
Groene Vrijdag
Team Klimaat Actief!

29 april 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 25-03 t/m 29-04

• Edgar en Susan bouwen 5 parkeerplaatsen om tot groen en groene 
fietsparkeerplaats zodat de straat definitief een fijnere plek wordt

• Annemiek wil NK Tegelwippen met een toolkit bij de verschillende 
bewonersinitiatieven onder de aandacht brengen, zodat we in de top 
3 eindigen dit jaar

• Dirk Pieter wil de bewonersinitiatieven bij elkaar roepen, om samen 
sterker te staan en ervaringen te delen → 9 mei 1e overleg

• Henk wil de verschillende websites van de bewonersinitiatieven op 
rij hebben, zodat alle bewoners hun weg hierin kunnen vinden



5 parkeerplaatsen vergroend





NK Tegelwippen

Aanmelden op nk-tegelwippen.nl
• aantal tegels (of het oppervlak omrekenen naar standaard tegels 
• voor én na foto’s 

Inspiratie en tools
YouTube kanaal van Climate Campus 3 weekendtegelwiptip en een 
instructie film van Bram over de aanleg van een circulaire geveltuin. 
Landelijke inspiratie én een handige toolkit NK Tegelwippen.

Prijs voor beste tegelhergebruik idee
Hebben jullie een leuk idee voor jouw buurt? Mail ons. Na goedkeuring en 
een mooie foto van het eindresultaat krijgt het beste idee ook nog een 
mooie prijs! 

Tegeltaxi
laatste week van september na burendag. Aanmeldsite en datum volgt

http://www.nk-tegelwippen.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCn2UJ7zNmZEi9OAci3liivg
https://www.climate-campus.nl/nieuws/maak-ook-een-circulaire-geveltuin/
https://nk-tegelwippen.nl/
https://nk-tegelwippen.nl/communicatietools/


Websites bewonersgroepen in de 
wijken

• https://50tintengroenassendorp.nl/, 
https://www.facebook.com/50tintengroenAssendorp/

• https://wijbedrijfdieze.nl/, https://www.facebook.com/Wijbedrijf/.

• https://hetgroenezuiden.nl/ , https://www.facebook.com/Het-groene-
zuiden-104314585088193

• https://stadshagerbos.nl/, https://www.facebook.com/stadshagerbos.  

• https://groeneaa.nl/.

• https://www.energiekwipstrik.nl/. 

• Groene Poort, Westenholte en Veerallee hebben nog geen website of 
facebookpagina. Contact is te leggen via Groene Vrijdagen en Team 
Klimaat Actief

https://50tintengroenassendorp.nl/
https://www.facebook.com/50tintengroenAssendorp/
https://wijbedrijfdieze.nl/
https://www.facebook.com/Wijbedrijf/
https://hetgroenezuiden.nl/
https://www.facebook.com/Het-groene-zuiden-104314585088193
https://stadshagerbos.nl/
https://www.facebook.com/stadshagerbos
https://groeneaa.nl/
https://www.energiekwipstrik.nl/
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• 50 Tinten Groen Assendorp; Groep met hoge organisatiegraad met in 

veel Assendorperstraatjes een straatambassadeur; richt zich op water, 

energie, mobiliteit en vergroening. Door RRE geld voor kleine 

maatregelen voor energietransitie wat ook als vliegwiel werkt voor 

andere acties. 50 Tinten Groen Assendorp heeft een eigen website, 

facebook pagina en een WhatsApp groep met de straatambassadeurs, 

die op hun beurt weer informatie delen met hun direct buren. 

• WijBedrijf Dieze; neemt als een wijkbedrijf bepaalde taken van de 

gemeente over. Nadruk ligt nu op energie, maar ze willen wel breder. 

Wijbedrijf Dieze heeft een eigen website en facebook pagina.

• Het Groene Zuiden; een groep uit Zwolle Zuid die een verbindende spil 

wil worden voor allerlei initiatieven op gebied van 

klimaatadaptatie/energie/groen. Ze maken nu ook gebruik van RRE 

gelden om eerste acties op gang te krijgen. Eerder al hebben ze en 

walnotenboompjes actie gedaan. Het Groene Zuiden heeft ook een 

eigen website en facebook pagina

• Stadshagerbos. Een actieve groep die allerlei 

groen/klimaatadaptatie/energieacties koppelt aan “de weg naar het 

langere termijn doel een echt bos in Stadshagen” en gaat dus over de 

hele wijk. Heeft eigen website en facebook pagina.  

• Groene Poort in de Kamperpoort. Actieve groep die veel vergroening 

doet. Ze hebben nog geen website of facebookpagina en vinden elkaar 

via mail en whatsapp.

• Groene Aa is een platform van, voor en door bewoners in de wijk Aa-

landen. Samen aan de slag met verduurzaming in de wijk. Heeft een 

eigen website.

• Westenholte. Hier is een groep bewoners bij elkaar gekomen die wat 

meer willen met klimaatadaptatie en energie. Trekken samen op met 

Stadshagerbos. Ze hebben nog geen website of facebookpagina

• Energiek Wipstrik. Naast energie richt deze groep zich sinds kort ook 

op groen/klimaatadaptatie. Heeft eigen website. 

• Veerallee. Groep in oprichting gericht op energie en groen.

https://50tintengroenassendorp.nl/
https://www.facebook.com/50tintengroenAssendorp/
https://wijbedrijfdieze.nl/
https://www.facebook.com/Wijbedrijf/
https://hetgroenezuiden.nl/
https://www.facebook.com/Het-groene-zuiden-104314585088193
https://stadshagerbos.nl/
https://www.facebook.com/stadshagerbos
https://groeneaa.nl/
https://www.energiekwipstrik.nl/


Wat nog meer: 

Hoe de Dennenstraat in Zwolle groener kleurde? 
 
Door een gezamenlijke aanpak van buurtbewoners, Climate Campus, deltaWonen en Brandweer 
Zwolle Noord “vergroenden” vijf versteende tuinen.  
 
Na ontvangst door officier van de brandweer Bert Heite en een gezamenlijk hapje uit de “keuken” 
van Halima Jafar, kreeg project Dennenstraat een gezicht. Onder supervisie van tuinspecialist 
Steengoed ID en Ellen Greven van deltaWonen stak iedereen de handen uit de mouwen. De tegels 
gingen er uit, oude hekken en tonnen zand werden verwijderd voordat nieuwe goede tuingrond en 
beplanting volgden. Het resultaat mag er zijn.  
 
Afkoppelen hemelwater.  
Stadshovenier Adriaan Mosterman sloot vier 110 liter regentonnen aan op de regenpijpen. Het 
opgevangen regenwater is prima voor de tuin en voorkomt zo het gebruik van drinkwater. Ze zijn 
gemaakt uit composiet van gerecyclede industriële voorraadbakken waardoor de circulaire economie 
wordt gestimuleerd.  
 
Workshop  
Het Dennenstraat project geeft een positieve verandering aan de woonomgeving en bewoners 
dragen bij in het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering. Later in april organiseert 
Hogeschool Saxion een workshop voor de kinderen van CKO Kleurrijk locatie BSO Smaragd. Doel is 
kinderen te laten ontdekken hoe zij kunnen helpen tuinen groen, eetbaar en watervriendelijk te 
maken. 
 

Intussen zijn de buurtbewoners blij met de nieuwe tuinen en alle andere betrokkenen niet minder. 
“Het geeft een super goed gevoel om zo samen iets te mogen doen waarvan je merkt dat het 
iedereen blij maakt. Goed voor iedereen.  



Dennenstraat



Wat in de komende 5 weken



Shortlist 29-04 t/m 3-06

• Milou (Vermeerstraat) en Silvia (Noteboomstraat) wil een 
lantaarntuintje beplanten, zodat ook het verlichte deel van de straat 
groen wordt

• Mariken (gemeente Zwolle) wil een route langs inspirerende tuinen, 
zodat op 31 mei tijdens bewonersmarkt Breezicht de nieuwe 
bewoners hiervoor uitgenodigd kunnen worden

• Nico (SWZ) wil keukentafel gesprekken in Buxtehudestraat e.o., 
zodat bewoners zelf de tuin kunnen verbeteren tijdens renovatie 
werkzaamheden dit jaar aan huis en tuin



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

• Klimaat escaperoom

• Veerallee  vergroening en noaberschap

• Groen bushokje Veerallee

• 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 Stadshagen 

• Wijksafari Stadshagen

• Vosseveld opritten vergroenen

• Heraanleg en vergroenen Twistvlietpark

• Groen parkeren pilot

• Bollebieste

• Slingerbeek

• Waterberging Dierenweide Dieze

• Intergraal bewonersplan 2e

Weidjesstraat/Sallandstraat

• NK Tegelwippen /Tegeltaxi 2022

• Toekomstige tuinen Breezicht

• Tuinenroute 



Review

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten?


