
Groene Vrijdag
Team Klimaat Actief!

18 februari 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 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



18 februari storm en water



Machtelt; tegelkunstwerk



Integraal bewonersplan voor 
Sallandstraat/2e Weitjesstraat



Klimaatkaarten

Klimaatkansenkaart in ontwikkeling

Afstand tot koelteplekken

Zwolse klimaatatlas

https://zwolle.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8b57d3df97314e3abda509f56b838593
https://zwolle.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8b57d3df97314e3abda509f56b838593
https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/afstand-tot-koeltekaart


Wat nog meer Tuin Make Over 

In de week van de Circulaire 
economie hebben 3 tuinen aan 
de Crocusstraat en  
Campanulastraat een Make 
Over gekregen.

Meer weten klik hiernaast voor 
de film of ga naar: Straatboer 
Make-over – straatboer.nl

https://straatboer.nl/makeover/
https://www.youtube.com/watch?v=Ry19HvMsw9g


Wat nog meer: Wij-kwekerij

Stadshager Bos krijgt van Provincie Overijssel €25.000 voor uitwerking 
concept idee Wij Kwekerij. 

“Samen aan de slag om bomen te kweken” 

Welke Zwolse wijken willen aanhaken om dit te realiseren?



Evaluatie

1. Hoe gezamenlijk als wijken optrekken in financiering?

2. Hoe delen we acties en leerpunten uit acties met elkaar?

3. Waarin kunnen wij vanuit Team Klimaat Actief jullie het beste 
ondersteunen?

Samenvatting:
• Qua financiën diverse tips buurtbonus, oranjefonds e.d.

• Samen optrekken voor bijvoorbeeld een bomenhub. 

• Ook travers is heel fijn om te betrekken bij vergroening van de wijk. 

• De RRE kan ook zijeffect geven voor klimaatadaptatie. Dus financieel meeliften.

• Wens voor “netwerk” om op thema’s (bijv. financiën) bij elkaars groepen ervaringen 
op te halen. Kan iets met emailadressen zijn. Vorm nog uit te zoeken. 

• Het idee is geopperd om per wijk een vertegenwoordiger te hebben die de link legt 
naar centrale plannen/budgetten die in het meerjaren ontwikkeling programma 
(MJOP) komen. Daarmee bundelen we onze kracht van onderuit en kunnen wij vanuit 
overheidsbudgetten die door centrale/professionele organisatie zijn vastgesteld 
laagdrempelig bij de bewoners brengen.



Wat in de komende 5 weken



Shortlist 18-02 t/m 25-03

Annemiek wil met NL Doet! nog meer “groen doen” dan in 2021 zodat 
we samen net zo’n groot oppervlak vergroenen als het Grote Kerkplein. 
Met NL Doet! wordt hieraan gewerkt in: 
• Groene Poort 
• Stadshagen
• 50TG Assendorp
• Groene Zuiden
• Energiek Wipstrik
• Buurtzaam Westenholte
• Groen Holtenbroek
• Groene Aa



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

• 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 /Tegeltaxi 2022

• Toekomstige tuinen Breezicht

• Slingerbeek 



Review

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten?



Uit de media:


