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actief voor een natuurlijke leefomgeving



De Milieuraad heeft in 2017 een aantal belangrijke ontwik-
kelingen doorgemaakt. Natuurlijk worden deze beschreven in 
het navolgende verslag, toch vind ik ze belangrijk genoeg om 
enkele ook in dit voorwoord aan te stippen.

Aan het begin van 2017 verkeerde de Milieuraad – en met haar 
de andere groene organisaties – in grote onzekerheid over de 
huisvesting, immers ROC Landstedegroep had de samenwer-
kings-/huisvestingsovereenkomst opgezegd. Er is veel tijd en 
energie gaan zitten in het bepleiten en vervolgens ook vinden 
van vervangende huisvesting voor kantoor en activiteiten! Er 
ging dan ook een zucht van verlichting door ons heen, toen 
medio 2017 duidelijk werd dat er én geld én een geschikte 
ruimte gevonden was! De Milieuraad waardeert de medewer-
king en verdere hulp van de gemeente alszodanig en enkele 
ambtenaren in het bijzonder enorm. Hartelijk dank daarvoor!
Met vereende krachten (vrijwilligers uit verschillende orga-
nisaties) vond eind augustus de verhuizing plaats, zodat we 
per 1 september écht konden starten in de nieuwe, eigen 
accommodatie!
In goed onderling overleg werden de ruimten verder – op low 
budgetniveau – ingericht en werden er richtlijnen en afspraken 
over het medegebruik van de groene clubs opgesteld. 
Ook de samenwerking op dit punt had een goed solidari-
teitsgehalte.
Vanzelfsprekend werd de afronding gevormd door de formele 
ingebruikname van de accommodatie met medewerking van 
wethouder Michiel van Willigen. Behalve aan de huisvesting 
van de groene organisaties werd er natuurlijk ook gedacht aan 
een geschikt onderkomen voor dieren. In dit geval bood de 
wethouder ook vogels onderdak door een dakje te plaatsen op 
een vogelnestkast.

Inmiddels hebben er al diverse lezingen, cursussen en verga-
deringen in de nieuwe accommodatie plaatsgevonden. De 
ruimte biedt zo een stimulans voor de verdere uitbouw van het 

milieu en natuurbeschermings- en natuur-educatieve werk. 
Vanzelfsprekend zal e.e.a. in 2018 verder uitgebouwd worden.

In 2017 vond ook de (voorlopige) afronding plaats van de her-
oriëntatie op structuur en werkwijze van de Milieuraad. Deze 
is eigentijdser geworden. Helaas blijft het wel erg moeilijk om 
de bestuursfuncties goed bezet te houden. Een probleem wat 
breder speelt, maar waar wij dus zeker ook mee te maken heb-
ben. Dit punt heeft onze aandacht en zal dat de komende tijd 
ook blíjven houden.

Inhoudelijk heeft de Milieuraad – vaak samen met de collega 
organisaties – in 2017 vooral bezig gehouden met het Grond-
stoffenplan (afvalstromen) en de noodzaak om het energie-
vraagstuk aan te pakken. De discussies over de windturbines 
zijn daarin natuurlijk het meest in het oogspringend.
Maar daarnaast ook de klimaatadaptie, de problematiek rond 
de waterhuishouding, warmte stress  de voorbereiding van de 
adviezen m.b.t. de handreiking aan politieke partijen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 etc. Daarnaast gin-
gen de “reguliere” activiteiten ook onverdroten voort. Kortom 
2017 was voor de Milieuraad een erg actief en ook productief 
jaar. Allen die daar een bijdrage aan hebben geleverd worden 
hiervoor hartelijk bedankt!

Tenslotte: 
Ik hoop, dat er in 2018 met net zo veel inzet en enthousiasme 
gewerkt wordt aan de verschillende doelstellingen en ac-
ties. De natuur, de vogels, de dieren, de bomen, de bloemen, 
kortom ons milieu in brede zin heeft dat hard nodig. 

Hans de Graad. voorzitter 

Voorwoord
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De Stichting Milieuraad Zwolle zal in 2017 de volgende 
prestaties leveren:

1.  Het adviseren van B&W, gemeenteraad en ambtenaren van 
de gemeente Zwolle zowel gevraagd als ongevraagd op 
het gemeentelijk natuur en milieu beleid.

  Op het gebied van natuur/ flora en fauna trekt de Mili-
euraad via het Natuurplatform gezamenlijk op richting 
gemeente. Onder andere via het regulier ambtelijk 
overleg wordt gesproken over een groot aantal lopende 
groene zaken. 

  Het Natuurplatform heeft een advies voor de politieke 
programma’s bij de gemeenteraadsverkiezingen naar alle 
politieke partijen gestuurd. Tevens is er een natuurscan, 
voorzien van kaartjes met kansen en knelpunten, voor de 
mogelijke windmolen-locaties in Zwolle gemaakt, deze is 
zowel naar het college als de gemeenteraad gestuurd.

  Het Natuurplatform was op 28 februari met 3 leden 
vertegenwoordigd in een informatiever Raadsplein-
bijeenkomst van de gemeenteraad en heeft daar gead-
viseerd en vragen beantwoord over de stand van zaken 
van NME in Zwolle. Er is een advies over de positie van, 
en gewenste ambities rond, natuur en biodiversiteit in 
de Omgevingsvisie naar de gemeente gestuurd. Andere 
thema’s: Groen op bedrijventerreinen, nagegaan wordt 
of een initiatief op de Hessenpoort verbreed kan wor-
den naar andere terreinen. Insectensterfte, ook hiervoor 
worden mogelijke acties geïnventariseerd. Dit alles krijgt 
een vervolg in 2018. In het reguliere ambtelijke overleg 
van groenambtenaren met het NPZ kwam een groot 
aantal actuele groenontwikkelingen aan de orde. (Zie de 
ambtelijke verslagen hiervan).

  We participeren, ook zelfstandig in het overleg over CDO/ 
NME, zowel bestuurlijk als op medewerkersniveau. Via 
dit overleg zijn we ook betrokken bij de ontwikkelingen 
rond (de werving van) de NME makelaar. We nemen als 
medeondertekenaar van het convenant deel aan enkele 
werkgroepen van de Klimaatactieve Stad. 

  Het Milieuplatform Zwolle is in 2017 tweemaal bij elkaar 
geweest. Belangrijke onderwerpen: afstemming over de 
energietransitie, inclusief het plan voor windmolens op 
Voorst. Verdere onderwerpen: Zwols Klimaatakkoord, hier-

bij zijn enkele deelnemers van het Milieuplatform betrok-
ken. Verder: fijnstof in tunnels en de mogelijkheid voor 
een gezamenlijk advies over ‘grijze milieupunten’ voor de 
verkiezingsprogramma’s van de Zwolse politieke partijen. 
Het bleek vanwege de drukte van de diverse partners nog 
niet mogelijk voor de komende verkiezingen een breed 
gedragen advies te maken.

  Het thema vervuiling door scooters en motoren in fietstunnels.
  De Milieuraad heeft in juli een eigen advies uitgegeven. 

Prestaties: 

  Het Milieuplatform is na de zomervakantie stilgevallen 
wegens tijdgebrek van diverse betrokkenen. De Milieuraad 
onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe opzet. 

  Onze werkgroep Milieuzorg heeft college en gemeen-
teraad schriftelijke en mondeling geadviseerd over het 
Grondstoffenplan 2016 -2020. Verdere activiteiten van de 
werkgroep: Advisering Politieke Partij Programma`s 2018 
voor grijs milieu (Milieuraad), een aanvullend advies, naast 
dat van het Natuurplatform. Dit advies zoomt in op enkele 
andere aspecten van duurzaamheid.

  We namen deel aan de Klankbordgroep Windenergie 
Voorst, en aan het stadsgesprek energietransitie. We 
herkennen veel van onze eigen notitie Energie in Zwolle 
(2015) in de gemeentelijke energiekaart, die najaar 2017 
verscheen. De Milieuraad blijft de verdere ontwikkelingen 
rond duurzame energie op de voet volgen, en meedenken 
over de verdere voortgang van de ambities. 

  Verder dachten me mee met de gemeente over de invoe-
ring van een  Ja/Ja-sticker, En hebben we de Woonvisie 
bestudeerd, bij diverse projecten zoals Breecamp Noord 
toetsen we de uitvoering op duurzame aspecten. 
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2.  Volgen en waar nodig reageren op vergunning verle-
ning en de reacties hierop. Tweewekelijks worden de 
relevante aanvragen besproken in het bestuur. Veel 
betreffen kap, daarover vind afstemming plaats met 
Zwolle Groenstad, de allereerste beoordelaar van dit 
soort aanvragen. Veel aandacht, ook via het Natuurplat-
form was er voor meedenken met de gemeente over 
de aanpak rond essentaksterfte. Verder was er via het 
NPZ inbreng rond het bouwplan Zuiderkerkstraat. En de 
plannen voor bomenkap in Westenholte. 

3.  Het deelnemen aan bestaande en nieuwe klankbordgroepen.

  De Milieuraad is, voor zover deze bijeenkomen, betrokken 
bij de   klankbordgroepScheller/Oldeneler buitenwaarden, 
klankbordgroep Wijthmenerplas, Platform Mobiliteit, klank-
bordgroep N35- gedeelte Zwolle-  Wijthmen, Klankbord-
groep Langenholte e.o. (Stadsrand/ Zwolle Noord) , Overleg  
Landbouw/Natuur. Een vrijwilliger vanuit de Milieuraad is 
namens NMO afgevaardigd in de Gebiedsraad gebiedscor-
poratie IJsseldelta. Via NMO is er inbreng rond de Spoorzone. 
Zowel via een lid van onze werkgroep Milieuzorg als via een 
afgevaardigde van het Natuurplatform is deelgenomen aan 
de klankbordgroep Windenergie Voorst. Ook bij de diverse 
gemeentelijke bijeenkomsten over energie na de zomer 
heeft de Milieuraad inbreng geleverd. 

4.  Deelnemen in “Doepark Nooterhof” als lid van de stuur-
groep en overige werkgroepen. Dit onder voorbehoud van 
de ontwikkelingen rond de toekomst van het park. 

  We zijn formeel lid van de stuurgroep, en betrokken bij 
intern overleg m.b.t. programmering en onderhoud van 
Doepark Nooterhof. Speciale aandacht vroeg het vinden 
van een nieuwe huisvesting voor de Milieuraad en voor 
de activiteiten van andere Zwolse Groene vrijwilligersor-
ganisaties.  Tot 1 september had de Milieuraad tijdelijke 
huisvesting aan de Goertjesweg 1. Daarna zijn we verhuisd 
naar de Campherbeeklaan 82 A ( Berkum) . Dit betekende 
een verder terugschroeven van de samenwerking met 
Landstede, en intensivering van de samenwerking met 
onze nieuwe verhuurder, de Weijenbelt. 

  De Milieuraad nam verder deel aan het overleg over het 
verbinden van het Enexisterrein met Doepark Nooterhof. 
Ook bij dit overleg is de Milieuraad vanwege de loskoppe-
ling van het Doepark op afstand geraakt. 
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  Veel energie ging zitten in verhuizing, inrichting en herstar-
ten in onze nieuwe huisvesting in Berkum. Er zijn gebruiks-
overeenkomsten voor groene partners, en vuistregels voor 
gebruik opgesteld. De toeloop in de nieuwe huisvesting is 
goed. Bijeenkomsten van andere organisaties zals IVN en 
KNNV worden goed bezocht op de nieuwe locatie. Op 1 
november vond de officiele opening plaats met wethouder 
Van Willigen. De ambitie is om in 2018 de huisvesting door 
te ontwikkelen tot een voor iedereen toegankelijk Zwols 
milieucentrum met een gevarieerde lezingen – en actvitei-
tenkalender. 

 
5.  Non-profit organisaties adviseren met het opzetten van 

interne milieuzorg. Onder andere via onze coördineren-
de rol in de ondersteuningswerkgroep van de Groene 
Loper Zwolle

 A-  We hebben  geen aanvragen gehad, specifiek gericht 
op interne milieuzorg.

 B-  De Milieuraad coördineerde tot 1 maart de werkgroep 
Ondersteuning van de Groene Loper Zwolle. Deze is 
samengevoegd met de werkgroep activiteiten tot en 
kerngroep. In deze werkgroep hebben we meegehol-
pen met de voorbereiding van een Burendag bijeen-
komst op 4 juli. 

  Die dag ondersteunde Groene Loper Zwolle 27 buurtinitia-
tieven met hun aanvraag bij het Oranje Fonds om afgelo-
pen zaterdag tijdens burendag hun straat te vergroenen. 
Ook konden deze initiatieven via Groene Loper Zwolle een 
uitgebreid bloembollenpakket van 1.000 biologische bloe-
men aanschaffen. Deze bloembollen van blauwe druifjes, 
sieruien, boerenkrokussen en tulpen zijn goed voor bijen 
en vlinders. In totaal hebben de deelnemende initiatieven 
uit Zwolle op 23 september ruim 20.000 bloembollen in de 
grond gepoot. Daarnaast legden zij ook struiken, bankjes, 
planten, een insectenhotel en fruitbomen aan.

  De kerngroep Groene Loper ging vervolgens een nieuw 
jaarplan met activiteiten ten behoeve van Zwols groen ini-
tiatief voorbereiden. Mocht de provinciale ondersteuning 
van de Groene Loper wegvallen dan is de Milieuraad bereid 
extra coördinatietaken op zich te nemen. 

6.  Door natuur- en landschapsonderhoud de landschapsele-
menten in stand te houden, door het knotten en poten van 
wilgen en populieren, het snoeien van meidoornhagen en 
hoogstamfruitbomen bij particulieren.  

  We willen ons inzetten om de 2000 man/vrouw uren van 
het afgelopen seizoen weer te halen. 
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  In de periode januari – maart en november/ december is 
er wekelijks door een grote groep vrijwilligers geknot en 
ander landschapsonderhoud gedaan, op diverse locaties 
aan de rand van Zwolle. Het nieuwe knotseizoen begon in 
november 2017. Ook buiten het knotseizoen hebben door 
leden van de VLO enkele landschapsonderhoudsactivitei-
ten plaatsgevonden op particulier terrein.

Jaaroverzicht  activiteiten VLO 2017

Datum Plaats en eigenaar Aantal Aantal Aantal bomen 
  mensen uren

07-01-2017 Uitval slecht weer 0 0
14-01-2017 Bosweg 2 31 124 zie volgende week
21-01-2017 Bosweg 2 en Kleine Veerweg 39 156 30 wilgen, essen en populieren
08-01-2017 Kleine Veerweg 8 (van Lochem) en langs weg 43 172 49 wilgen en populieren
04-02-2017 Kleine Veerweg 16 (Rethmeier) 39 156 zie volgende week
11-02-2017 Idem 30 120 zie volgende week
18-02-2017 Idem en Kleine Veerweg 5a 38 152 80 wilgen
25-02-2017 Kleine Veerweg 5a en Zandweteringpad 36 144 20 wilgen en 50 aangeplant
 (aanplant alweer eruit gehaald)   (en verwijderd)
04-03-2017 Doornweg 1, Heinoseweg 25 en 21 35 140 41 wilgen en populieren
11-03-2017 Oude Wetering (Reuvekamp) 39 156 47 wilgen en 4 aangeplant
04-11-2017 Griend Fabrieksweg - landschapsdag 91 182 Zie volgende week
11-11-2017 Idem 24 96 1000 m2 griend
18-11-2017 Kolkweg richting Laag Zuthem 25 100 Zie volgende week
25-11-2017 Idem 33 132 Zie volgende week
02-12-2017 Idem 29 102 101 wilgen
09-12-2017 Aalvangersweg 27 108 Zie volgende week
16-12-2017 Idem 22 88 56 wilgen en populieren
    en 10 nieuwe wilgen
23-12-2017 Zuthemerweg (v.d. Berg) 40 160 Zie volgende week
30-12-2017 Idem 27 108 30 wilgen (tot nu toe) 

Totaal 18 werkdagen 648 2396 454 knotbomen 
    1000 m2 griend
    64 nieuwe aanplant (50 zijn
    later verwijderd door derden)

We hebben een contract afgesloten met het Waterschap WDO 
Delta voor meerjarig onderhoud van in totaal 31 knotwilgen 
op enkele van hun percelen.  Hiervoor betaalt het waterschap 
een vergoeding.
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7.  Het voorzitten, voeren van het secretariaat, en deelnemen 
aan het Natuurplatform Zwolle. Daarnaast streven we er 
naar om tevens een Milieuplatform Zwolle op te richten 
met soortgelijke werkwijze en rollen voor de Milieuraad.

  De Milieuraad heeft een coördinerende rol in het Natuur-
platform Zwolle, via voorzitter en notulist/administratieve 
ondersteuning. Binnen het Milieuplatform heeft de Milieu-
raad een gelijke rol opgepakt.  Het Natuurplatfom vergadert 
ongeveer eens per zes week, het Milieuplatform beoogtde, 
bij voldoende deelname,  eens per twee maanden bijeen te 
komen. Na het stilvallen van dit platform in augustus 2017 
wordt nagedacht over een nieuwe werkwijze.

8.  Samen met andere natuurorganisaties twee seizoendagen 
organiseren, waaraan brede publiciteit wordt gegeven 
richting Zwolse bevolking.

  Ons Voorzomerfeest op 21 mei trok 1500 bezoekers. Het 
thema was DIY Groen: zelf groen doen. Allerlei activiteiten 
lieten de deelnemers ervaren hoe je op natuurvriendelijke, 
creatieve manier o.a. kunt: iets zelf maken, delen, verbou-
wen, hergebruiken, musiceren, bakken, vergroenen. Ook 
kon men gewoon genieten in het park, meedoen aan de 
speurtocht, of luisteren naar verhalen over de Spin Anansi.

  Op 24 september organiseerden we het Nazomerfeest 
Doepark Nooterhof, thema: Natuur Dichtbij, ook dit thema 
kreeg op heel diverse manieren vorm, zoals via theater, 
speurtocht, kleine excursies, en diverse NME workshops, 
onder andere over water – en bodemdiertjes. Dit trok 1100 
bezoekers. We hebben samen met IVN enkele groene kin-
deractiviteiten verzorgd bij de Buitenspeeldagen Doepark 
Nooterhof in de voorjaarsvakantie.

9.  3 a 4 keer per jaar een milieukrant uitbrengen voor aange-
sloten vrijwilligers en geïnteresseerden.

  Jaargang 2017 is bijgevoegd. In toenemende mate ver-
spreiden we de krant ook per email. In totaal wordt de Mili-
eupraat inmiddels verspreid onder meer dan 700 adressen. 

10.  Behandelen van milieuvragen van Zwolse burgers en zo 
nodig doorverwijzen.

  We hebben rond de 25 milieuvragen ontvangen. Regel-
matige thema’s zijn o.a. Zorgen over bomenkap , hoe een 
tuininitiatief op te zetten,  geluidsoverlast, overlast insec-
ten en steenmarters, illegale stort afval, afval-scheiding.

11.  Verzorgen van publicaties, lezingen en rondleidingen, 
afhankelijk van actualiteit.

  We verzorgen een 4 wekelijkse reeks duurzame columns, 
deze verschijnt onder de titel Groenstrook in de Peperbus. 
Thema’s: Asbest, biologisch tuinieren, elektrische stadsbus-
sen, windenergie, algen eten, Eetbaar Zwolle, reclamedruk-
werk, houtstook, aanpak Japanse Duizendknoop. 

  Sinds september faciliteerden we diverse lezingen van IVN 
en KNNV in onze nieuwe zaal. In 2018 zal de kalender van 
natuuractiviteiten in ons gebouw steeds verder gevuld 
worden, is de verwachting. 

12.  Coördineren of zelf uitvoeren van projecten (denk aan “de 
Nacht van de Nacht”). We organiseerden de Zwolse Nacht 
van de Nacht op 28 oktober 2017.  

  In Doepark Nooterhof waren zaterdagavond 28 oktober 
2017 diverse groene activiteiten te doen bij de Zwolse 
Nacht van de Nacht. Zo’n 250 bezoekers hebben de weer-
goden getrotseerd en de Nooterhof bezocht. Het was 
de tiende keer dat de Milieuraad Zwolle dit evenement 
organiseerde.
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13. Het ondersteunen van “Buurtenergie” projecten.
  beoogd om de ambities en initiatieven binnen Zwolle op 

het gebied van duurzame energie een extra stimulans te 
geven. De Milieuraad werkt via het Milieuplatform samen 
met o.a. Blauwvingerenergie ter ondersteuning van deze 
projecten. Onze  notitie Energiegebruik in Zwolle, die in 
2015 is verschenen wordt hierbij benut.  Dit krijgt ook een 
vervolg in het overleg over een Milieuplatform. Met deze 
structurele samenwerking wordt onder andere beoogd om 
de ambities en initiatieven binnen Zwolle op het gebied 
van duurzame energie een extra stimulans te geven.

14.  Een milieu/natuur project starten voor de
 basisscholen in Zwolle.

  Na het succes van Plantinzicht! in 2015, is weer een 
vervolgproject in voorbereiding. De haalbaarheid hangt 
samen met ontwikkelingen rond onze huisvesting. Daar is 
nu zekerheid over. Er komt een nieuw project in 2018, met 
als thema ‘Ouwe Reus’ waarbij op allerlei manieren geleerd 
wordt over bomen.

15.  De Milieuraad wil haar activiteiten en inspanningen voort-
durend “bij de tijd” houden en zal daarom zo nodig buiten 
de hier geschetste prestaties nieuwe activiteiten, acties e.d. 
aan haar programma toevoegen, dan wel aanpassen aan 
de actuele situatie.

  We anticiperen in onze vernieuwde strategische koers en 
bijbehorende activiteiten op veranderende verhoudingen 
overheid-burgers/privaat. Een traject met de Sesam Aca-
demie om dit te verdiepen is  in mei afgerond, en leidde  
onder andere tot het oprichten van Milieuplatform 
Zwolle. Ook is het vrijwilligersbeleid van de Milieuraad 
aangepast aan de nieuwe koers. Er wordt bemensing van 
enkele nieuwe functies binnen de gewijzigde organisatie-
structuur gezocht.

  Onze website is totaal vernieuwd, opgefrist en toegespitst 
op de nieuwe structuur en werkwijze. 

  Op 22 november volgde een strategiebijeenkomst, waar 
gebrainstormd werd over een vernieuwing van de werk-
wijze van de Milieuraad. 

  Dit leverde samengevat de volgende conclusies op:
  Wat kan beter/ moet beter:

 1-  Meer benutten van bestuurlijke weg, dus via wethou-
der, werkt soms beter dan via ambtenaren. Per thema 
de juiste route bepalen.

 2-  De naamsbekendheid, meer profiteren van de kwa-
liteit van de inbreng en projecten. Dat leidt tot meer 
bekendheid, meer vrijwilligers, en uiteindelijk meer  
zeggenschap. Daarvoor de sociale media, en de mo-
gelijkheden van de site beter benutten.

 3-  Een jaar- of periodiek- thema: dat draagt bij aan her-
kenbaar profiel van alle activiteiten. Voorstel komend 
jaar/ periode: insecten. 

 4-  Ook de afstemming tussen verschillende werkgroepen, 
platforms kan gestructureerder. Elkaar op inhoud onder-
ling versterken, meer van elkaar weten wat men doet.

 5-  De structuur van de organisatie moet duidelijker , 
bijvoorbeeld via overzichtsplaatje, duidelijker.

 6-  De mogelijkheden van een eigen gebouw beter be-
nutten.

  Deze aanbevelingen worden verder uitgewerkt in con-
crete acties.

16.  Deelnemen aan diverse werkgroepen in het kader van de 
Klimaat Actieve Stad (KAS).

  De Milieuraad neemt deel aan de KAS, maar constateert 
wel dat er enige moeite is in de concrete voortgang rond 
dit project. 

  Verder heeft de Milieuraad zich als medeondertekenaar 
aangesloten bij de Climate Campus. 
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