
Groene Vrijdag
Team Klimaat Actief!

21 oktober 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 16-09 t/m 21-10

• Zwollenaren willen met burendag de stad vergroenen/onttegelen
zodat we ook in lange droge zomers een leefbare stad hebben. Laat 
groeien die spons! 

• Herman wil dat alle 17 regentonnen van de ambassadeurs in Berkum 
zijn geplaatst zodat de ambassadeurs andere Berkummers tips 
kunnen geven over opvangen en slim gebruik van regenwater.

• Nico wil samen met de bewoners de eerst tuindag uitvoeren in 
Buxtehudestraat e.o., zodat hiermee de eerste van 170 huizen een 
groenere voortuin krijgen



Burendag

Op 112 plekken extra 
biodiversiteit aangelegd tijdens 
burendag. Groene Loper enorm 
veel pakketten biologische en 
inheemse planten uitgedeeld.

https://youtu.be/OMybkAzdSYo



Regentonnen ambassadeurs Berkum



Ondergrondse opslag Berkum
Zelf aangelegd, kosten circa €3000,-



1e tuindag Buxtehudestraat e.o.









NK Tegelwippen

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

Inspiratie en tools
De website over tegelwippen van de gemeente Zwolle is weer online

Stand

Reminder: VOOR 31 oktober gewipte tegels melden



Wat nog meer….

1e watermarkt in Zwolle-Zuid 



Wat nog meer….

In vier jaar ging 
50tintengroenassendorp van 
de 72ste naar de 43ste plek 



Wat nog meer….
Straatboer make-over tuin 
Steenbreek voorbeeld project  



Wat in de komende 5 weken



Shortlist 21-10 t/m 25-11

• Selma, Ellen, Jean en Koos willen Klimaatburgemeesterschap 
overnemen van Spencer zodat vanaf de Klimaatweek in volle vaart 
doorgaan

• Koos wil zijn regenwater afkoppelen van riolering zodat zijn tuin 
maximaal gebruik kan maken van dit water

• Arnold wil opbrengst keukentafelgesprekken rond 2e Weidjesstraat
met alle betrokkenen delen om verder te gaan met integraal 
bewonersplan

• Annemiek wil eindstand NK Tegelwippen vaststellen, om te weten 
hoeveel vierkante meters groen we met elkaar hebben aangelegd

• Erik wil op bewonersavond woonstraten Wipstrik graag een infostand 
voor klimaatvriendelijk tuinieren zodat zowel de straten als de tuinen 
groener en koeler worden. 



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
• SWZ Buxthudestraat renoveren voortuinen

• Speeltuin vergroenen bij Van Raalte in 
Assendorp (molendwarsstraat)

• Bomengroep
• Inspiratietuin Zwolle

• Straat ontkoppelen van regenwater 
(regenwatergroep)

• Breezicht nieuwbouw tuinen, actief 
informeren bewoners groene tuin

• Wijksafari Holtenbroek vervolg

• Heraanleg en vergroenen Twistvlietpark
• Bollebieste

• Waterberging Dierenweide Dieze

• Integraal bewonersplan 2e

Weidjesstraat/Sallandstraat
• NK Tegelwippen /Tegeltaxi 2022

• Tuinenroute



Review

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten?



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 Zwolle - Berichten | Facebook

• Westenholte en Veerallee hebben nog geen website of facebookpagina. 
Contact is te leggen via Groene Vrijdagen en Team Klimaat Actief
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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 maar wel een facebook pagina 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.


