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Waarom dit jaaroverzicht?

De Zwollenaren hebben in 2021  weer heel veel gedaan zoals op deze 156 bladzijden is te zien. Op de volgende bladzijde is voor leesgemak een inhoudsopgave te 
zien. Hierin alle NK Tegelwip activiteiten groen aangegeven. Veel initiatieven haakten hierop aan.

In de inhoudsopgave zie je ook diamanten staan. De blauwe diamant staat voor mooie resultaten om meer met regenwater te doen. De groene diamanten gaan 
over aanzienlijke bijdrage aan bomen, planten en plantvakken in de stad. De oranje diamant tenslotte staat voor bijdrage in samenwerking. 

Wist u dat ruim 60% van een gemeentegrond van particulieren en bedrijven is? 

Inwoners en bedrijven zijn hier zelf aan zet om hun woning en bedrijfspand aan te passen nu het klimaat zo sterk verandert.

Het Team Klimaat Actief helpt hen daarbij. Het Team Klimaat Actief in Zwolle bestaat uit actieve inwoner Adriaan Mosterman, Ryan Hoekman en Annemiek Wiegman, 
medewerker gemeente Zwolle. Zij helpen inwoners, ondernemers en scholen om hun woningen, bedrijfspanden en scholen klimaatbestendig te maken. Ook leggen ze 
contact met Climate Campus organisaties die kunnen helpen.

Adriaan benut zijn contacten in de stad om inwoners die willen vergroenen, praktisch verder te helpen. Annemiek legt de verbinding met afdelingen binnen de 
gemeente en met het waterschap, de andere gemeenten, de provincie en andere instanties. Ryan Hoekman richt zich op het onderwijs.

Het Team Klimaat Actief gaat in gesprek met initiatiefnemers om te helpen een idee voor het vergroenen van woningen en straten te concretiseren. Ze helpen bij de 
eerste stappen maar nemen het initiatief niet over; het eigenaarschap blijft bij de initiatiefnemers.

We helpen initiatiefnemers met:
1. informatie geven
2. verbindingen leggen met anderen die eerder iets hebben gedaan
3. Groene Vrijdagen organiseren om inspirerende voorbeelden en kennis(en) te delen 
4. toestemmingen verkrijgen om iets in de openbare ruimte te doen 
5. helpen op het gebied van financiën, informatie over subsidiemogelijkheden, helpen met binnenhalen van financiering, bijdragen met handgeld

Initiatiefgroepen helpen we opstarten en daarna om hun plannen te realiseren. Deze groepen betrekken we ook bij NK-Tegelwippen/Tegeltaxi en bieden we inzet van 
de mobiele klimaat escaperoom aan om hun eigen acties te versterken. 

Vooral in de openbare ruimte stemt het Team Klimaat Actief af met de wijkbeheerders die daar in principe 1ste aanspraakpunt zijn. Zij ondersteunen al veel 
initiatieven, maar soms is er extra inzet of kennis op gebied van klimaat adaptatie nodig waar wij dan weer aansluiten. 

Er gebeurt mede door de wijkbeheerders, maar ook door de initiatiefgroepen veel zonder onze inmenging. Daarom hebben we elke Groene Vrijdag het item “Wat nog 
meer…”. Hiermee brengen we ook die mooie voorbeelden/informatie/uitnodigingen onder de aandacht waar Team Klimaat Actief geen actieve rol heeft gehad. 

Veel leesplezier!
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Doel Groene Vrijdag

Kernwoorden:

1. Klimaatadaptatie

2. Actieve bewoners en (kleinere) ondernemers Zwollenaren

3. Voorbeeld doet volgen

Zoveel mogelijk Zwollenaren die Klimaat Actief handelen.



15 januari: programma “review”

• Toetsen wat jullie van aanpak vinden, om vanuit ieder bewoners-initiatief iedere 
4 weken tastbare resultaten in de wijk te presenteren. Past dit ook in de 
groepen?

• Ideeën generen om met de buurtinitiatieven samen zoveel mogelijk klimaat 
adaptieve maatregelen te nemen in Zwolle. 

• Wat de komende 4 weken?



Toetsen  aanpak “iedere 4 weken tastbare 
resultaten in de wijk” presenteren. 

•Goed om concrete dingen te delen

•Termijn van 4 weken is voor initiatieven groepen 
kort, misschien 6 weken beter haalbaar

•Uitdaging om “afgeronde stukjes” te benoemen. 
Terugkoppeling van stapjes/vordering goed 
haalbaar. 

•Succes vieren maar “niet overdrijven”



Ideeën generen met de 
buurtinitiatieven 

om samen zoveel mogelijk klimaat adaptieve maatregelen te 
nemen in Zwolle.

De tips en tops uit initiatiefgroepen op volgende 2 dia’s. 
Daarnaast de volgende 3 wensen geformuleerd:
• Ondersteuning bij administratieve ondersteunende taken 

zodat de vrijwilligers van het buurtcollectief kunnen doen 
waar ze goed in zijn: praten met buren.

• Van elkaar leren hoe buurtinitiatieven zijn georganiseerd en 
gefinancierd

• Informatie delen. Bijvoorbeeld op website van collectief of 
iets gemeenschappelijks zoals MijnWijk als dat voldoende 
vindbaar is te maken



Tips

• Mensen haken af als het aankomt op doen en aanpakken

• Te snel willen gaan. Verwachtingen management

• Werk onderschatten

• Veel sub-buurtjes, minder “eigen” karakter

• Denken: “dat doen we wel even”, niet iedereen is en denkt hetzelfde

• Betaalde menskracht in bewonerscollectief roept vragen op bij 
vrijwilligers die hun werk onbetaald doen.



Top

• Soepele opstart door bijdrage van de gemeente in de financiën 

• Groepje mensen bij elkaar krijgen die ervoor willen gaan

• Snelle groei van groep in korte tijd. 

• Door grootte beter aanspreekpunt voor gemeente

• Veel meters gemaakt door collectieve aanbod

• Gewoon beginnen

• Hou het simpel en overzichtelijk

• Bij succes willen mensen meer

• Uitzoekwerk overgenomen van ander bewonersinitiatief

• Ervaring actief beschikbaar maken met film “Hoe zet je een bewonerscollectief 
op”

• Deels betaalde menskracht in bewonersinitiatief fijn voor snelheid, continuïteit 
en grotere groepen

• Balans tussen betaald en vrijwilligerswerk



Wat nog meer

Eerste kerstbomenparade van Stichting Straatboer groot succes, 

klik op de foto voor de website/film

https://straatboer.nl/projecten/kerstbomenparade


Wat nog meer

Het projectenboek waar vanaf 
bladzijde 27 een mooi aantal van jullie 
projecten instaan is online beschikbaar 
via deze link

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/a4-projectenboekje-klimaatadaptatie-web-lossepaginas-gecomprimeerd.pdf


Shortlist 15-1 tot 12-2

• Zevensprong legt laatste hand aan Groen Verbindend Knooppunt, zodat 
kinderen, omwonenden, ouderen met elkaar in contact komen en kunnen 
genieten van zowel het groen als de sport en spel mogelijkheden→ vertraagd 
door het natte weer

• Jan wil met minimaal 4 wijkbewoners samenkomen voor opstart 
bewonersinitiatief in Veerallee buurt, zodat ook hier bewoners de spons met 
groen kunnen laten groeien → onvoldoende draagvlak tot nu toe

• Joost wil een wormenhotel, waarmee hij GFT afval direct omzet tot compost 
voor de achtertuin en geveltuin, zodat er minder afvalverwerking is 

• Adriaan wil met buren bij de spoorzone een eerste schets inrichting groenstuk 
tussen oude spoorbrug en Boni, als startpunt input van bewoners naar 
gemeente, zodat Assendorpers proactief ideeën inbrengen voor deze 
ontwikkeling



Spoorzone
ideeën
bewoners

Christiaan, Teo en 
Adriaan hebben eerste
ideeen. Extra bewoners
betrekken na kaders
helder. Check bij
gemeente Zwolle 
projectleider Ronald.



GFT afval 
verwerking 
door Joost

• Verschil met 
wormenhotel

• Bokashi emmer en 
compostvat

• Link naar project op 50 
Tinten Groen 

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/de-website-die-u-probeert-te-bereiken-werkt-niet-met-internet-explorer-8f5fc675-cd47-414c-9535-12821ddfc554?ui=nl-nl&rs=nl-nl&ad=nl


Wat nog meer….. bomen!

Het Stadshager Bos is begonnen met de actie het opkweken van 30.000 
boompjes op eigen grond. Zie de film van Sjan op facebook en meer 
informatie op de website van Stadshager Bos

Straatboer heeft na de kerstbomen in januari ook nog 50 fruitbomen 
op Hessenpoort geplant en roept op om mee te doen met 
perenboomactie: “Ik peer 'm ook”. 

https://www.facebook.com/watch/?v=207872471066976
https://stadshagerbos.nl/?page_id=75
https://straatboer.nl/ikpeermook/


Wat nog meer ….bomen!

De bomengroep streeft naar een website (bijv. Zwolle Groenstad of Climate
Campus) met allerlei artikelen over bomen. We zijn  begonnen met schrijven.

Eerste artikel in reeks “bomen over bomen” aangeleverd voor Vinexpress: 
Boom in eigen tuin met verwijzing naar de Brochure Kleine Tuinen van Zwolle 
Groenstad. Daarna volgen nog:

- Bomen kweken in eigen tuin voor Stadshager Bos

- Walnoten actie van het Groene Zuiden

- Op te zetten groep Snoeihulp bij bomen in je tuin

Ook voor Buitengeluk is gebruik gemaakt van Brochure Kleine Tuinen van 
Zwolle Groenstad.

https://zwollegroenstad.nl/wp-content/uploads/Brochure-kleine-tuinen.pdf
https://zwollegroenstad.nl/wp-content/uploads/Brochure-kleine-tuinen.pdf


Regentonnen actie

Vanuit  50 tinten groen 
Assendorp voor alle 
Zwollenaren

• Lancering actie eind februari

• Intekenen tot 21 maart zo 
lang de voorraad strekt

• Uitlevering 27 maart

Hou de website en social
media van 50 Tinten Groen 
Assendorp in de gaten!

https://50tintengroenassendorp.nl/regentonnenactie/


Shortlist 12-2 tot 12-3

• Armand van DeltaWonen plant 100 bomen bij/met huurders, zodat ook hier 
meer biodiversiteit en koelte wordt toegevoegd

• Het Groene Zuiden gaat walnotenboompjes uitdelen in buurt ‘De Velden’, 
zodat het aantal bomen en actieve mensen groeit

• Jennifer en Annemiek willen voorbeelden geven uit Rotterdam en Amersfoort 
zodat we leren uit andere steden

• Wim en Silvia willen graag een schutting van Rainblocks combineren met 
gerecycled kunststof, zodat regenwater wordt opgevangen met minimaal 
ruimte gebruik → is anders opgelost door fundering die in weg zat (volgende 
groene vrijdag de resultaten)

• TKA wil een folder over klimaatmaatregelen voor bewoners maken, zodat 
bewoners mee profiteren en zelf aan de slag gaan tijdens of na gemeentelijke 
projecten

• Edith wil de nieuw website Climate Campus lanceren, zodat voorbeelden van 
bewoners een prominentere plek krijgen



100 
bomen
Delta 

Wonen







Walnotenbomen 
Groene Zuiden

Zaterdag 6 maart 75 
walnotenbomen 
uitgedeeld bij bewoners 
thuis en in het 
winkelcentrum. Zeer 
enthousiaste reacties. 
Opkweken alla stadshagen 
ook populair.



Tussentuinen
in Rotterdam
Jenifer van Dijk

12 maart 2021











10-stappenplan in Oude Westen (Rotterdam)

1. Gebruik bestaande sociale netwerken

2. Bepaal het ruimtelijke vraagstuk

3. Kies het juiste schaalniveau

4. Zorg voor ambassadeurs

5. Vergelijk huidige situatie met ideaalbeeld (het resultaat)

6. Wissel kennis en ervaringen uit

7. Zoek samenwerking met (sociale) organisaties en ondernemers

8. Stel een geschikte financieringsvorm op en organisatiestructuur

9. Neem het onderhoud al mee tijdens de ontwerpfase

10. Communiceer over de aanleg, werkzaamheden en techniek



Amersfoort 
3 aansprekende filmpje uit Amersfoort

https://www.youtube.com/watch?v=tJCiMN4X7-o
https://www.youtube.com/watch?v=ethUEyQPAfI
https://www.youtube.com/watch?v=9NQ4SfUPyrg


Folder 

https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/klimaatmakers/wat-kan-ik-zelf-doen/meer-groen-maak-je-zo


Nieuwe website Climate Campus

https://www.climate-campus.nl/


Wat nog meer

• We zoeken:

• Een straat waar veel mensen 
regenwater lokaal willen opvangen 
(niet het riool in) – dan wordt je 
geholpen door de regenwater 
goeroes

• Twee straten waar veel mensen 
tegels willen wippen. Achtertuinen, 
voortuinen en stoep - weg met die 
stenen ☺ - dan wordt je geholpen 
door groene loper



Shortlist 12-3 tot 9-4

• De kinderen van juf Inger (basisschool Aquarel) willen publieke 
regentonnen op schoolplein Werkschuit en de fluweeltuin, zodat er 
meer regenwater gebruikt wordt en dit kunnen presenteren aan Cora 
van Nieuwenhuizen 

• Jenine wil een biodiverse groenstrook op het mobipunt Vd Laenstraat
Assendorp, zodat de sociale veiligheid en sfeer verbetert

• Edgar wil regentonnen laagdrempelig aanbieden, zodat er meer 
mensen regentonnen gaan gebruiken

• Irene en Jacco willen een schets maken van de Kapelsteeg, om de 
Kapelsteeg om te vormen tot een stadsoase

• Ruud van Basisschool De Zevensprong wil Het Groen Verbindend 
Knooppunt opleveren zodat jong en oud volop kan genieten van dit 
klimaat adaptieve gebied van schoolplein en gemeenschappelijk 
groen.



Beste waterbespaaridee van NL

Bedacht door groep 8A van de Aquarel

N.a.v. Nationale Kraanwaterdag 2020



Beste Waterbespaaridee

• Op 23 september 2020 deden 200.000 
basisschoolkinderen mee aan Nationale 
Kraanwaterdag. Deze dag wordt jaarlijks 
georganiseerd door de Nederlandse 
drinkwaterbedrijven. 

• Deze dag stond in het teken van slim omgaan met 
kraanwater.

• De dag werd geopend door demissionair minister 
Cora van Nieuwenhuizen, die daarmee tegelijkertijd 
het startsein gaf voor de wedstrijd van het beste 
waterbespaaridee voor Nederland

• Groep 8A van basisschool de Aquarel uit Zwolle 
kwam met het winnend idee: 
de publieke regenton

• Op 22 maart mochten zij hun idee gaan pitchen aan 
de minister.

https://kraanwaterdag.nl/
https://kraanwaterdag.nl/terugblik2020


Fluweeltuin

• Drinkwaterbedrijf Vitens heeft aan de 
kinderen van de Aquarel 2 
regentonnen beschikbaar gesteld, 
zodat ze hun idee ook daadwerkelijk 
konden gaan realiseren in de wijk de 
Aa-landen. 

• De kinderen hebben samen met 
wijkbeheerder van de Aa-landen en 
Vitens gekeken naar een goede plek 
voor de publieke regentonnen.

• De eerste publieke regenton heeft 
een plek gekregen in de Fluweeltuin, 
een gezamenlijke moestuin in de Aa-
landen.

• Zie artikel in de Swollenaer.

https://www.deswollenaer.nl/nieuws/algemeen/231142/groep-8a-van-de-aquarel-in-zwolle-komt-met-beste-waterbespaarid


IKC De Werkschuit

• De 2e regenton is geplaatst bij IKC de Werkschuit.

• Dit is een biologische plusschool in de Aa-landen 
(basisschool).

• Zij hebben een mooie groene binnentuin maar 
hadden nog geen regenton.

• De regenton sluit mooi aan bij hun lessen over 
duurzaamheid.



Idee pitchen aan de minister

• Op 22 maart, Wereld Water Dag, mochten 
de kinderen hun waterbespaaridee; de 
publieke regenton, pitchen aan de minister.

• Voor hun pitch hadden de kinderen een 
heel goed filmpje gemaakt die ze aan de 
minister hebben laten zien. Zie filmpje.

• Cora van Nieuwenhuizen was super 
enthousiast over hun idee en gaf aan dat dit 
een mooi voorbeeld is hoe gezamenlijk 
drinkwater kunt besparen. Daarnaast 
versterkt het gebruik van de publieke 
regenton ook het contact in de buurt en het 
versterkt het gesprek over verduurzaming.

• En…de publieke regenton kan mensen ook 
inspireren om zelf een regenton te plaatsen 
in eigen tuin.

https://www.youtube.com/watch?v=vbBye98NsV4


Biodiverse groenstrook mobipunt



132 Regentonnen via 50 Tinten Groen



Groene stadsoase Kapelsteeg



Groen Verbindend 
Knooppunt/Zevensprong



NK 
Tegelwippen

• Bredere oproep groepen én individueel NK Tegelwippen, link 
naar de website



Wat nog meer 1

Groene Poort in Peperbus →
Grote Baan vergroenen



Wat nog meer 2
Pilot Garden Battle 

• 176 pioniers waarvan ±70 inwoners van 
Stadshagen en Wipstrik.

• 2 sets Living Pavement verloot

• Met feedback besturing verbeterd en 
problemen met desktop verholpen. Verder 
zijn prijzen en enkele nieuwe items 
opgenomen. 

• Live: 12 tot eind mei voor Wipstrik en 
Stadshagen 

Rainblocks van Silvia niet 
als schutting maar op het 
balkon



Shortlist 9-4 tot 7-5

• Silvia wil het lantaarnpaal tuintje in de Noteboomstraat verbeteren, 
zodat de kans op schade aan de lantaarnpaal minimaal is en dit een 
goed voorbeeld is;

• Erik wil graag 2 Zwolse straten die “volle bak” tegels gaan wippen in 
hun tuinen, zodat de Groene Loper ze extra kan helpen;

• Dirk Pieter wil graag 1 Zwolse straat waar veel bewoners regenwater 
in hun tuin willen opvangen zodat de regenwatergoeroe’s ter plekke 
technisch/praktisch kunnen helpen;

• Geert wil plan voor inspiratietuin af hebben, zodat er een concreet 
voorstel is, waarmee de Climate Campus partners de inspiratietuin 
voor Zwolle e.o. kunnen maken 

• Edith wil graag de juiste aantal tegels rapporteren voor Zwolle, zodat 
we weten hoeveel tegels er gewipt worden in Zwolle (naast de 
ranking NK Tegelwippen)



Noteboomstraat pilot 
lantaarntuintje

• Staat als een huis zelfs op de oneffenheid in de stoep

• Hoogte en breedte kunnen beter (nu 0,6m breed, 1m lang en 0,5m 
hoog) 

→minimale hoogte 0,4m om voldoende grond voor meerjarige 
beplanting nodig. 

→ vaak staan lantaarnpalen 0,3m van de stoeprand

• tegels en onderliggende verdichte grond rond lantaarnpaal blijven in 
tact voor stabiliteit

• Bij keuze hogere beplanting aandacht voor schudproeven en 
bereikbaarheid electriciteitskastje

• Worteldoek tegen uitstromen grond

• Bij evalueren opletten effect van honden die tegen de rand plassen.





Noteboomstraat/St. Josephplein



2 straten voor Groene Loper
1. Eendrachtstraat

Evaluatie actie:

• Veel tijd in bel/mail-ronde 
gestoken

• Samen voor adoptiegroen 
gaat steeds beter

• Slag naar collectief tuinen 
aanpakken is lastiger, komt 
niet iedereen op hetzelfde 
moment goed uit 

• Maak de boodschap 
laagdrempelig



In 2020 Groene daken, zie LinkIn

Op 24 april zijn in adoptiegroen met 1000 planten geplant. Bekijk de film en/of MijnWijk

Nu is het tijd voor de achterkant van de huizen (tuinen en gezamenlijke parkeerplaats).

2 straten voor Groene Loper
2. Handellaan

https://www.linkedin.com/posts/alettemijnheer_zwolle-wdodelta-provincieoverijssel-activity-6718578498639822848-qi3J
https://www.youtube.com/watch?v=g3hQEUDDEH4
https://mijnwijk.zwolle.nl/project/adopteren-groenstrook-voor-huizenblok
https://www.youtube.com/watch?v=g3hQEUDDEH4


Sfeerimpressie Handellaan

https://www.linkedin.com/posts/alettemijnheer_zwolle-wdodelta-provincieoverijssel-activity-6718578498639822848-qi3J


1 straat voor wateroplossingengroep

Voor de korte termijn lijkt Diezerhoven een mogelijkheid.  Open terrein 
en achtertuinen met af en toe wateroverlast. Dit gaan we verder 
verkennen.

Voor de langere termijn lijkt de Sallandstraat/Tweede Weidjesstraat
kansrijk voor een integrale aanpak van deze straten.

Dit gaat spelen in de 2e helft 2021. 



Plan voor inspiratietuin Zwolle

Klimaatadaptatie 
toegankelijk maken voor 
bewoners:

• Voorbeelden & 
producten laten zien. 

• Informeren over 
mogelijkheden

• Evt. DHZ-pakketten, 
webwinkel, etc.



Zwolle - Deventer

Actuele stand:

Geregeld verspreiden NK Tegelwippen stand Zwolle – Deventer op sociale media en 
tijdens Groene Vrijdagen

1. Alle groene initiatieven in (regio) Zwolle versterken elkaar op sociale media 
door elkaars initiatieven te liken en te delen 

2. De Weekend Tegelwiptip van …  / wat is jouw Weekend Tegelwiptip?

3. Snelwipstrijdjes aanjagen

https://nk-tegelwippen.nl/tegelstand/
https://nk-tegelwippen.nl/tegelstand/


Zwolle - Deventer

Zoveel mogelijk inwoners IJVD/regio W-Overijssel meedoen aan NK Tegelwippen, 
wedstrijd Zwolle-Deventer

Doelgroep: 

Actieve bewoners in regio Zwolle

Aanpak: 

1. Geregeld verspreiden NK Tegelwippen stand Zwolle – Deventer op sociale 
media en tijdens Groene Vrijdagen

2. Alle groene initiatieven in (regio) Zwolle versterken elkaar op sociale media 
door elkaars initiatieven te liken en te delen 

3. De Weekend Tegelwiptip van …  / wat is jouw Weekend Tegelwiptip?

Maak gebruik van de speciale website voor Zwolle met o.a. een link naar 
rekenhulp!

https://www.climate-campus.nl/nieuws/nk-tegelwippen-er-kan-een-tandje-bij/


Alle groene 
initiatieven in (regio) 
Zwolle versterken 
elkaar op sociale 
media door elkaars 
initiatieven te liken 
en te delen:

Onderstaand de link 
naar het document

https://1drv.ms/w/s!
ArWVAzShVbE2gexo5
T5kSuhO29K6hQ



Zwolle - Deventer

Op 17 april:

371 tegels 
gewipt in de 
Krijtenberg-
straat Zwolle



Rozenstraat, heeft tegels ook
aangemeld.



Nog te melden tegels Diezerpoort
☺



Weekend Tegelwip-
tips op sociale media

De Weekend Tegelwiptip van … - filmclipje : maak een filmpje van max. 1 minuut en 
geef antwoord op de vraag: wat is jouw weekend Tegelwiptip?

(“Ik geef de pen door” maar dan aan 2 personen tegelijkertijd, die een filmpje 
maken voor verspreiding op sociale media.)

Doel: op 4 juni Weekend Tegelwiptips van 3 Zwollenaren, zie voorbeeld. 

 De w eek end
Tegelw ipt ip  van 

Adriaan Mosterman



Wat nog meer ….
Stadshagen, Blotevoetenpad



Wat nog meer….
Pubquiz

Het is een gezellig 
blauw/groen gezinsspel 
met leuke prijsjes voor 
in de meivakantie.



Wat nog meer ….
Stadshagen, L-straten



Wat nog meer….
Garden Battle uitbreiding 
voor openbare ruimtes



Shortlist 7-5 tot 4-6

•• Adrienne wil 4 tuintjes aanleggen van hergebruikte planten, zodat 
planten op een andere plek weer meer waarde hebben;

• Floris gaat op 19 mei vanaf 9:00 in de Veldbiezenweg in Zwolle wadi’s 
onderzoeken. Dat gebeurt heel praktisch, onder andere door wadi’s 
vanuit een tankwagen vol te laten lopen met water en te meten of en 
hoe snel ze leeglopen. Daarnaast worden andere onderzoeken 
uitgevoerd naar bijvoorbeeld biodiversiteit, afval, en gebruik en 
waardering van de wadi’s door omwonenden;

• Edith wil Weekend Tegelwiptips op sociale media van minimaal 3 
Zwollenaren zodat we volgende maand weer boven Deventer staan in 
de tussenstand;

• Bram maakt workshop-video zodat Zwollenaren ideeën krijgen hoe ze 
een tuintje ter grootte van enkele tegels leuk, biodivers en eenvoudig 
kunnen aanleggen.

https://www.climatescan.nl/projects/5660/detail


Planten hergebruiken
Kamperpoort



Locaties in de Kamperpoort

Veehallen

Speeltuin Kleine Baan

Groenstrook Burg. Vos de Waelstraat
Eerste Baan



Tegels wippen



Planten via de Weggeefhoek



Planten uitgraven





Oppotten



Inplanten

Appelboom



Speeltuin 

Kleine Baan



Veehallen

Boomspiegel Hoogstraat

Boomspiegel Eerste Baan



Veehallen

Perenbomen van Groen Links 

naast de appelboom gezet



Vier tuintjes Groene Poort

728 tegels
• Perkje vóór de veehallen aan de Grote Baan: 287 tegels

• Speeltuin Kleine Baan: 347 tegels

• Geveltuinen Kleine Baan: 31 tegels

• Perkje Eerste Baan (voor de papegaaienmuur): 63 tegels



Wadi’s testen

Meer weten klik op de volgende linkjes:
- Climate Cafe’s, film
- RTV Focus Zwolle
- Webpagina wadi Veldbiezenweg
- Rapport over natruuvriendelijke wadi’s en planten

https://www.rtvfocuszwolle.nl/honderden-liters-water-over-straat-voor-wadi-onderzoek/amp/
https://www.youtube.com/watch?v=PMKCw_-qJnM&t=128s
https://www.rtvfocuszwolle.nl/honderden-liters-water-over-straat-voor-wadi-onderzoek/amp/
https://www.climatescan.nl/projects/5660/detail
https://edepot.wur.nl/118748




Weekend Tegelwiptips

Ruben

Kees

Margriet

Rob

https://www.facebook.com/climatecampus/videos/230251288496965
https://www.facebook.com/Gem.Zwolle/videos/3550340458525165/
https://www.facebook.com/climatecampus/videos/274884851039754


De kijkcijfers;-)



Workshop minituintje Bram
NK Tegelwippen

https://www.climate-campus.nl/nieuws/maak-ook-een-circulaire-geveltuin/


Tussenstand Tegelwippen



Wat nog meer…..NL Doet

https://www.facebook.com/anke.jansen2/posts/10221762512825329


Wat nog meer ….

https://natuurvisie.email-provider.nl/web/c0miq64ad4/79swsmeqea/jjlbj90lya/3xwzynigub


Wat nog meer…



Wat nog meer…..

De hele zomer lang zijn er naast de buitententoonstelling tal van activiteiten te beleven. Zo 
biedt de IJsselbiënnale – samen met ruim 100 makers uit de IJsselvallei! – rondleidingen, 
lezingen van de kunstenaars, muziek, tentoonstellingen, wandelingen, workshops en 
theater in de uiterwaarden, bij sluizen, op landgoederen en in de karakteristieke 
Hanzesteden. 

In het start- en slotweekend (18-20 juni en 18-19 sept) zijn er ook op het Harculo terrein tal 
van activiteiten. Klik hier voor het programma.

TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID: 

kunst peilt de klimaatverandering in de IJsselvallei

https://ijsselbiennale.nl/kunstenaars/
https://ijsselbiennale.nl/programma/?pdate=&pstage=wijhe-zwolle


Shortlist 4-6 tot 2-7

• Edith wil 10 NK tegelwipacties zodat we een enorme zomersprint maken 
om Deventer definitief achter ons te laten én we de top 3 gaan 
bereiken;-)

• Maartje wil minimaal 50 tegels wippen in 10 tuintjes in de 
Eendrachtstraat zodat deze straat nog groenere achtertuinen krijgen; 

• Irene en Ilona gaan 315 tegels wippen voor geveltuinen in de 
Ruyterstraat, Kortenaerstraat, Piet Heinstraat en een deel van de 
Evertsenstraat zodat deze een mooi voorbeeld in de Zwolse pers 
opleveren 

• Stijntje wil Tegeltaxi gelanceerd hebben zodat op 2 data in de 
zomerperiode bij op bepaalde locaties in de wijken tegelwiptegels 
worden opgehaald.



Zomersprint 10 5 NK tegelwipacties 

Veel mensen gaan aan de slag rond burendag dus het beloofd een 
goede eindsprint te worden. 

Voor de zomersprint hebben we de volgende initiatieven:

1. Actie Buurthulp Veerallee 

2. Molenweg

3. Groene Poort

4. Mozartlaan 

5. Asfalt woonstraten omgeving Bernisse



Eendrachtstraat, 
NK Tegelwippen Groene Loper

70 Tegels



Zeeheldenbuurt NK tegelwip 
geveltuinenactie

Meer dan 600 tegels
Lees meer op De Swollenaer

en Weblog Zwolle

https://www.deswollenaer.nl/nieuws/algemeen/235688/zwolle-komt-in-de-ban-van-het-nk-tegelwippen
https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/96659/heel-zwolle-wipt-zeeheldenbuurt-zet-sprint-in-tijdens-nk-tegelwippen.html?fbclid=IwAR3Ld_JBs516-p7XTXB_yBMG9adBqg2dfPSKy7IJNexUk4vbUZfxhqDqbXo


Tegeltaxi NK Tegelwippen

23 EN 24 AUGUSTUS
27 EN 28 SEPTEMBER
Bij wie je aan kunt melden, komt later op de website van Climate Campus en/of de gemeente Zwolle 

https://www.climate-campus.nl/initiatief/wat-is-jouw-weekend-tegelwiptip/


Weekend Tegelwiptips

Wie volgt?

Tip en trucks beschikbaar via deze link 

https://www.facebook.com/climatecampus/videos/348043193383768
https://www.climate-campus.nl/initiatief/wat-is-jouw-weekend-tegelwiptip/
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Wat nog meer…
Schoolplein 

basisschool De Ichtus

• Ouders hebben 13.128 tegels gewipt voor 
een groen schoolplein. 

• Bekijk de reportage van RTV Focus.

https://www.rtvfocuszwolle.nl/vaders-wippen-duizenden-tegels-voor-groen-schoolplein/amp/


Handellaan 200 tegels
en in de eindsprint nog meer



Groene klaslokalen bij het 
Technasium



Groene klaslokalen

• Technasium: 
• Projectonderwijs voor échte opdrachtgevers onder begeleiding van experts

• Opdracht:
• Ontwerpen van een groene geautomatiseerde plantenbak die de 

zomervakantie overleeft

• Leerlingen werken in drie verschillende disciplines aan de opdracht

• Doel:
• Bewustwording luchtkwaliteit vergroten onder leerlingen



Resultaten





Speeltuin
Molendwarsstraat
aftrap vergroenen
met circulaire
moestuinbak



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


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….



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/


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



Nico kan starten in Buxtehudestraat

• Minimale benodigde 70 % is behaald.

• Uitdaging betrekken bewoners

• Eigenaarschap bewoners: zelf willen mét hulp →

keukentafelgesprekken i.p.v. snel voortuintjes uitrollen.

• Subsidie-

voorbereiding loopt



Buitenste randen vergroenen



Tuin blijft in 
dezelfde 
functies 
houden 







Klimaatburgemeester
Wat gedaan afgelopen 5 weken

1. Brief naar politieke partijen gestuurd – er moet in korte tijd nog veel 
gebeuren en nu gebeurt het nog niet zoals je zou verwachten;

a. Gezamenlijk doel; biodiversiteit; adviesrol/ toestemmingsrol
b. Financiën naar bewonersinitiatieven en meer concrete vergroening in de straten
c. Bewonersgroepen Tippe/ 2 zonnepanelen laat zien soms nog ver van ideaal

2. Webinar groene daken

3. Wilgen geplant in twistvlietpark

Marco Te Brömmelstroet

https://youtu.be/s-r-cKehiiY
https://www.linkedin.com/in/brommelstroet/
https://www.facebook.com/spencer.roozeboom
https://www.linkedin.com/in/brommelstroet/


Klimaatburgemeester
Wat gedaan afgelopen 5 weken

4. Duurzame verbinder 
5. Pepermuntweg

https://www.facebook.com/spencer.roozeboom


3 bewonersinitiatieven 
adopteren 
shortlistacties; 
dit doen voor 14 
januari:

50tintengroenassendorp 
→ tijdsonafhankelijke 
groen speurtocht

Buurkracht → eerste 
duurzame verbinder 
bewoner geholpen

Groene Poort → 50ste

geveltuintje aanleggen 
binnen 1 jaar



Wat nog meer

Straatboer Make-over
Planten delen = biodiversiteit vermenigvuldigen
Zo vergroenen we de stad. Helpt u mee?

http://straatboer.nl/makeover/


Wat 
nog 

meer 
Dag van de Buurt

https://dagvandebuurt.nl/


Wat nog meer

Iedereen een Boom deelt bomen uit

Winterdekbed voor de egel

Subsidie kleinschalige boomaanplant

https://natuurvisie.email-provider.nl/web/c0miq64ad4/pojlpojqfg/b2rw54hcba/ro8pihhlvp

