
Jaaroverzicht 2022
Groene vrijdagen Team Klimaat Actief!



Waarom dit jaaroverzicht?

De Zwollenaren hebben in 2022  weer heel veel gedaan, zoals op deze 84 bladzijden is te zien.

Wist je dat ruim 60% van een gemeentegrond van particulieren en bedrijven is? Inwoners en bedrijven zijn hier zelf aan zet 
om de woning en bedrijfspand aan te passen nu het klimaat zo sterk verandert.

Team Klimaat Actief helpt daarbij. Het Team Klimaat Actief in Zwolle bestaat uit Annemiek Wiegman en Adriaan Mosterman. 
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.

Het Team Klimaat Actief helpt bij de eerste stappen; 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 subsidie, helpen met financiering 

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 wijkregisseurs die 1e aanspraakpunt zijn. Zij 
ondersteunen veel initiatieven, maar soms is er extra inzet of kennis op gebied van klimaat adaptatie nodig.

Er gebeurt door de initiatiefgroepen veel zonder onze inmenging. Daarom hebben we elke Groene Vrijdag het item “Wat nog 
meer…”.

Veel leesplezier!





Getallen klimaatadaptatie 2022

Onderwerp Aantal Zwollenaren

Zwollenaren die actief aan klimaatadaptie werkten * 7.173
bezoekers KA activiteiten in openbare ruimte 22.136
bezoekers aan netwerkbijeenkomst 400
spelers mobiele escaperoom 658
unieke website bezoekers per jaar 7.200
aantal weergaven social media posts 7.925
* Bewoners en ondernemers die tegels eruit haalden, planten erin zetten, regenwaterontkoppeling realiseerden e.d. 



Doel Groene Vrijdag

Kernwoorden:
1. Klimaatadaptatie
2. Actieve bewoners en ondernemers Zwollenaren
3. Voorbeeld doet volgen

Zoveel mogelijk Zwollenaren die Klimaat Actief handelen.



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

Weidjesstraat 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 Weidjesstraat



Klimaatkaarten

Klimaatkansenkaart in ontwikkeling

Afstand tot koelteplekken

Zwolse klimaatatlas



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.



Uit de media:



Shortlist 18-2 t/m 25-3

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



Knoopkruidweg



Knoopkruidweg 
tijdens Groene Vrijdag

• 2021 de tuin van Stijntje 
klimaat adaptief, de geveltuin 
langs de parkeerplaats en 
stukje ongebruikte verharding 
word (adoptie)groene 
ontmoetingsplek.
• Maart 2022 het 

pleintje/speelplek achter de 
huizen wordt groene 
ontmoetingsplek met o.a. 
klimboom voor de kids. Alle 
buren leggen een geveltuin 
tegen de 
schutting/schuurtjes.
• Vervolg Groenstrook met gras 

wordt biodiverse
ontmoetingsplek 



NL Doet!



NL Doet!



NL Doet!



Aftrap Wij(k)kwekerij cq asiel 



Aftrap Wij(k)kwekerij cq asiel 



Wat nog meer: 
Landingspagina Groene Aa online

Website Groene Aa

https://groeneaa.nl/groene-blik-groene-doeners/


Tuin en klimaat route

www.tuinenklimaatroute.nl

http://www.tuinenklimaatroute.nl/


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

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





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


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



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 à verschoven na de zomer



Lantaarnpaaltuintjes Vermeerstraat

Ingeplant met 
meerjarige/biodiverse/inheemse 

planten



Lantaarnpaaltje Noteboomstraat

Na 1 jaar



Breezicht bewonersmarkt

275 aanwezigen informatie groene tuinen bij nieuwbouw



Wat nog meer….
Rutger en buren vergroenen Van Harenmarke



Wat nog meer….
Zwolle Zuid straat event
Wolthuismarke/Zandscholtenmarke



Wat nog meer….
Groeneloper stoeptuintjes



Wat nog meer….
25 jaar Stadshagen groot succes



Shortlist 3-06 t/m 8-07

• Christiaan van Stichting Straatboer wil in Pierik 10 voortuintjes van 
sociale woningbouw helpen vergroenen, zodat ook deze bewoners 
een groene voortuin hebben 

• Anke van Groen Holtenbroek wil een hittestress safari op 28 juni 
organiseren met Margot Ribberink als host, zodat Holtenbroekers
oplossingen bedenken voor de heetste plekken in Holtenbroek



• 3x Campanulastraat 
• 1x Cyclamenstraat
• 1x Sleedoornstraat
• 1x Korenbloemstraat
• 1x Ericastraat
• 1x Magnoliastraat
• 1x Goudenregenstraat
• 1x Crocusstraat



Straatboer Tuin Make Over Pierik



Straatboer Tuin Make Over Pierik



Straatboer Tuin Make Over Pierik

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

https://straatboer.nl/makeover/
https://straatboer.nl/makeover/


Hittestress safari Holtenbroek



Pareltje van Holtenbroek

De gemeenschappelijke tuin van 
bewonersvereniging De Nooten aan
de Von Weberhof/Lortzinghof. 
Bewoners hebben bij aanleg in 2003 
gekozen voor minder auto's en
ondergronds parkeren. Daardoor is er 
tussen de huizen ruimte voor groen.

Presentatie van Duurzaam Holtenbroek 
Hittestress safari Holtenbroek



Pareltje van Holtenbroek

De groene vingers vormen groene
stroken dwars door de stad. Dit is een
van de stroken. Je ziet bankjes onder
de bomen waar mensen zitten en je 
ziet een waterpunt waar kinderen met 
water spelen.



Pareltje van Holtenbroek

Deze plek is aangelegd speciaal op 
verzoek van de Antilliaanse
gemeenschap. Hier komen zij samen
om op hete dagen spelletjes te doen
in de schaduw.



Pareltje van Holtenbroek

Een plek met veel grote bomen aan de 
Wanningstraat. De bomen
geven schaduw op de stoep, 
groenstroken en op parkeerplaatsen. 
Er staan twee bankjes in de schaduw.



Pareltje van Holtenbroek

Het schoolplein van Vrijeschool
Michaël aan de Bachlaan is het eerste
groene schoolplein van Zwolle. Het is 
aangelegd voor de schoolkinderen, 
maar ook voor de buurt.



Hotspot

Op een hete dag het 
winkelcentrum Holtenbroek in 
met een warmtebeeldcamera. 
Cameraman Gerald hield het bijna
niet uit, zo warm was het. De 
warmtebeeldcamera gaf 40 
graden Celsius op de tegels. Hij gaf
27 graden in het 
nieuwe bloemenperkje middenin
het winkelcentrum.





Hotspot
Het gebied tussen de 
Porporastraat en de Bachlaan is 
aantal jaren geleden nieuw
gebouwd. Tussen de 
appartementen en woonhuizen
ligt een grote stenen vlakte
parkeerplaatsen. De 
warmebeeldcamera gaf er 43,2 
graden Celsius aan.

Op het speelveldje
ernaast werd 31,5 graden
gemeten.

Buurtbewoner Simone vertelt dat
dit speelhuisje in de plaats is 
gekomen van een geliefde hut. Dit 
speelhuisje wordt nauwelijks
gebruikt. Er is veel te weinig
beschutting en schaduw.



Hotspot
Pleinen rondom Scarlattistraat. 
Tegels kunnen wellicht vervangen
worden door grastegels o.i.d.
maar dan wel zodanig dat mensen
die slecht ter been zijn wel een
vlakke route kunnen volgen.



Hotspot
In de groene vinger tussen de 
Palestrinalaan en de Bachlaan: 
twee bankjes pal in de zon en in 
de schaduw maar één bankje. De 
bankjes zijn minder geschikt voor
ouderen, doordat de zitting schuin
naar achteren helt, komen ze er 
moeilijk uit.



Hotspot
Stoep, straat en parkeerplek op de 
hoek Gombertstraat & 
Schubertstraat, na de bijeenkomst
ingestuurd door een bewoner



Kansen
Op Instagram hebben we een
poll gedaan met de vraag: 
Hebben we meer koele plekken
nodig in de wijk, zoals in de 
Obrechtstraat?

19 stemmen: Jazeker

1 stem: Neu prima zo



Kansen
Bovenaanzicht Muziekwijk. Redelijk veel groen in de eigen tuinen en in 
openbare ruimte voor het huis. Aan de achterkant nog veel versteende
parkeerplaatsen. Ook kansen voor groene bloemenweide daken.



Kansen
Op de Zweetdruppelkaart kan iedereen in Zwolle een foto
uploaden van een hotspot. De online kaart kan door 
iedereen aangevuld en geraadpleegd worden. De gemeente
doet dat bijvoorbeeld voor meerjarenplannen, 
woningcorporaties kunnen dat bijvoorbeeld ook doen bij
verbouwingen e.d in de wijk.

Je vindt hier de kaart om in te voeren:
Zweetdruppel kaart (arcgis.com) 

Je vindt hier de kaart om te bekijken: 
Kaartviewer (arcgis.com)

https://zwolle.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=f2e36b3c2f1f490faa6142b2c37e062e
https://zwolle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f178225fb81e462f956404cdb54500e8&webmap=c3e50c8d62b34276b358a00f3d06d769


Wat nog meer….
Plan bijeenkomst Molendwarsstraat



Wat nog meer….
Plan bijeenkomst Molendwarsstraat



Shortlist 8-07 t/m 16-09

• Nico wil 3 voorbeeld tuintjes maken in Buxtehudestraat e.o., zodat 
hiermee 140 bewoners kunnen kiezen uit deze tuinen om zelf aan te 
leggen.

• Christiaan van Straatboer wil een Straatboerderij waar bedrijven en 
inwoners een overtollige planten naartoe kunnen brengen zodat 
deze later in andere tuinen in de stad hun plekje krijgen. 

• Adrienne wil eerste boomzitbakken in Kamperpoort, zodat er meer 
groen en koelte ervaren kan worden



Voorbeeldtuintjes Buxtehudestraat



Straatboerderij 



Maak een kort plan hoe jij, op 
jouw plek, samen met buren 
de wilde bijen een handje kunt 
helpen. Stuur jouw plan 
naar annemarie.kamerling@landschapoverijssel.nl, 
De Bijenbeweging Overijssel 
helpt goede initiatieven met 
professionele kennis, haar 
netwerk en een financiële 
bijdrage van maximaal 1.500 
euro.

Wat nog meer….
Help de wilde bij en krijg hulp & bijdrage

mailto:annemarie.kamerling@landschapoverijssel.nl
https://natuurvisie.email-provider.nl/web/c0miq64ad4/w5dfdslwa5/b2rw54hcba/4ee93phmwt
https://natuurvisie.email-provider.nl/web/c0miq64ad4/w5dfdslwa5/b2rw54hcba/4ee93phmwt


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

https://youtu.be/OMybkAzdSYo


Regentonnen ambassadeurs Berkum



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



1e tuindag Buxtehudestraat e.o.









Wat nog meer….

1e watermarkt in Zwolle-Zuid 

https://hetgroenezuiden.nl/


Wat nog meer….

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



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. 



Klimaatburgemeester



Koos koppelt zijn huis af van riool



Koos koppelt zijn huis af van riool



Opbrengst keukentafelgesprekken 
Sallandweide



Sallandweide- vervolg



NK Tegelwippen eindstand 2022

2023 
Nieuwe (tegeltaxi)ronde 

Nieuwe kansen



Wipstrik bewonersavond

• Goed bezochte avond met 2 volle 
klaslokalen
• Veel vragen en feedback over de plannen 

voor groenere straten
• Veel flyers voor tuintips
• Info over subsidie “Elke druppel telt”

https://www.zwolle.nl/subsidieregeling-klimaatadaptatie-elke-druppel-telt-zwolle


Recyclaten in de Verenigingstraat  
Waarde-ring en klimaatadaptatie vinden elkaar hier

Wat nog meer….

https://partnersforinnovation.com/nl/recyclaat-in-de-publieke-ruimte-demonstratiepilots/


Van Ittersumstraat 
buurtinitiatief:  Via 
#gewenningsgroen op 
P-plekken naar een 
vergroende Van 
Ittersumstraat –
Climate Campus 
(climate-campus.nl)

Wat nog meer….

https://www.climate-campus.nl/initiatief/via-gewenningsgroen-op-p-plekken-naar-vergroende-van-ittersumstraat/
https://www.climate-campus.nl/initiatief/via-gewenningsgroen-op-p-plekken-naar-vergroende-van-ittersumstraat/
https://www.climate-campus.nl/initiatief/via-gewenningsgroen-op-p-plekken-naar-vergroende-van-ittersumstraat/
https://www.climate-campus.nl/initiatief/via-gewenningsgroen-op-p-plekken-naar-vergroende-van-ittersumstraat/
https://www.climate-campus.nl/initiatief/via-gewenningsgroen-op-p-plekken-naar-vergroende-van-ittersumstraat/
https://www.climate-campus.nl/initiatief/via-gewenningsgroen-op-p-plekken-naar-vergroende-van-ittersumstraat/
https://www.climate-campus.nl/initiatief/via-gewenningsgroen-op-p-plekken-naar-vergroende-van-ittersumstraat/


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

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://www.facebook.com/Het-groene-zuiden-104314585088193
https://stadshagerbos.nl/
https://www.facebook.com/stadshagerbos
https://groeneaa.nl/
https://www.energiekwipstrik.nl/
https://www.facebook.com/Groene-Poort-Zwolle-102410448575104/


W
eb

si
te

s 
• 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.

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
facebook%20pagina
https://groeneaa.nl/
https://www.energiekwipstrik.nl/



