers



Assendorperplein

Opgeleverd:

Overleg bewoners Assendorperplein vergroening en 
mobiliteit

Acties:

1. Wat zouden jullie willen met het plein als het gaat om 
herinrichting. 

2. Verzoek mensen die interesse hebben in deelauto 
/mobipunt

3. Kan er iets veranderen aan parkeerbeleid/ 
vergunningen/betaald parkeren? 



Wat nog meer 1?

Regentonnen mogen op 
straat o.b.v regels 
geveltuinen

https://50tintengroenassendorp.nl/regentonnenactie/
https://50tintengroenassendorp.nl/regentonnenactie/
https://www.zwolle.nl/geveltuintje


Wat nog meer 2?

Groene muur XXL

https://hettussendoortje.info/beeld/groene-muur-XXL/


Shortlist 25-9 tot 23-10

• Sylvia wil o.a living pavement toepassen in de Noteboomstraat en omgeving 
tijdens een groene burendag, zodat er weer meer groen in de straten komt;

• Compilaties van burendag door heel Zwolle waarbij acties zijn gedaan die de 
straten beter bestand maken tegen extremer weer én vooral zorgen voor meer 
sfeer in de straat;

• TKA wil een groepje wateroplossing vrijwilligers voor de eerste keer samen 
brengen, zodat we in Zwolle zoveel mogelijk toepasbare waterkennis delen met 
bewoners;

• Adrienne wil helder hebben waar bomen kunnen worden bijgeplant in 
Kamperpoort, zodat het groener en koeler wordt.



Noteboomstraat en St. Josephplein
Living Pavement



Noteboomstraat en St. Josephplein
Geveltuinen



Noteboomstraat / Diezerenk
boomspiegels



Noteboomstraat/St. 
Josephplein



Noteboomstraat –
wens:

Regentonnen op straat 
en in de tuinen



Burendag 2020



Burendag 2020



Vrijwilligers wateroplossingen

Groep ‘techneuten’ die zelf met buren willen uitproberen hoe we meer regenwater 

kunnen ontkoppelen. Onderstaande prioriteiten zijn bepaalt:

1. Nagaan waar je regenwater naar toe gaat →mensen hierbij helpen

2. Klep op regenpijp, laten stromen in je tuin → wanneer het kan laat je het lokaal 

en niet in riool

3. Ondergrondse water opvang in kleinere tuinen (incl waterzakken in 

kruipruimte)

4. Regenwater schutting

5. Stappen plannetje/inspiratie route → educatieve kant



Plekken voor bomen Kamperpoort



Voorbeeld voortuinen (1/2)



Voorbeeld voortuinen (2/2)
Principe:

- Bladvanger en zandvangput

- Optie: regenton

- Sleuf met drain in bed grind/draineerzand 

(10 mm berging)P

- Overloop bij de straat 



Het groene zuiden
plannen voor kerst:

• Inspiratieroute in vorm van 3 aansprekende 
voorbeelden van bewoners die vertellen 
wat ze gedaan in een video voor de ‘buren’

• 250 walnoten boompjes als weggeef actie

• Een peiling om uit 3 logos te kiezen, 
waarmee huistijl/social media afgetrapt 
wordt

• Het Groene Zuiden komt in het nieuwe 
Zwolle Zuid glossy wat voor de kerst 
uitkomt



Spencer wil water in kruipruimte

https://climate-campus.nl/nl/regenwater-opslaan-in-kruipruimte-of-kelder
http://hoveniersbedrijfstip.nl/kennisbank/28-water/223-regenwater-opslaan-in-huis.html


Bloembollen voor Scholen 
& Bomen voor bewoners

https://groeneloperzwolle.nl/110-extra-bomen-in-de-stad-dankzij-bomenactie-groene-loper-zwolle/


Social media



Wat nog meer….

Testers uit Stadshagen en Wipstrik gezocht voor 
ontwikkeling digitale serious game Garden Battle

Interesse: bel of mail Annemiek 

038-4982671, a.wiegman@zwolle.nl



Shortlist 20-11 tot 18-12

• Adrienne (Groene Poort) wil eerste boom bij gaan planten in de Kamperpoort 
zodat er nog veel volgen. 

• Peter wil testbushokje laten bezorgen bij het studenten testlab zodat zij hiermee 
kunnen experimenteren om het klimaat adaptief te maken;

• Wim (Groene Zuiden) wil de hierboven benoemde 4 punten uitvoeren, zodat Het 
Groene Zuiden naamsbekendheid krijgt en de eerste (walnoten) actie al heeft 
gedaan

• Sjan en Arjan gaan mensen oproepen om boompjes in eigen tuin te kweken voor 
het toekomstige Stadshager Bos. 

• TKA wil  naar idee van Milou een groepje bomen-vrijwilligers faciliteren om een 
eerste keer samen te brengen, zodat we in Zwolle zoveel mogelijk bomenkennis 
en goede voorbeelden delen met bewoners en daarmee het aantal bomen in de 
stad gaat groeien.



1e Boom 
Groene 
poort in de 
grond



Groene poort top 3



Bushokje vergroenen

https://vimeo.com/491977101
https://vimeo.com/491977101


Bushokje vergroenen

https://vimeo.com/465116000


Het groene zuiden

• Inspiratieroute video

•250 walnoten boompjes

•Het Groene Zuiden in 
glossy

https://www.youtube.com/watch?v=hj1UsmgyPNs&feature=youtu.be


Zelf bomen kweken in de 
vensterbank voor dit bos van en 
voor bewoners. Begin januari:
- Aanmeldformulier
- Inspiratie
- Film



Bomen groepje



Wat nog meer:



Wat nog meer:
Kerstbomen planten Straatboer

https://portal.zwolle.nl/Nieuws/Paginas/Aanpassing-binnenkomende-en-uitgaande-e-mail-.aspx


Naam Demo Sessie

Binnengekomen ideeën:

• Groene vrijdag

• Blauw groene vrijdag

Voorbeeld op Facebook


