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Voorwoord
Zoals elk jaar wordt er in de “Verantwoording Jaarprestaties” verslag gedaan waaraan de “Stichting Milieuraad Zwolle” in het verslagjaar allemaal aan gewerkt heeft. Elk jaar konden wij een respectabele lijst van zeer uiteenlopende activiteiten presenteren.
Helaas is dat over 2020 door uitbraak van de Covid19 pandemie maar ten dele mogelijk. Veel met name uitvoerende
activiteiten, maar ook vergaderingen en andere bijeenkomsten
mochten op last van de overheid niet doorgaan.
Dat is erg jammer, want nog in mijn nieuwjaarstoespraak in
januari 2020 had ik een reeks van activiteiten en acties aangekondigd. Inderdaad helaas dus.
Zo heeft de werkgroep “Vrijwillig Landschapsonderhoud”
(VLO-knotploeg) veel minder bomen e.d. kunnen knotten dan
gewoonlijk door hen wordt uitgevoerd. Ook onze publiektrekkende natuur-educatieve voor- en najaarsfeesten en de “Nacht
van de Nacht” konden niet doorgaan. Jammer!
Tóch kan je ook niet zeggen, dat er dit jaar helemaal niets
gebeurd is!
Zo is de Nooterhof in de zomermaanden toch open geweest
en kon steeds weer een flink aantal bezoekers verwelkomen.
Eigenlijk begon dat al direct op5 januari, want toen organiseerden wij als alternatief voor het verschijnsel “nieuwjaarsduik”
voor kinderen (en ook wat “grote” kinderen) een “pootje-baai”
evenement, welke zeer in de smaak viel.
In de Nooterhof kreeg het ecologisch beheer ook steeds
meer vorm en konden de bezoekers steeds meer en beter
zien wat het verschil is. Ook de tuingroep met de verschillende voorbeeld perken van bijzondere groentes en planten
oogstte daarmee succes, door het jaar heen hebben heel wat
bezoekers van al dit moois kunnen genieten. Regelmatig werd
er verteld over “het hoe en het wáárom”, toch willen wij in de
toekomst nog veel meer aan voorlichting, educatie en inspiratie gaan doen. De hele Nooterhof is daarvoor en dus zeker óók
de tuinen!
De Milieuraad probeert – vrijwel altijd samen met haar samenwerkingspartners uit b.v. het NatuurPlatformZwolle – in
een vroegtijdig stadium aan beleidsadvisering en beleidsbeïnvloeding te doen op het – inmiddels zeer brede – gebied
van o.a./ Natuur en Milieu, Duurzaamheid, Klimaatadaptie,
NME-educatie.
In 2020 is er heel hard gewekt om een terdege en goed onderbouwde reactie te maken op het ontwerp van de Zwolse Omgevingsvisie. Mijns inziens mag het resultaat daarvan er zijn!
Daarnaast werden er onder andere ook adviezen uitgebracht
over de plannen in de Zwartewater zone, het Zwartewaterallee-project, de plannen m.b.t. de Tinne in Stadshagen, de z.g.
Lichtvisie van de Gemeente.

“Biodiversiteit” plaats vond. Alle betrokkenen vonden, dat dit
voor herhaling vatbaar is.
Door invloed van de Milieuraad en het Natuurplatform sloot
Zwolle zich als eerste Gemeente aan bij het “Deltaplan Biodiversiteit”; heel goed. Het is echter ook goed te beseffen, dat dit
ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt; Zwolle moet er
serieus mee aan de slag.
Een eerste stap werd gezet door het starten met een pilot voor
biodiversiteits-vriendelijk maaibeheer door de Rova. Hier is op
5 plaatsen mee gestart en hoewel wij natuurlijk graag méér
willen, kunnen we dit toch echt wel een belangrijke stap in de
goede richting noemen!
In 2020 werd grotendeels achter de schermen ook hard gewerkt aan de opzet van de structurele openstelling en inrichting van de Nooterhof. In de jaren 2019,2020 en 2021 heeft de
Milieuraad in samenwerking met de andere groene organisaties de verantwoording voor de voorlopige exploitatie op zich
genomen. Ook werd (en wordt) er gewerkt aan de voortzetting en uitbreiding van de natuur, milieu en duurzaamheids
educatie. Het NPZ is er groot voorstander van, dat de “nieuwe”
Nooterhof daar een belangrijke rol in gaat vervullen en als een
expertise centrum op dit gebied kan gaan fungeren.
Over al deze onderwerpen vindt overleg met (beleids-)
ambtenaren, vinden er gesprekken plaats met wethouders en
gemeenteraadsleden die betrokken zijn bij deze beleidsvelden, er worden brieven met onze standpunten naar buiten
gebracht en zo nodig worden er ook – zoals al even aangeduid
- “zienswijzen” ingediend.
Samen met de andere natuurorganisaties heeft de Milieuraad
gekeken naar de concept-plannen van de Gemeente en daar
ook een “groene inbreng” voor aangeleverd. Steeds weer wordt
er een warm pleidooi gehouden voor bijvoorbeeld de Natuurwaardenkaart en een Parkenplan. Gelukkig maken we hier
kleine stapjes voorwaarts. Omdat de urgentie van een structureel andere aanpak op het gebied van biodiversiteit heel hoog
is, gaat het ons eigenlijk toch niet snel genoeg!
Het kan dan ook niet anders, dat wij hier in 2021 met volle
kracht mee verder zullen gaan!

Hans de Graad. voorzitter

Bijzonder was ook dat er in februari voor de eerste keer de
door de gemeente Zwolle georganiseerde mini-conferentie

2

Uitvoeringsovereenkomst Milieuraad 2020, jaarrapportage

Prestaties:
De Stichting Milieuraad Zwolle heeft in 2020 de volgende prestaties geleverd:
1.	Het adviseren van B&W, gemeenteraad en ambtenaren van
de gemeente Zwolle zowel gevraagd als ongevraagd op
het gemeentelijk natuur en milieu beleid.
	We zijn met het Natuurplatform Zwolle betrokken bij de
implementatie/ ondertekening van het Deltaplan Biodiversiteit, en de groenconferentie van de gemeente in februari.
	Er is geadviseerd rond de zonneparken in Bomhofsplas en
Sekdoornse Plas.
	We nemen deel aan de adviseringsgroep rond NME in
Zwolle. Deze groep kwam enkele keren bij elkaar, waaronder ook in het Milieuraadgebouw, en later digitaal, om mee
te denken over de nieuwe NME-visie van de gemeente.
	Het reguliere ambtelijk overleg vond plaats in januari ,
april, juni, september. Thema’s onder andere: Regulier
groenonderhoud,Aanpassingen in maairegime(pilot)
Watersalamanders langs het spoor, allerlei grote en kleine
andere groenontwikkelingen, zoals onderhoudsproblemen, vragen rond kap en rond beheer, biodiversiteitsbe-

vordering meerjaren-actieplan 2021-2026, vergroening
bedrijventerreinen.
	Het halfjaarlijkse overleg met wethouders Schuttenbelt en
Dogger vond plaats in februari en september.
	Er is regulier overleg met de groen woordvoerders in de
gemeenteraad. In februari in het stadhuis, waarbij groene
ontwikkelingen in de breedte werden besproken. In juni
vond hier een gezamenlijke excursie plaats naar Holtenbroek. Tevens is er een app-groep opgezet waarin lopende
groene ontwikkelingen voorbij komen.
	We hebben deelgenomen aan overleg over de lichtvisie
binnenstad.
Werkgroep Omgevingsvisie
	Er is een uitvoerige reactie op de Omgevingsvisie ingediend.
Via een werkgroep Omgevingsvisie Milieuraad/ Natuurplatform werken we gericht aan vervolginbreng , zowel op de
hoofdlijn (groei van Zwolle) als deelterreinen, zoals adviseren rond Natuurwaardenkaart, en de Zwolse parken.
2. 	Volgen en waar nodig reageren op vergunning verlening
en de reacties hierop.
	Er is een uitvoerige reactie ingediend rond de bouwplannen
nabij het Zwartewater. Er is een advies naar de gemeente en
het college gestuurd rond het ontwikkelplan de Tippe.
	We hebben na de eerdere zienswijze een bezwaar ingediend bij de plannen voor een biomassacentrale.
	Er is een zienswijze rond het bestemmingsplan Holtenbroek
ingediend. Tevens is er inbreng geleverd -en overleg gevoerd
met de gemeente – over de de plannen Zwartewaterallee.
3.	Het deelnemen aan bestaande en nieuwe klankbordgroepen.
	We nemen deel aan klankbordgroep Geothermie. Vanuit Milieuraad en Natuurplatform is deelgenomen aan
de advisering bij de plannen Wezenlanden Noord. Het
Natuurplatform is vertegenwoordigd in de adviesgroep
rond de dijkversterkingsplannen Stadsdijken Zwolle en
IJsseldijk Zwolle-Olst. Vertegenwoordigers van Milieu-
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raad en Natuurplatform nemen deel aan overleg over de
bouwplannen Nieuwe Veemarkt. We zijn in overleg met de
projectorganisatie Ijsselcentraleterrein Harculo, om mee te
denken over de planvorming.
4.	Deelnemen in “De Nooterhof” .Dit onder voorbehoud van
de ontwikkelingen rond de toekomst van het park. De
werkwijze in 2019 was dat deze vernieuwde taak in dit park
in een aparte overeenkomst vorm kreeg.
	Via aparte afspraken met de gemeente is het park onderhouden, beheerd, en per 1 juni (vertraagd vanwege
coronavirus, en met RIVM beperkingen) opengesteld voor
het publiek. Tevens is er divers nieuw educatiemateriaal
ontwikkeld. Het park trok van juni t/m oktober ruim 7000
bezoekers. Tevens is er gewerkt aan een plan voor de
toekomst van het park, daarover wordt naar wij hopen een
besluit genomen medio 2021.
5.	Non-profit organisaties adviseren met het opzetten van
interne milieuzorg. Onder andere via onze coördinerende
rol in het kernteam van de Groene Loper Zwolle.
	Op donderdag 9 januari konden buren, buurttuinen en
maatschappelijke initiatieven met ondersteuning van
Groene Loper Zwolle financiën aanvragen bij Het Oranje

Fonds. Deze financiën konden zij inzetten om tijdens
NLdoet op 13 en en 14 maart de omgeving te vergroenen.
Enkele tientallen inschrijvingen maar de meeste activiteiten
werden afgelast vanwege het coronavirus. Op woensdag
22 april legden 131 buurttuinen, zorgorganisaties, scholen
en kinderdagverblijven uit Zwolle voor het zesde jaar een
bloemenlint aan door de stad. Dit deden zij om de bijen en
vlinders een handje te helpen en om Zwolle kleurrijk te versieren. Zij ontvingen kosteloos een pakketje bloemenzaad.
De Groene Loper hielp groene projecten voor Burendag
ondersteunen van inwoners om iets groens te organiseren/
bouwen/zaaien/planten op zaterdag 26 september.
6.	Door natuur- en landschapsonderhoud de landschapselementen in stand te houden, door het knotten en poten van
wilgen en populieren, het snoeien van meidoornhagen en
hoogstamfruitbomen bij particulieren.
	In de periode januari- maart is wekelijks op zaterdagen geknot
rond Zwolle met telkens 30 a 50 vrijwilligers. Locaties: Soeslo,
Nilantsweg, Schellerbergweg, Aalvangersweg, Kattenwinkelweg, griend bij Windesheimer Molen, Het knotseizoen werd
afgesloten op 14 maart met snoei, knot- en herstelwerk in de
Nooterhof. Vanwege de lockdown kon in november en december het nieuwe knotseizoen helaas niet starten.

Jaaroverzicht activiteiten VLO 2020
Datum
Plaats en eigenaar
		

Aantal
mensen

Aantal
uren

Aantal bomen

04-01-2020
11-01-2020
18-01-2020
25-01-2020
01-02-2020
08-02-2020
15-02-2020
22-02-2020
29-02-2020
07-03-2020
14-03-2020
07-11-2020
14-11-2020
21-11-2020
28-11-2020
05-12-2020
12-12-2020
19-12-2020

36
36
30
27
28
32
28
33
33
39
41
-

144
144
120
108
112
128
112
132
132
156
131
-

36 wilg/pop, 13 aangepl.
zie volgende week
59 wilg en 19 aangepl.
31 wilg, 5 aangepl.
30 wilg
10 wilg, 9 wilg
28 wilg/pop., 8 aangepl.
Zie volgende week
Zie volgende week
5000 m2 griend
Alg. onderhoud, 14 wilg
-

Heinoseweg 24
Meenteweg 101 (Evahoeve)
Meenteweg/Nilantsweg
Idem (t.h.v. Mercure Hotel)
Bosweg (Kok)
Aalvangersweg 5, Kattenwinkelweg 2
Toddebeltpad (Aa-landen) (gemeente)
Heinoseweg 19/21, griend molen Windesheim
Griend molen Windesheim
Idem + Heinoseweg
Nooterhof + griend molen Windesheim
Geannuleerd Covid19 lockdown
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Totaal
18 werkdagen
363
1419
				
		
Gem: 33
Gem: 129
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217 wilgen & populieren
45 nieuwe aanplant
5000 m2 griend
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7.	Het voorzitten, voeren van het secretariaat, en deelnemen
aan het Natuurplatform Zwolle.
	Het Natuurplatform heeft , onderbroken door de coronacrisis lock down, drie keer vergaderd. Verder is er veel contact
op digitale wijze geweest. Het Natuurplatform heeft een
gezamenlijke Missie, visie en actieplan Natuurplatform
Zwolle 2020 -2030 vastgesteld. Dit wordt verder uitgewerkt
met een meerjarenplan en een gezamenlijke agenda. In de
vergaderingen verder aandacht voor Deltaplan Biodiversiteit, maaibeleid, en allerlei actuele groene ontwikkelingen.
Zie (vooral) ook onder punt 1.
8.	Onze werkgroep Milieuzorg verder uitbouwen in de richting van een Milieuplatform..

andere: Regionale energiestrategie, energiescans bedrijven, Warmteketen Zwolle, deelname aan Marktconsultatie Noodwaterkering Stadshagen.
	Er is uitvoerige inbreng geleverd rond het gemeentelijke
Grondstoffenplan.
	Overleg met OD IJsselland en lokale politiek over de
Meldplicht / Informatieplicht Energiebesparing voor de iets
grotere bedrijven.
	We zijn in overleg met de gemeenten en het Waterschap
WDO Delta over het gebruik van gif. Tevens met Volkstuinverenigingen en hoveniersbedrijven. Aanleiding is een
landelijke uitspraak van de rechter die beperkingen rond
gifgebruik ongedaan maakt.

	De werkgroep heeft zich verbreed met enkele nieuwe
specialisten, RO, duurzaamheid, energie. Thema’s , onder
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9.	Samen met andere natuurorganisaties twee seizoendagen
organiseren, waaraan brede publiciteit wordt gegeven
richting Zwolse bevolking.
	Het Voorzomerfeest was voorzien van een breed programma rond Natuur Dichtbij, maar is in mei afgeblazen
vanwege het coronavirus.
	Passend binnen de RIVM regels is een doorlopende tasjesspeurtocht Belle de Bij in de Nooterhof ontwikkeld, deze
is gestart op 1 juli. Daarnaast worden er kleine activiteiten
georganiseerd. Het Nazomerfeest was gepland op 20 september, zal nu een kleinere coronaproof vorm krijgen.
10.	3 a 4 keer per jaar een milieukrant uitbrengen voor aangesloten
vrijwilligers en geïnteresseerden.
	De eerste nieuwsbrief Milieupraat van 2020 verscheen in mei,
de tweede in oktober. Daarnaast zijn er maandelijks nieuwsbrieven over de Nooterhof verschenen.
11.	Behandelen van milieuvragen van Zwolse burgers en zo
nodig doorverwijzen.
	Het afgelopenj jaar zijn dit er + 70 geweest, de meeste
vragen zijn milieu vragen in en om het huis (insecten,
tuin, energielabel, afval ,plastic, groene energie, groene
daken. Verder oa: vliegveld lelystad , energieparken en
bodemverontreiniging..
12.	Verzorgen van publicaties, lezingen en rondleidingen,
afhankelijk van actualiteit.
	Eens per maand verschijnt de column “Groenstrook” van de
Milieuraad in de Peperbus, 12 maal in 2020, met een breed
scala aan thema’s rond natuur/ milieu.
	In ons ons gebouw aan de Campherbeeklaan faciliteerden
we tot half maart wekelijks publieks- of leden-activiteiten
zoals lezingen, met name IVN, KNNV, Geologische Vereniging en Thales maken toenemend gebruik van. Verdere gebruikers: Avifauna Zwolle, Bijenvereniging Zwolle, Zwolle
Groenstad, en sinds het WereldNatuurfonds, regionale
afdeling. Half maart viel dit stil in verband met coronavirus.
	Er is gezamenlijk een groot nieuw presentatiescherm
(Smart Board) aangeschaft, zodat de beeldkwaliteit van
presentaties aanzienlijk verbeterd.
	Een natuurspeurtocht door Berkum, samen met IVN, is
in gebruik. Men kan op bestelling / met borgsom tasjes
krijgen met begeleidende materialen.

in Zwolle, en daarbij 39 bedrijven, kantoren en winkels met
veel lichtvervuiling na 23.00 u gefotografeerd. De observaties worden benut ten behoeve het (verder) terugdringen
van overbodige verlichting.
14.	Het ondersteunen van “Buurtenergie”projecten.
	We zijn vertegenwoordigd in het overleg rond energietransitie in Berkum.
15.	Een milieu/natuur project starten voor de basisscholen
in Zwolle.
	De voorbereidingen voor het project Groene pannenkoeken in de Nooterhof waren in volle gang, en de werving
op de scholen begin juni gestart.. Er waren ongeveer 300
aanmeldingen binnen toen we besloten het project dit jaar
niet te laten doorgaan: de MBO stagiaires bleken vanwege
het coronavirus niet beschikbaar, en het aantal aanmeldingen is veel lager dan bij vorige gelegenheden. Scholen
geven aan dat het lastig is om dit soort activiteiten nu te
plannen. We hopen dat we het project nu in 2021 kunnen
houden, als de RIVM beperkingen soepeler zijn geworden.
16.	De Milieuraad wil haar activiteiten en inspanningen voortdurend “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.
	Ons nieuwe meerjarenplan 2020-2025, is in april in heel
globale hoofdlijn vastgesteld, en wordt nu per onderdeel
verder geïmplementeerd.
	De belangrijkste thema’s in deze toekomstvisie:
	1-Biodiversiteit.
	2-Zwolle duurzame groeistad.
	3-Klimaatadaptatie.
	4-Energie.
	5-Landschap.
	6-Mobiliteit.
	7-Afval.
	8-Zwolle gifvrij.
17.	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.
	We maken deel uit van het Team Klimaatactief.

13.	Coördineren of zelf uitvoeren van projecten (denk aan “de
nacht van de nacht”).
	De Nacht van de Nacht als evenement kon helaas niet
doorgaan, vanwege COVID19.
	De Milieuraad heeft wel in samenwerking met Natuur en
Milieu Overijssel een analyse gemaakt van lichtvervuiling
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Nooterhof klaar voor zomerseizoen
Voorlopig nog gesloten vanwege coronavirus-regels

25e jaargang
Nummer 1

De Nooterhof bleef van 1 november tot 15
maart op zondagen open voor bezoekers.
Afhankelijk van het weer en van georganiseerde activiteiten varieerde het aantal
gasten tussen 0 en 60. Intussen ging het
onderhoudswerk gewoon door. Vanaf 16
maart zijn er veel beperkingen vanwege

Als de bezoekers weer toegelaten kunnen
worden, zullen ze toch mooie vorderingen kunnen zien in het grote park
onderhoud, en in de tuinen. Ook wordt de
service in het Earthship verder uitgebreid.

1
Mei 2020
Colofon
Hans IJzerman
Loes la Faille
Carin van de Ploeg
Henk Mellema
Froukje Idsardi
Hillie Waning- Vos
Peter van Dam
Diet ter Stege
Dirk Maas
Michiel van Harten
Marcel Lieverdink
Wanneer toezending van de
Milieupraat niet langer op prijs
gesteld wordt, kunt u dit melden
bij ons secretariaat. Uw naam/
adres/ en/of e-mailgegevens
zullen vervolgens direct uit onze
administratie verwijderd worden.

de voorschriften rond het coronavirus.
Het onderhoud gaat waar mogelijk door,
verder is het park momenteel gesloten.

Zone.college-studenten (begin maart)

Vorderingen parkonderhoud

Bezoekadres
Campherbeeklaan 82 A
8024 BZ Zwolle
038 - 33 77 342
info@milieuraadzwolle.nl
www.milieuraadzwolle.nl

Als parkcoördinator beheer is Henk Mellema dagelijks in de Nooterhof, regelmatig
ondersteund door Jan Paul van Mansom.
Egon Hultink en Bob Michies komen ook
vaak de handen uit de mouwen steken.
Tevens wordt het beheer ondersteund
door de hoveniersopleiding van het Zone.
college. Voor het snoeien van fruitbomen
maken we dankbaar gebruik van de
diensten van Johan Goos, Henk van Lenthe
en Jan Hageman. De waterspeelplaats
is ondertussen geüpgraded door Pieter
Kamstra en Siebe Pool. Met hulp van enkele
vrijwilligers is tevens het blote voetenpad
opgeknapt. Het reguliere onderhoud gaat
door, er wordt op gepaste afstand gewerkt,
vanwege de regels rond het coronavirus.

Er is afgelopen winter flink doorgewerkt
in verband met achterstallig onderhoud,
omdat vorig seizoen pas laat gestart kon
worden. De winter is zeer zacht verlopen
dus het lag de werkzaamheden niet in de
weg. Dat het uiteindelijk kletsnat werd
in het lage deel van het park, hadden we
niet voorzien. Ook niet voorzien was de
zuiderstorm op 9 februari, waardoor het
hekwerk bij het amfitheater geen stand
meer hield. Via NLdoet werd het park nog
insectenvriendelijker gemaakt. Op 14
maart sloot de VLO het knotseizoen af in de
Nooterhof, onder andere werd een nieuw
stuk hekwerk gevlochten.
Vervolg op pagina 2

Activiteitenkalender
Vanwege het coronavirus zijn er voorlopig geen activiteiten in ons gebouw en in park de
Nooterhof. Beide zijn gesloten voor bezoekers. Zodra dit verandert informeren we je via
www.milieuraadzwolle.nl en www.nooterhof.nl

Vervolg van pagina 1
Tuinseizoen Nooterhof is gestart
In de wintertijd kwam een deel van de vrijwilligers van de tuinen in het Earthship bijeen voor
een bakkie en gezellige koffiepraat. Ook werd
elke keer wat theorie van ecologisch tuinieren
(VELT-methode) besproken. Over 6-jarige wisselteelt – elk jaar wisselen de groentebedden
van gewasgroep. Over de grond, bodemleven,
compostering en mulchen. De derde keer
ging het over grondbewerking en zaaien. Op
4 maart is het tuinseizoen gestart. In een zacht
voorjaarszonnetje zijn de eerste werkzaamheden verricht. Er is gestart met het opzetten van
het groene kasje in de hoek van de picknicktafels. In dit kasje worden gewassen voorgezaaid
om deze later als plantjes in de groentevakken
of bedden te planten. Ook worden dit jaar in
het Earthship, aan de kant van de toiletten,
plantjes opgekweekt die extra warmte nodig
hebben. Later zullen we hier ook planten laten
groeien zoals tomaten- en paprikaplanten. En
er is een zogenaamde koude bak gemaakt.
Hierin kunnen ook groenten worden voorgezaaid. In de koude bak is de temperatuur hoger en worden de jonge plantjes beschermd
tegen nachtvorst, mocht die nog komen.
Sinds half maart wordt er gewerkt met heel
weinig mensen tegelijk, vanwege de regels
rond het coronavirus. Toch lukt het om het
tuinonderhoud op koers te houden.

Met aanpassingen gaat het tuinwerk door
Foto: Tineke van Gerner
!00 % Kidsproof- aanrader
Leuke officiële erkenning voor de Nooterhof nieuwe stijl: we zijn '100% Kidsproofaanrader' geworden!
Zie ook : www.kidsproof.nl Vanaf nu mogen
- en gaan- we dit logo gebruiken:

Earthship is nu ook kas

We zijn hard aan de slag om dit het komende seizoen nog beter waar te maken. Nieuwe vrijwilligers blijven heel welkom bij
alle Nooterhof-activiteiten. Help jij mee
werven? Belangstellenden kunnen mailen
naar kantoor@milieuraadzwolle.nl
Nooterhof na 2020
De Nooterhof blijft open in 2020. Er wordt
gewerkt aan een plan voor de lange termijn,
daarover vinden gesprekken plaats met de
gemeente. Het coronavirus zorgt ook hierbij
voor vertraging. Na de zomer wordt meer
duidelijkheid verwacht.

Op 9 februari was de Nooterhof gastvrij voor
de Thorrun.
Start van een nieuwe traditie? We startten
het nieuwe jaar met een frisse activiteit in
de Nooterhof. Op zondag 5 januari 2020
waren er veel deelnemers die op blote voeten de waterspeelplek van de Nooterhof durfden te doorwaden. Of het nu wel
of niet lukte, voor alle deelnemers was er
warme choco na afloop.

Zoekplaatje: Kleine watersalamander in de
waterspeelplek Nooterhof. Zie jij hem?

Bouwplannen Zwartewaterzone gaan ten koste van leefomgeving
Natuurplatform en Milieuraad Zwolle zijn
geschrokken van de forse plannen voor
bebouwing, met onder andere ook twee zeer
hoge flats, juist in een gebied wat daar zowel
qua natuur als verdere ruimtelijke randvoorwaarden niet geschikt voor is.
Op 4 maart 2020 is een uitvoerige onderbouwde reactie naar de gemeente gestuurd.
Samengevat is de conclusie van Milieuraad/
Natuurplatform Zwolle:
1	Buitendijkse bebouwing, meer dan in
het huidig bestemmingsplan beschreven staat en zeker waar de bebouwing
nu gesitueerd is wijzen wij af en achten
wij in strijd met alle bestaande vigerende plannen
2	Herinrichting van het noordelijk bedrijventerrein, van de Prinses Margriethaven tot aan de Holtenbroekerbrug is
gewenst, mogelijk met toevoeging van
kleinschalige woonbebouwingen en
versterking van de groenstructuur

3	Onafhankelijk onderzoek naar natuur en
milieuwaarden is noodzakelijk voordat
tot planvaststelling overgegaan wordt
4	MER-onderzoek verplicht stellen wanneer dit plan onverhoopt gehandhaafd
mocht blijven. Dit onderbouwen
wij met argumenten uit het huidige
bestemmingsplan, met gegevens over
de natuur ter plekke en over de rol
van het gebied binnen de stedelijke
hoofdgroenstructuur, als natuurlijke
verbindingszone. En met ruimtelijke

argumenten, zoals bijvoorbeeld ook de
negatieve effecten van toenemende
mobiliteit voor de wijdere omgeving.
We beseffen dat we laat in het proces met
een uitvoerige analyse komen , die ingrijpende wijzigingen in de huidige planvorming vraagt. We vragen u toch om dit
een serieuze rol te geven, de natuur en de
leefbaarheid alsnog een centrale positie te
geven in de verdere planvorming. De volledige reactie kun je lezen via onze website.

Zwolle doet mee
aan Deltaplan
Biodiversiteitsherstel

Zieke es helpt ooievaars

De gemeente Zwolle is de eerste Nederlandse gemeente die partner is geworden in het
landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Dit vindt plaats in nauw overleg met het
Natuurplatfom Zwolle (NPZ), dat erg blij is
met deze Zwolse stap. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel richt zich op drie gebieden:
openbare ruimte, landbouw en natuur.
Dit zijn de drie belangrijkste vormen van
grondgebruik in Nederland en daar kan de
meeste winst behaald worden. Als partner
van het Deltaplan kan de gemeente nieuwe
samenwerkingen aangaan en meedenken
over de verdere invulling en uitvoering van
het Deltaplan, bijvoorbeeld over uitwisseling van best practices, monitoring van de
biodiversiteit en oplossingen voor witte
vlekken in beleid en uitvoering.

Foto: Dirk Maas

Bij de Doornweg heeft de
gemeente enkele zieke essen,
ontdaan van zieke takken laten
staan. Ten behoeve van bijvoorbeeld spechten en insecten.
Binnen een maand kwam er een
ooievaarskoppel nestelen. Een
mooi voorbeeld hoe een simpele
aanpassing in het beheer de
natuur kan helpen.

Meer informatie over het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel is te vinden op
www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Consuminderen
Challenge

Tekst: Loes la Faille
Berber Schermerhorn, Esther Eikelmans en
Sabine Kroft, drie studenten van de opleiding
Global Project and Change Management
op Windesheim willen je helpen bewuster te
consumeren en nodigen je uit om mee te doen
met de Consuminder Challenge. Ze hebben
een half jaar onderzoek gedaan naar het
complexe probleem van overconsumptie. Hun
doel was om een product te ontwerpen dat
bijdraagt aan de oplossing hiervoor en zo is de
Consuminder Challenge ontstaan.
Consuminderen, daar kun je vandaag mee
beginnen. Geen nieuw shirtje kopen, maar
kleding ruilen met een vriend(in). Geen
voorverpakte zak appels kopen, maar een
eigen tasje meenemen naar de winkel. Of
poets het toilet met een mix van baksoda en
azijn. En, scrub je huid eens met een handje
gemalen koffiebonen. Zo maar wat tips die
je in de handleiding voor de Consuminder
Challenge kunt vinden.
De wereldbevolking groeit en de consumptie van van alles en nog wat groeit
mee. We zijn elke dag bezig met consumeren, maar zijn we wel bewust van de

gevolgen van deze groeiende consumptie? De aarde warmt op, de plastic soep
in de oceanen blijft groeien en globalisering zorgt voor meer uitstoot dan ooit.
Hier willen zij verandering in brengen.
Overconsumptie heeft ontzettend grote
gevolgen voor de natuur en voor de
mens en daarom zijn ze op zoek gegaan
naar een oplossing. Met de Consuminder Challenge willen ze anderen helpen
om bewust(er) te consumeren, zodat er
minder grondstoffen nodig zijn en we met
elkaar minder afval produceren.
Als je meedoet leer je in 5 dagen tijd meer
over de gevolgen van ons dagelijks leven
en krijg je uitdagingen om je consumptieve gedrag te verbeteren. De Consuminder Challenge helpt om kleine stappen
te zetten naar een duurzamere levensstijl
op een simpele en leuke manier. Iedereen
kan meedoen. Bepaal zelf wanneer je met
de Challenge begint en welke uitdagingen
je aan wilt gaan door de week heen. In de
handleiding vind je slimme tips voor jouw
duurzame leefstijl.
Hoe begin je nou met consuminderen? In
de handleiding zijn vier onderdelen van
onze dagelijkse consumptie uitgewerkt.

Over boodschappen, verzorgingsproducten, huishouding en kleding. Nederlanders
gooien zo’n 34 kilo per jaar aan voedsel
weg. Door bewuster met voedsel om te
gaan kunnen we de milieu-impact met
14% verminderen en zo ook veel geld
besparen. Veel schoonmaakmiddelen kunnen vervangen worden door baksoda, een
multifunctioneel product. Lees hier meer
over in de handleiding. De kledingindustrie is naast de vleesindustrie de grootste
vervuiler ter wereld. Dit komt door hoe wij
met kleding om gaan. Door het wassen van
synthetische kleding komen microvezels in
het water terecht. Bekijk de To Do lijst om
met de challenge te beginnen. Lees eerst
de handleiding. Dan kies je per thema één
uitdaging. Deze uitdaging kun je noteren.
Dan schrijf je op welke voorbereidingen je
hiervoor moet treffen en voer deze uit. Je
kunt dagelijks je vorderingen bijhouden.
Beginnen maar!
Op onze website vind je de handleiding van
de Consuminder Challenge.
Ook kun je je aanmelden bij facebookgroep:
https://www.facebook.com/groups/consu
minderchallenge

Buurtschap Tolhuislanden in Zwolle begint Energiepark
Tekst: Hans IJzerman
Tolhuislanden is de enig overgebleven
plek in Zwolle waar windmolens mogen
komen. Buurtbewoners maken van de
nood een deugd.
Maar liefst 52 bewoners doen mee in de op
te richten Energie coöperatie Duurzaam
Tolhuislanden. Achterliggende gedachte is:
je kunt je tegen iets gaan verzetten, maar
je kunt ook gaan meewerken en iets in je
voordeel ombuigen. Goed voor het milieu,
en goed voor de portemonnee is de leus.
Want windmolens zijn niet alleen maar

kommer en kwel. Het is ook een uitstekend
verdienmodel. Anders verdwijnt het geld in
de zakken van de grote energiereuzen.
Alle bewoners uit het gebied zijn uitgenodigd geweest om mee te denken in de
zogenaamde werksessies. Deze sessies onder
professionele begeleiding verliepen positief.
De gemeente Zwolle was er nauw betrokken.
Lokaal
Het is de bedoeling dat de opbrengsten
(gedeeltelijk) naar de bewoners vloeien.
Het liefst doet de club zaken met lokale
bedrijven in de omgeving van Zwolle. De

gemeente werkt mee om processen zo goed
mogelijk te laten verlopen. Naast opstellen
van het ontwikkelplan zal de ‘vers’ opgerichte coöperatie zich de komende periode
richten op de ledenwerving. De hoogte van
de molens is nog niet bekend.
Met het aanbod van schone energie uit Tolhuislanden kunnen tussen de 10.300 en 23.800
huishoudens in Zwolle van stroom worden
voorzien. Dat is een bandbreedte van circa 10
á 25% van de totale doelstelling duurzame opwekking voor 2025 die in het Plan van Aanpak
Energietransitie voor 2025 is vastgesteld.

VLO wint Groene
Prijs 2020 van Zwolle

al vindt de jury dat deze club een pluim
verdient voor hun fantastische werk. De
Groene Prijs is een waardering voor 44
jaar tomeloze inzet'.

14 Maart 2020 in de Nooterhof tijdens de afsluiting van het knotseizoen.
Op de foto staat een deel van de grote actieve groep van 55 knotters van de VLO Zwolle.
Tekst: Diet ter Stege
Onder een stralende zon werd op 14 maart
door de VLO in park de Nooterhof wilgen
geknot, leilindes gesnoeid, een griend
aangepakt, een takkenril versterkt en een
vlecht-hekwerk met wilgentenen hersteld.
Het was deze ochtend ook de afsluiting van
het knotseizoen en er was daarom natuurlijk
een hele gezellige nazit op het terras van
het theehuis (Earthship). De dag ervoor
werd bekend dat de VLO de Groene Prijs
van GroenLinks Zwolle heeft gewonnen, de
uitreiking ervan komt -vanwege het virushopelijk in november 2020.
"De jaarlijkse Groene Prijs is officieel door de
gemeente Zwolle erkend. De prijs wordt toegekend aan personen, organisaties of bedrijven
die zich bijzonder verdienstelijk maken op het
gebied van natuur en milieu en/of die door
hun inspanningen een grote bijdrage leveren
aan het dichterbij brengen van een mens- en
natuurvriendelijke samenleving",

den aanvankelijk te verdwijnen omdat
onderhoud te intensief zou zijn. De VLO
levert met hun werk een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het natuurlijke
Zwolse cultuurlandschap. Knotwilgen zijn
immers een beeldbepalend element in en
om Zwolle. De jury kenschetst de VLO als
een bevlogen, verbindende groep. Harde
werkers, die de spotlight niet opzoeken.
Veel Zwollenaren zijn zich waarschijnlijk
niet bewust van het onmisbare werk
van de VLO, en dat is ongelooflijk zonde.
Iedereen kent de mooie Zwolse knotwilgen, maar de mensen erachter mogen
meer erkenning voor hun inzet. Al met
VLO aan het werk bij Windesheimer molen
(Foto: molenaar Windesheim)

aldus de site van GroenLinks. Uit het
juryrapport: 'De jury ziet hoe waardevol
de rol van de VLO is. Knotwilgen dreig-

Groene Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht
Onze groene nieuwjaarsbijeenkomst in
de Nooterhof werd bezocht door tegen de
100 vrijwilligers en relaties. Er was veel ruimte
voor gezelligheid met een hapje en een
drankje. Daarnaast waren er enkele presentaties: een terugblik en vooruitblik door voorzitter Hans de Graad. En een presentatie van
het Natuurplatform Zwolle over een nieuwe
samenhangende visie en agenda voor een
natuur-rijker Zwolle. Met daarin een belangrijke rol voor de Nooterhof. Ook was er een
film over de bouw van het Earthship in 2008.

VLO januari - maart 2020
De VLO knotte de eerste week van januari 2020 achter Soeslo. Een gebied waar
prachtige rijen populieren en wilgen staan
die al vele jaren door de VLO worden
geknot. De oliebollen smaakten goed, het
vuurtje knapperde en de reeën kwamen
ook nog even kijken. Eigenlijk zou er nog
een week gewerkt worden, maar dankzij
de grote groep knotters (38) was het werk
al snel klaar. De rest van januari was het
lekker knotten in de landerijen aan de
Nilantsweg. In februari werden een paar
rijen wilgen in de omgeving van de Schellerberg geknot. De week erop werd op
twee plaatsen geknot, op het erf aan het
begin van de Aalvangersweg en op een erf
aan de Kattenwinkelweg. Het griend bij
de Windesheimer molen was drie weken
lang het terrein voor de knotters. Het was
heerlijk toeven bij de molen, soms met wel
heel harde wind, maar toch ook nog wel in
het zonnetje gezeten met de koffie en soep.
Zelfs de wielrenners van de 'Ster van Zwolle'
kwamen nog even langs. En de wieken van
de molen draaiden volop! De afsluiting van
het knotseizoen was in de Nooterhof met
allerlei snoei-, knot en herstelwerk.

Nieuwsoverzicht januari- april 2020
Gratis groentezaad voor basisscholen en
BSO’s in Zwolle
Natuur en Milieu Overijssel in samenwerking
met Gemeenten voor Duurzame ontwikkeling (GDO) en het zaadveredelingsbedrijf Rijk
Zwaan verstrekken gratis zaden met een instructieboekje en een lesbrief aan scholen en
BSO’s. Hiermee kunnen de leerlingen dit voorjaar in de klas of op het schoolplein hun eigen
groente kweken. Leuk, lekker en leerzaam.
Zwolle met een Mobipunt weer wat
groener
In december is een Mobipunt, de eerste ‘groene’ parkeerhub in Assendorp geopend. Een
Mobipunt maakt het mogelijk je auto op afstand te parkeren of op te laden. Deelnemers
kregen een kerstboom in een houten bak voor
op de vrijgekomen parkeerplek. Bij voldoende
deelname wil de gemeente in 2020 nóg twee
parkeerhubs in Assendorp realiseren.
Mini-boompjes, een calisthenicspark en
een muurschildering op het Lübeckplein
Hoe maken we het Lübeckplein koeler én
cooler? Deze vraag werd gesteld aan alle
Zwollenaren. Honderden ideeën kwamen binnen. In het najaar waren al een
aantal keuzes gemaakt: er komen extra
planten en bloemen, stadslandbouw, een
kleurrijke mozaïekvloer, picknickbanken
en elementen voor skaters en andere
sporters. Nog eens drie ideeën worden er
toegevoegd: miniboompjes een muurschildering en een plek om te kunnen
sporten, een calisthenicspark.
Geen vergunning voor pijpleiding voor
drainage rangeerterrein
Pro Rail heeft zonder vergunning een pijpleiding voor de drainage van het rangeerterrein
wat momenteel drastisch vernieuwd wordt,
aangelegd. Pro Rail is hiervoor door de Provincie Overijssel berispt. Pro Rail heeft hiermee de wet Natuurbescherming overtreden.
Het verlagen van de grondwaterstand heeft
gevolgen voor een gebied. Ook de ecologische gevolgen van het lozen van grondwater
op de IJssel had vooraf onderzocht moeten
worden. voor het verwijderen van de pijpleiding is ook een vergunning nodig.
Zwolse energietransitie verloopt langzaam
De energietransitie in Zwolle verloopt
stroperig. De provinciehoofdstad wil in
2050 energieneutraal zijn, maar de grote
duurzame wijkprojecten komen moeilijk op
gang. Dat bleek tijdens een informatiedebat
tussen initiatiefnemers en raadsleden. De
gemeente onderkent het probleem. Deskundigen en pioniers moeten aangeven hoe

de gemeente ervoor kan zorgen dat ieder
huishouden in de provinciehoofdstad mee
kan doen aan plannen voor de realisatie van
duurzame energiebronnen.
Grootste drijvende zonnepark van Europa in de Bomhofsplas
Zwolle krijgt het grootste drijvende zonnepark van Europa. Dit zonnepark, dat wordt
gebouwd door GroenLeven, gaat voor
zo’n 8000 huishoudens in Zwolle stroom
leveren. Het meet 20 hectare. De stroom van
dit project wordt via de lokale coöperatie
BlauwvingerEnergie samen met energieleverancier Greenchoice aan Zwolse huishoudens en bedrijven geleverd.
Geothermie
In Zwolle-Noord kan mogelijk veel minder aardwarmte uit de grond gehaald
worden dan verwacht. Volgens wethouder Schuttenbelt is het project nog
steeds kansrijk. Ondertussen heeft het
Zwolse college de plek vastgesteld waar
de bovengrondse geothermie-installatie
moet komen. Dat is de plek die ook de
voorkeur van de klankbordgroep heeft:
de boerderij op de hoek Urksteeg / Peterkampweg waar nu tijdelijk de Zwolse
Stadslanderijen zitten.
Zwolle gaat duurzaam inkopen
Jaarlijks koopt de gemeente Zwolle voor 140
miljoen euro in, uiteenlopend van kantoorinrichting en ICT, gebouwen en installaties, tot
advies en personeel. Er werd tot nu toe niet
altijd op gelet hoe die inkoop kon bijdragen
aan duurzame VN-doelen als verantwoorde
consumptie, eerlijk werk en betaalbare, duurzame energie. Vanaf dit jaar gaat de gemeente
dat doen bij alle inkoop.
Project Schone Rivieren
Van aanstekers en fietslampjes tot bijna
onzichtbare microplastics; de oevers van de
IJssel liggen ermee bezaaid. Dit jaar trekken
Marcel Tonkes en Frida Miedema er twee
keer op uit alles wat ze aantreffen op minutieuze wijze vast te leggen voor het ‘burgerwetenschappelijke’ project Schone Rivieren.
Vanaf voorjaar 2020 gaan ongeveer tachtig
‘burgeronderzoekers’ in opdracht van IVN
Natuureducatie, Stichting De Noordzee en
de Plastic Soup Foundation de hoeveelheid,
herkomst en samenstelling van het plastic
afval langs de IJsseloevers onderzoeken.
Het regent meldingen op de ‘nattevoetenkaart’
Op de nattevoetenkaart die Zwolle sinds
2017 bijhoudt, regent het in februari

meldingen. Bewoners uit alle hoeken van
de stad geven nijpende situaties door. Het
regende vooral heel langdurig.
Eerste miniconferentie over groenbeheer
Ruim zeventig mensen waren aanwezig op
de eerste miniconferentie over groenbeheer
in het stadhuis van Zwolle. Wethouder William Dogger organiseerde deze bijeenkomst
zodat hij en anderen zich konden laten bijpraten door deskundigen over onder meer
groenbeheer, klimaatverandering en de
biodiversiteit in de stad. Ook het Natuurplatform Zwolle was actief betrokken.
Foto: gemeente Zwolle

Leerlingen van Thomas a Kempis College
zetten zich in tegen eikenprocessierups
Leerlingen van Thomas a Kempis College
helpen de gemeente Zwolle en Zwollenaren
om de eikenprocessierups te bestrijden.
De leerlingen maakten 200 speciale nestkastjes voor koolmezen, die processierupsen
eten. Samen met wethouder William Dogger
zetten de leerlingen nestkastjes in elkaar tijdens hun science class. 150 nestkastjes zijn
gratis via wijkservicepunten ter beschikking
gesteld. Verder gaat een bestrijdingsploeg
actief rupsen wegzuigen. Daarnaast wordt
op beperkte schaal met een biologisch
bestrijdingsmiddel gespoten.
Wormenhotel in Holtenbroek
Een wormenhotel tegenover de James Last
flat is in gebruik genomen. In het wormenhotel kunnen buurtbewoners hun groenafval kwijt, dat door wormen wordt verteerd
en omgezet naar compost. Het is het
tweede wormenhotel in Zwolle; er staat er
al een bij de watertoren aan de Turfmarkt en
er zullen er nog meer volgen. Groentes die
worden geoogst, zullen zijn gevoed met het
door de mestwormen opgegeten groene
afval uit de buurt.
Nieuwe ‘Groene Kathedraal’ in Zwolle
ROVA heeft in opdracht van de gemeente
Zwolle honderddertig nieuwe populieren
aan de Schellerenkweg geplant. De conditie van de ruim 65 jaar oude populieren
verslechterde in de zomer van 2018 door
de langdurige hitte. De oude populieren
werden liefkozend de ‘Groene Kathedraal’
genoemd. Er zijn zwarte populieren geplant.
De bomensoort is gekozen omdat ze minder
gevoelig zijn voor boomziekten en komt
ook van nature voor in het rivierengebied.

Het belang van
kamerplanten
Tekst en foto: Loes la Faille
Vanwege het coronavirus zitten we veel binnen. Een goed moment om extra aandacht te
besteden aan kamerplanten.
Kamerplanten staan niet alleen mooi, ze zijn
bovendien ook heel nuttig voor je. Een aantal
pluspunten van planten binnenshuis hier op
een rijtje. Planten zuiveren de lucht in huis.
Diverse studies wijzen uit dat planten goed
zijn voor het binnenklimaat. Planten nemen
chemische stoffen, zoals formaldehyde, benzeen, tolueen aceton en ammonia die binnen
kunnen rondzweven op. Deze stoffen kunnen voorkomen in dingen die we dagelijks
gebruiken. Formaldehyde kan voorkomen in
schoonmaakmiddelen of cosmetica. Benzeen
kan bijvoorbeeld in verf of lijm zitten. Deze
stoffen zijn slecht voor de gezondheid van
mensen, niet voor die van planten, zij kunnen
er meststoffen van maken.
Planten zijn goed voor onze gezondheid
omdat ze stress-verlagend zijn. Verzorgen
van planten verlaagt psychische en fysieke
stress. Onze bloeddruk verlaagt als we met
planten bezig zijn en de activiteit van het
sympathische zenuwstelsel wat een rol speelt
bij lichamelijke stress, vermindert.
Door planten gaan we ons gelukkiger voelen.
Onze hersenen komen door dat we in een
omgeving met planten zijn in een andere
modus. We worden door planten minder

waakzaam en gericht op de buitenwereld en
meer reflecterend en naar binnen gericht..
Het is niet helemaal duidelijk waarom planten
zo’n gunstig effect hebben op ons welzijn. Een
van de theorieën komt van Agnes van de Berg,
omgevingspsycholoog en hoogleraar. Volgens
haar speelt de vormentaal van groen een
belangrijke rol bij het stress verlagende aspect
van planten. Natuurlijke vormen herhalen
zichzelf vaak, zogenaamde fractale patronen
zoals bij een bloemkool. Door deze herhaling
herkent je brein deze patronen zonder daar
moeite voor te hoeven doen.
Planten geven energie. Onderzoek heeft
aangetoond dat een bepaalde hoeveelheid
planten en licht in je omgeving vermoeidheid
vermindert. Planten werken geluiddempend
in huis doordat de bladeren de achtergrondgeluiden absorberen.
Nog een paar tips om lang van je planten
te genieten. Geef planten doorgaans niet

teveel water. Pas als de aarde droog aanvoelt.
Controleer dit eventueel met je vinger. Een
parapluplant kan het best onder water staan.
Zet planten niet vlak achter een raam. Zonlicht
kan dan de bladeren van de plant verbranden.
Cactussen en vetplantjes kunnen wel tegen
de volle zon. In nieuwe aarde zit voor een paar
maanden plantenvoeding. Na die tijd moet
je dat zelf toevoegen. Zo af en toe moet je
planten verpotten om de wortels meer ruimte
te geven. Dit kun je het best in het voorjaar
doen. Snoeien van kamerplanten kan ook heel
nuttig zijn. Het weghalen van dode takken en
bladeren stimuleert de groei. Ook kan de plant
door te snoeien voller worden. Zoek per soort
even naar verdere tips.
Natuurlijk kun je nieuwe planten kopen. Maar
je kunt planten ook stekken. Bij Stichting
Focus aan de Zerboltstraat 63 is een plantenasiel. Op vrijdagmiddag tussen 14.00 uur en
16.00 uur kun je hier, gewoonlijk, terecht om
een plant te adopteren of af te staan.

Vergunning voor biomassacentrale Voorst nog niet zeker.
Tekst: Hans IJzerman
Een omgevingsvergunning is verleend voor
het bouwen van een ketelhuis, een opslagloods en zes opslagsilo’s voor biomateriaal,
voor een biomassacentrale in Voorst. Toch is
het nog niet zeker dat de centrale er komt.
Het is de bedoeling dat er in deze biomassacentrale snoei- en resthout uit de gemeente Zwolle
verstookt zal worden. De toekomstige centrale
moet onder andere stoom gaan leveren aan
de dichtbij gelegen voedingsmiddelenfabrikant Sensus en warmte aan het warmtenet
van Zwolle. De gemeenteraad heeft aangegeven dat er nog moet worden gewacht op
een onderzoek, waar het Planbureau voor de
Leefomgeving en de Sociaal Economische Raad
aan werken. Uit dit onderzoek wordt april 2020

een advies verwacht. Intussen heeft de Milieuraad na de eerdere zienswijze (zie de vorige
nieuwsbrief) ook bezwaar aangetekend tegen
de biomassacentrale, daarin worden diverse

risico's voor natuur en milieu benoemd. Ook
omwonenden en andere belanghebbenden
hebben bezwaar gemaakt. De uitspraak hierop
volgt voor de zomer.

Natuurwaarneming: Kleine Vos
Tekst: Peter van Dam
We zitten in een tijd dat verstandig naar buiten
gaan bij voorkeur moet in de eigen tuin, als je die
hebt. Gelukkig valt ook daar natuur te beleven.
Zo had ik in maart mijn eerste kleine vos. En dat
terwijl deze vlinder in 2019 nooit in onze tuin is
gezien. De jaren ervoor waren er vele. Blij dus met
die kleine vos, maar … één vlinder maakt helaas
nog geen vlinderrijk vlinderjaar.

Bloemenlint in Zwolle
Bijen helpen met inheemse zaden.
Op woensdag 22 april 2020 (Dag van de
Aarde) legden initiatieven en organisaties
uit Zwolle voor het zesde jaar een bloemenlint aan door de hele stad. Ondanks de beperkingen vanwege het coronavirus waren
er liefst 131 aanmeldingen. Zij ontvingen

Recensie “Bijenboek”
Tekst: Carin van de Ploeg
De schrijfster, Charlotte Milner, komt uit Engeland en studeerde tekenen aan Kingston
University. Ze ontdekte dat prentenboeken
een goede manier zijn om belangrijke onderwerpen aan kinderen en volwassenen
uit te leggen. Ze wilde graag een boek over
bijen maken en raakte gefascineerd door
de wereld van de bijen. Daarom is “Bijenboek” er gekomen.
“Bijenboek” vertelt in mooie kleurige prenten onder andere hoeveel soorten bijen er
zijn, wat honingbijen zijn, wat bijen zo bij-

kosteloos een pakketje bloemenzaad. En
legden gezamenlijk een bloemenlint ter
grootte van 2 voetbalvelden aan.
Ook al zijn veel mensen bang voor bijen,
het zijn eigenlijk hele belangrijke dieren. Ze
zorgen niet alleen voor honing, maar bestuiven ook onze landbouwgewassen. Dankzij
de bijen kunnen wij bijvoorbeeld aardbeien
en appels eten. Maar de bijen hebben het
moeilijk omdat er steeds minder voedsel
voor hen te vinden is. De oorzaak hiervan is
onder andere een tekort aan wilde planten
met bloemen waar bijen nectar en stuifmeel
kunnen verzamelen. In de landbouw zien
we monoculturen en in de steden worden
tuinen betegeld. Het bloemenlint is bedoeld
om dit te verbeteren.

Bloemenlint
Een bloemenlint is een aaneengeschakelde
ketting van tuinen, perken, boomspiegels
en braakliggende stukken grond met kleurrijke bloemen waar insecten zoals bijen en
vlinders van houden. Hiermee is er in Zwolle
extra voedsel te vinden voor bijen en alle
kleurrijke bloemen geven de stad ook een
vrolijke uitstraling.

zonder maakt en waarom bijen beschermd
moeten worden. Je krijgt een goed beeld
van wat er in de bijenkorf gebeurt, hoe lang
koninginnen leven, wat werksters doen en
hoe je een bij-vriendelijke tuin kunt aanleggen. Het 48 pagina’s tellende boek bevat
mooie en paginagrote tekeningen waarin o.
a. goed uitgelegd wordt waarom er steeds
minder bijen komen, wat daar de gevolgen
van zijn en hoe we dit tegen kunnen gaan.
Bestuiving van planten komt aan bod, evenals de communicatie tussen bijen.

ISBN 978-9059569010, € 15,00.
Van de opbrengst van dit boek gaat 1 euro
per boek naar “Nederland Zoemt”.
Meer informatie over bijen vindt je op
:www.nederlandzoemt.nl.

Inheemse zaden
Om wilde bijen te helpen is het belangrijk
niet zomaar zaden te kopen. Alleen met
goed gekozen inheemse zaden , bijvoorbeeld van Cruydt-Hoeck, help je ze echt.
Meer informatie over de juiste zaden vindt
je op www.nederlandzoemt.nl

Het is een leerzaam boek met veel informatie waarbij de tekeningen leidend zijn en de
teksten kort, helder en informatief.
Auteur en illustrator: Charlotte Milner, Fontaine Uitgevers, www.fontaineuitgevers.nl,

Een rups van
vodden
Tekst en foto's: Hillie Waning-Vos
Elke dag geef ik een knutseltip bij de Weggeefhoek Coevorden weg voor ouders om
samen iets te doen met kinderen. Veelal met
materialen die weg gedaan worden. Tweedehands verdient een kans. Nodig zijn wat
gekleurde panty's of panty sokken, borduurdraad, naald, leuke knopen en/of kralen. Bij
de foto leg ik uit hoe het werkt. Geen panty?
Neem dan een leuk stofje in de gewenste
maat en rol hem dan op en naai alles vast.

De naden worden eraf geknipt. En vouw
hem dan dubbel.

Doe dan een draad in het midden en zet het
vast. Dan de boel goed strak draaien en met
draad omwikkelen. Het uiteinde dient als
kop en ook deze goed vast zetten.

Twee knoopjes dienen als oogjes.Wat kralen
dienen als pootjes. Op zijn kont wordt een
kraal gebruikt die dient als een pijl. Wisten
jullie dat wij ook pijlstaartvlinders en- rupsen hebben?

Alle pootjes zitten er onder en 1 kraal dient
als mond. Verder kun je het nog versieren
met palletten

Nooterhof, hoe mooi kan het worden?
Verleden, heden en toekomst
Margriet Meindertsma (bestuurslid Milieuraad-Nooterhof)
Leren van het verleden en met ervaringen van het heden op weg naar een duurzame
toekomst voor de Nooterhof.
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1977-1997	was de Nooterhof een natuurvoorlichtingscentrum met een uitgekiend
voorlichtings- en educatieprogramma.
	Tentoonstellingsruimte, mediatheek, groen telefoon en informatielijn voor
natuurvriendelijk tuinieren.
1996	verhuizing naar het Ecodrome, de Nooterhof bleef als een verweesd park
achter, beheerd door vrijwilligers van de Milieuraad.
2007-2018	herstart van de Nooterhof onder beheer Landstede. Koppeling van onderwijs, natuur, groenbeheer.
2007	bouw Earthship: cadeau van SWZ aan de Zwolse bevolking
2008	grondoverdracht van gemeente aan Landstede inclusief ondergrond
Earthship met beheerovereenkomst
2017	opzegging beheerovereenkomst van Landstede
2020	overdracht van Earthship met ondergrond aan gemeente.
Veel van deze jaren zijn Milieuraad/natuurorganisaties betrokken gebleven. Sinds 2019
is met meer dan 100 vrijwilligers het park hersteld en weer in gebruik genomen. Wat
een inzet en wat een vreugde voor duizenden gebruikers. En wat een mooi park is het
geworden. Maar het kan nog beter!
De toekomst
Met instemming en in overleg met de
gemeente hebben we plannen gemaakt
voor de toekomst. Het eindoordeel is
nog niet geveld. Ons plan is om van
de Nooterhof een stedelijk centrum
voor duurzaamheid te maken in een
ecologisch beheerd park. Een centrale
ontmoetingsplek met tentoonstellingen,
en educatieve activiteiten. Maar ook een
mooi park, waar het prettig is om te verblijven en waar jong en oud plezier beleven in het groen en graag deelnemen
aan educatieve en informatieve activiteiten. We waren februari/maart volop in
gesprek over ons plan met de gemeente
en ook met organisaties, instellingen en
personen om samen op te trekken om
zo de Nooterhof tot een broedplaats te
maken waar natuur en duurzaamheid in
veelzijdigheid centraal staan. Het virus
dat de wereld is binnengedrongen heeft
de voortgang rond de toekomstplannen
helaas vertraagd. Tegelijkertijd maakt
deze pandemie ons extra bewust van het
feit dat verandering van denkwijze met
daarop volgende gedragsverandering
van de mens ten opzichte van natuur,
milieu, klimaat van levensbelang is
voor een gezonde toekomst van mens,
dier en plant. En daar willen we op de
Nooterhof een intensieve en gestructureerde bijdrage aan leveren. Het hele jaar
door open voor lezingen, cursussen en

informatie-uitwisseling. Een plek waar
deskundigen en inwoners van gedachten
wisselen. Daar zal letterlijk en figuurlijk
ruimte voor gevonden moeten worden.
Waarbij de groene kwaliteit van het park
voorop blijft staan.
We gaan er vanuit dat dat in het jaar 2021
met perspectief op 2030 zal gaan lukken. Benodigd daarbij: tijdig groen licht voor ons
plan. Zekerheid voor de verre toekomst en
voldoende ondersteuning van het groenste
recreatie- en educatiepark van Zwolle.

Gewild zomeruitstapje
Sinds de Nooterhof, met beperkingen vanwege het coronavirus op 1 juni weer open kon trok het park tot en met de maand september
6900 bezoekers , bij 4 dagen per week open. Dat is fors meer bezoek dan vorig jaar in dezelfde periode. Het zonnige zomerweer hielp. Uit
gesprekken bleek verder dat mensen uit Zwolle, de regio, maar ook van verder weg, komen voor een kindvriendelijk, veilig, rustig, groen en
betaalbaar uitstapje. Trekkers: de opgeknapte waterspeelplek, wandelen door park/ tuinen, picknicken en luieren op het veld, gezelligheid
op het terras. Verder slaat de nieuwe tasjes-speurtocht met Belle de Bij aan. Deze is inmiddels door 120 groepjes gelopen. En met enige
regelmaat werd er een kleine groene activiteit georganiseerd. Het bleek ook bij wat meer drukte goed mogelijk de RIVM regels te hanteren.
Activiteitenmiddag 20 september
Grote evenementen kunnen dit seizoen niet
doorgaan in de Nooterhof. In plaats van het
gebruikelijke Nazomerfeest werd gekozen
voor een activiteitenmiddag met aanmelding vooraf. Zo konden 100 personen toch
genieten van theater , een groen circuit en
waterdiertjes zoeken.
Foto's Carin van de Ploeg

Nooterhof, zomer 2020
Foto's: Patty Wolthof / Michiel van Harten

Foto: Henk Mellema

‘Groene’ blik op Omgevingsvisie
Milieuraad en Natuurplatform Zwolle hebben een uitvoerige reactie ingediend op de
Zwolse Omgevingsvisie.
In de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle voor
morgen’ die iedere Zwollenaar aangaat,
geeft de gemeente richtlijnen voor de ontwikkeling van Zwolle voor de komende tien
jaar. De vakantieperiode was geen goede
periode om zo’n belangrijk document
ter inzage te leggen. Over de keuzes die

gemaakt moeten worden, moet uitvoerig
met burgers en organisaties nagedacht en
gediscussieerd kunnen worden. De visie van
het college om de 4e economische regio
van Nederland te worden met daarbij een
extreme economische- en bevolkings-groei
(tot 180.000 inwoners in 2040) past niet bij
de identiteit en geschiedenis van de stad
Zwolle. Het lijkt of de omgevingswetgeving
al van kracht is. Voor gebiedsontwikkeling
worden al jaren belangrijke initiatiefnemers,

projectontwikkelaars, vastgoedmarktpartijen en woningbouwcorporaties actief en
passief uitgenodigd om met plannen voor
een betreffend gebied te komen. Vaak laat
het college al vooraf weten welke richting
het meest gewenst geacht wordt.

bouwlocaties en andere ingrijpende
ontwikkelingen is het belangrijk dat er
tegelijkertijd ook gekeken wordt naar
milieuaspecten. Hoe zit het met de
biodiversiteit in Zwolle als er plannen
daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden?
Wordt er voldoende rekening gehouden
met natuurwaarden en het versterken
van de groene structuur? Dit is de enige
manier waarbij natuur en milieubelangen
voldoende worden geborgd.
De klimaathoofdstructuur van de
definitieve omgevingsvisie moet beter en
concreter uitgewerkt worden.
De ‘Groene Vingers’ zijn al jaren een
begrip in Zwolle. Leg in de toekomstplannen de contouren hiervan vast. Zet
verder in op bescherming en versterking
van deze voor Zwolle belangrijke groene
corridors. Bescherm de Zwolse parken.
Welke waarden vertegenwoordigen ze

voor Zwolle? Neem de uitkomsten hiervan mee in een lange termijnplanning.

Hier volgen in het kort de conclusies en
de aanbevelingen die de Milieuraad en
het Natuurplatform gedaan heeft aan
het College.

Hoe en waar gaat Zwolle groeien tot 2040?

Perk de gigantische groeiambities in
Laat het niet voorkomen alsof deze
onafwendbaar zijn. Onderzoek meerdere
scenario’s met verschillende toekomstprognoses. Onderzoek wat de consequenties voor Zwolle zijn wat betreft de
leefbaarheid in de stad, het buitengebied
en het milieu. Een natuurwaardenkaart
moet integraal in de toekomstplannen
opgenomen worden. Gebruik deze ook
als toetssteen bij het afgeven van omgevingsvergunningen. Maak een concreet
plan om energieneutraliteit de bevorderen. Besteed hierin extra aandacht aan
energiebesparing. Doe eerst gedegen
onderzoek naar de milieueffecten van
eventuele plannen. Leg deze vast in een
aangepaste structuur/omgevingsvisie
die opnieuw ter inzage komt. Daardoor
is er wel een genuanceerdere besluitvorming mogelijk. Bij het aangeven van

Zorg dat in de omgevingsvisie zaken al
duidelijk vastgelegd worden. Dit kan door
het maken van duidelijke overzichtskaarten met infrastructuur, en milieustructuurvisie. Plannen zijn dan nog alleen mogelijk
onder strikte voorwaarden. Dit geeft maximale bescherming aan de kernkwaliteiten
en eigen kracht van Zwolle.
Vervolg
Bij de behandeling van de Omgevingsvisie in
de gemeenteraad (september) is toegezegd
dat de Omgevingsvisie nog bijgesteld gaat
worden. In oktober vindt hierover ook een gesprek plaats met Milieuraad/ Natuurplatform.
De volledige inbreng is te lezen op de website
van de Milieuraad.

Licht dimmen op
bedrijventerreinen
Tekst en foto: Hans IJzerman
De Nacht van de Nacht 2020 gaat in de
Nooterhof niet door vanwege de corona- beperkingen. Er worden wèl landelijk diverse
acties georganiseerd. Zo houdt Natuur en
Milieu Overijssel een verlichtingsactie op de
bedrijventerreinen.
In Zwolle heeft de Milieuraad geholpen
en hebben we 39 bedrijven, kantoren en
winkels, tussen 23.30 en 02.00 uur op de
foto gezet. Dit is gebeurd in de nacht van
donderdag 14 op vrijdag 15 mei 2020.
Vergeleken met onze vorige verlichtingsaktie (winter 2017) is de indruk dat de
verlichting wat minder is geworden. De
ABN AMRO toren was nu duidelijk minder
fel verlicht. De parkeergarage van destijds PWC (thans Abb Vie) aan de Zuiderzeelaan/IJsselallee was destijds volledig
verlicht, nu totaal onverlicht. Idem de
parkeergarage van destijds Zilveren Kruis
(thans Dimence) aan de Schuttevaerkade.
Op diverse andere plekken is nog wel
veel te verbeteren.
Landelijke gegevens
Onnodig veel energieverspilling bij

bedrijven: Ruim 80% van de bedrijven
uit Overijssel laat verlichting onnodig
aan ‘s nachts. Dat is boven het landelijk
gemiddelde. De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) hebben in het kader van de
Nacht van de Nacht campagne afgelopen
weken ’s nachts 1.327 bedrijven gefotografeerd. De foto’s werden willekeurig
gemaakt in verschillende gemeenten
van alle provincies. Maar liefst 72% van
de bedrijven had onnodige verlichting
branden. Bij 48% brandde de binnenverlichting, bij 38% de buitenverlichting en
14% van de bedrijven had zowel binnen,
als buiten de verlichting branden. Bedrijven verspillen met onnodige nachtelijke
verlichting jaarlijks zo’n 536 miljoen kWh
(stroomverbruik van 150.000 huishoudens). De NMF’s adviseren een simpele
oplossing. Door sensoren aan te brengen
wordt verlichting automatisch gedoofd
en springt deze aan bij onraad.
Licht aan houden is niet veiliger
De meest genoemde reden voor bedrijven
om de lichten de hele nacht te laten branden,
is vanwege “veiligheid, tegen inbraak”. In de
praktijk blijkt dat inbrekers juist licht nodig
hebben bij het inbreken en dat licht op
sensoren (die aangaan bij beweging) een afschrikkende werking hebben. Een onverlicht
gebouw, waar bij onraad het licht plotseling
aanspringt door een bewegingsdetector,
trekt meer de aandacht dan een gebouw,
waar continue de verlichting aan staat.

Oproep
De komende weken sturen de NMF’s de
bedrijven die zijn gefotografeerd de foto
van hun verlichte panden. Ook ontvangen deze bedrijven aanbevelingen om
het pand duurzamer en veilig te verlichten. “Samen met Jacco Vonhof van MKB
Nederland dagen we de Nederlandse
bedrijven uit om tijdens de Nacht van de
Nacht van 24 oktober alle lichten te doven
en dat hierna in de nacht te continueren.
Het bespaart geld, energie en zorgt voor
een mooiere sterrenhemel in Nederland.”
Het is daarnaast ook beter voor (nacht)
dieren en de gezondheid van mensen.
Door sensoren aan te brengen kunnen
bedrijven tevens zorgen voor een goed
afschrikwekkend effect op inbrekers. Het
idee is om dit onderzoek te herhalen om
te kijken wat het effect is van de oproep
en de adviezen aan de bedrijven.
Voor informatie en foto’s kijk op www.nachtvandenacht.nl/onderzoekbedrijven

Natuurwaarneming:
Vuurwantsen
Tekst: Peter van Dam
Bij mijn voordeur wonen al een paar jaar vuurwantsen. Dit zijn geen kevers! De prachtige
rood met zwarte tekening maken mensen
soms aan het schrikken. Dat is nou net de bedoeling. Vuurwantsen leven in grote groepen,
vaak bij een linde of kaasjeskruid. Ze hebben
te korte vleugels om te kunnen vliegen. Hun
lichaam haalt meer dan 35 afweerstoffen
uit de plantensappen die ze drinken. Deze
combinatie werkt als antibioticum tegen de
MRSA-bacterie. Wie had dat gedacht!

Groene erfenis

Gerard Mostert

Tekst: Loes la Faille en Fenna Westers
Op 26 juni 2020 overleed Gerard Mostert.
Hij werd 91 jaar. Gerard was een natuurmens. Hij heeft een bijzondere ‘groene’ erfenis aan Zwolle nagelaten. Een waar Zwolle
erkentelijk voor mag zijn. Een erfenis die
onze stad tot een fijne plek om te wonen
heeft gemaakt. Wie was hij en wat heeft hij
voor Zwolle zoal gedaan? Van 1962 tot aan
zijn pensionering in 1993 was Gerard hoofd
van de Afdeling Plantsoenen in Zwolle.
Gerard studeerde aan de G.A. van Swieten
Tuinbouwschool te Frederiksoord. Na zijn
opleiding ging hij in de houtbranche werken. Hij hield zich bezig met het opkopen
van bomen en de verkoop van hout. In
deze tijd heeft hij de ziel van de bomen en
de waarde daarvan leren kennen. Voor zijn
komst naar Zwolle was Gerard werkzaam in
Rotterdam als rayonchef. Hij was er betrokken bij de aanleg van de eerste Floriade in
Nederland. Verder had hij te maken met
activiteiten zoals Jeugdland en Opgeruimd
Staat Netjes. In 1962 kreeg Gerard de tip om

Drama in een
Loeppotje
Foto/observatie:
Annet van der Wal, IVN Zwolle
Drama in een loeppotje bij het waterdiertjes
zoeken in de Nooterhof op 20 september....
Babysnoek? Heeft een muggenlarve bij de
staart vast. Muggenlarve wint en weet zich te
bevrijden. Maar het begon met een kind dat
riep: "hé , die vis heeft een pukkel op zijn lip".

in Zwolle te solliciteren. De samenwerking
van Gerard met wethouder Nooter is van
groot belang geweest voor de groene inrichting van Zwolle. Gerard besefte dat zijn
visie over de inrichting van de stad Zwolle
alleen gerealiseerd zou kunnen worden als
er voor zijn ideeën een groot draagvlak zou
zijn. Niet alleen bij de bestuurders van de
stad, maar ook bij haar inwoners. Om dit
draagvlak te creëren investeerde Gerard
veel in voorlichting en communicatie. Met
de leus: Zwolle, stad met groene vingers
promootte hij zijn plannen voor een gezonde, natuurlijke leefomgeving bij de Zwolse
politiek, medewerkers van de gemeente
en de vrijwilligers. Hij kon als geen ander
mensen enthousiasmeren en mobiliseren.
Met zijn visie en plannen liep hij ‘ver voor
de troepen uit’. Gerard wilde de bewoners
van Zwolle dichter bij de natuur brengen.
Hij was bang dat onbekend onbemind
zou maken. Alleen met gedegen kennis
over de natuur kun je constructieve keuzes
daarvoor maken. Zwolle is innovatief op
het gebied van ecologisch groenbeheer.

Gerard introduceerde in de jaren zeventig
van de vorige eeuw het idee van ‘groene
vingers’. Hij wilde de natuur vanuit het
buitengebied in de stad brengen. Hiervoor
werden ononderbroken groene corridors
aangelegd. Deze corridors bestonden uit
parken, groenstroken en waterpartijen. De
Nooterhof is onderdeel van zo’n corridor.
Ecologisch beheer in de stad hield ook in
dat de chemische bestrijdingsmiddelen
in de ban werden gedaan. Wegbermen en
boomspiegels werden ingezaaid met wilde
planten. Nu weten we hoe belangrijk dit is
voor het behoud van de biodiversiteit. Na
zijn pensionering bleef Gerard actief voor
het groene welzijn van Zwolle bij verschillende organisaties. Hij heeft een grote rol
gespeeld bij de totstandkoming en later
het voortbestaan van de Nooterhof. 1n
1995 dreigde het park bebouwd te worden.
Mede door zijn toedoen kon na een referendum de geplande bouw tegengehouden
worden. “Je moet er wat aan doen” , waren
Gerard zijn woorden. Hij heeft dit met heel
veel passie en inzet waargemaakt.

Zwols groen nieuws, zomer 2020
Voor elke inwoner van Overijssel
één boom
Provincie Overijssel heeft een actieplan
opgesteld om de komende jaren 1.1 miljoen
extra bomen te kunnen planten. Voor elke
inwoner één boom. Samen met Matthijs
Nijboer, directeur Natuur & Milieu Overijssel,
heeft gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher
op maandag 18 mei de starthandeling verricht voor het lanceren van het platform
www.iedereeneenboom.nl
Plan Van der Valk: wel/ geen
groot zonnepark?
Hotelketen Van der Valk wil in Zwolle een
groot zonnepark bouwen, pal naast de
snelweg. Goed voor de wereld, het imago
en de portemonnee. De grond is al in het
bezit, de locatie is geschikt bevonden en
het geld is beschikbaar. Alleen: de toekangigant moet toestemming krijgen van de
circa 170 inwoners van Tolhuislanden. En die
krijgt hij niet zomaar. De gemeente gaf de
inwoners, verenigd in de Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden, het alleenrecht voor de
komende jaren. En dus moet Van der Valk
zich melden bij de bewoners.
Miljoenste fietspassage over
Plastic Road in Zwolle
De miljoenste fietspassage werd inmiddels
gemeten op de eerste PlasticRoad ter wereld in Zwolle. De eerste weg op basis van
gerecycled plastic was een wereldprimeur
in 2018. Na ruim 1,5 jaar testen, leren en de
doorontwikkeling tot industrieel ontwerp
is de PlasticRoad nu klaar voor haar marktintroductie.
Botanisch stoepkrijten in Zwolle
In Frankrijk en Engeland is ‘botanisch stoepkrijten’ al een rage: met stoepkrijt de namen
bij planten op de stoep of de weg schrijven.
Botanisch stoepkrijten is een leuke manier
om passanten en bewoners op planten te
wijzen en op een leuke manier plantennamen te leren kennen, maar ook het belang
van een groene stad te laten zien. Gemeenteraadsleden Herman Sieben en Jacob Raap
namen het initiatief in Zwolle.

Zonnepark Sekdoornse plas in
werking gesteld
In Zwolle ligt een van de grootste drijvende
zonneparken van Europa, Zonnepark Sekdoornse plas. Het drijvende zonnepark met
40.000 zonnepanelen wekt genoeg groene
stroom op voor 4000 huishoudens.
Meer controles in natuurgebieden
rond Zwolle
Bezoekers van de Zwolse natuurgebieden
kunnen deze zomer vaker toezichthouders
en opsporingsambtenaren tegenkomen. Er
zijn het afgelopen jaar namelijk afspraken
gemaakt tussen de verschillende terreineigenaren, overheden, toezichthoudende
instanties en politie om vaker samen op
pad te gaan.
Voedselbos in Zwolle
De kans dat Zwolle een voedselbos krijgt, is
toegenomen. De gemeente wil hiervoor een
gebied van 5,5 hectare beschikbaar stellen.
Dat zegt initiatiefnemer Otto Veerman. Waar
in Zwolle dat is, wil hij nog niet prijsgeven,
maar hij hoopt dat eind van de zomer definitief duidelijkheid komt. Voor het voedselbos
is een investering van €170.000 nodig. Voor
een gedeelte van die investeringen wordt
gedacht aan een crowdfundingsactie.
Martijn uit Zwolle baalt van
zooi bij de IJssel
Op een dag weet je het: je gaat zwerfafval
rapen. Bij Martijn van Oort (42) uit Zwolle
kwam die dag afgelopen zomer. Na twintig
volle vuilniszakken gaat hij niet meer zonder
grijpstok de uiterwaarden in. ,,Wie begraaft
er nou volle luiers in het zand?" Martijn
heeft een Facebookpagina aangemaakt.
Hij heeft contact met verschillende andere
mensen en initiatieven die elders in Zwolle
hetzelfde doen.
Dekens van bloemen op
begraafplaats Bergklooster
Afgelopen zomer bloeide de rivierduinflora
op begraafplaats Bergklooster volop. Dekens van zandblauwtjes, met daarboven het
zeldzame duifkruid, afgewisseld met kussentjes paarsbloeiende wilde tijm en felroze
Zwolse anjertjes, bedekten de graven.
In de afgelopen twee droge zomers tijdens
de grote droogte hield beheerder Bert Pierik
zijn hart vast maar de wilde flora heeft zich
sterk hersteld en bloeit als nooit tevoren.
Talloze wilde bijtjes, hommels en vlinders
doen zich tegoed aan de nectar.
Zonnepanelen op dak Grote Kerk
Op het dak van de bijna 600 jaar oude Grote

Kerk in het centrum van Zwolle komen
zeer waarschijnlijk zonnepanelen te liggen.
Het plan daarvoor is goedgekeurd door de
welstandscommissie. De panelen zullen
buiten het gezichtsveld komen, zelfs als je
vanaf de Peperbus kijkt. Het plan voor de
zonnepanelen is een direct gevolg van de
grote renovatie die gepland staat.
IJsselwater naar de Veluwe?
Een tekort aan drinkwater. Natuur die
uitdroogt. Boeren die hun oogsten zien
mislukken. Droogte, een direct gevolg
van klimaatverandering, zorgt voor grote
problemen. Een rigoureuze oplossing is
nodig, zeggen experts. Eén ervan springt
eruit: miljarden liters IJsselwater de Veluwe
oppompen? Rivierwater - bijvoorbeeld
uit de IJssel - vergaand zuiveren, dit via
ondergrondse pijpleidingen naar de top
van de Veluwe transporteren en het daar
via vennen de grond in laten sijpelen. Zo
wordt het enorme zoetwaterreservoir onder
de Veluwe extra bijgevuld. Een plan om
extreme droogte het hoofd te bieden.
Remedie tegen buxusmot
De enige remedie tegen buxusmot: ‘trek die
buxusstruik uit je tuin’. Dit is het advies van
Jurriën van Deijk van de Vlinderstichting.
Tips van de Vlinderstichting: Vervang de
buxus in je tuin voor bijvoorbeeld liguster of
hulst. Verwijder rupsen en poppen met de
hand. Gebruik een feromonenval. Gebruik
nooit (bio)gif om de buxusrups te bestrijden. Dit doodt ook andere dieren, zoals
bijen, lieveheersbeestjes en vlinders.
Fashion Rebels krijgen subsidie voor
circulair modeproject
Er is subsidie toegekend voor het nieuwe
circulair modeproject ‘Fashion Rebels’ van
Map Renes, alias Groenkapje. Bij het circulair
modeproject is het idee dat Zwolse Tieners
een eigen Jeans collectie maken van oude
spijkergoed. Op deze wijze langer genieten
van favoriete broek en voorkomen dat deze
op de textiel afvalberg belandt. Ben je ook
een moderebel? Maak een protestbord
en stuur een foto van jezelf naar hallo@
groenkapje.nl
Bos in Stadshagen?
Een groepje inwoners heeft het initiatief
gestart voor een heus bos in Stadshagen.
Verspreid over de moderne Vinexwijk liggen
relatief veel groene stroken en parken. Maar
volgens een aantal inwoners is dat niet
groen genoeg. In Zwolle staat per inwoner
gemiddeld 1,1 boom, in Stadshagen is dat
0,28 boom per inwoner. Milligerplas schijnt
eens een oerbos te zijn geweest. Misschien
is daar een mooie plek om het Stadshager
Bos op te richten.

Behoud oude bomen bij Klooienberg
Na een unaniem aangenomen motie in de
raad gaat de gemeente Zwolle in gesprek
met het waterschap om oude bomen op de
dijk bij de Klooienberg te behouden. Deze
dreigen gekapt te worden bij de dijkverzwaring die daar plaats vindt.
Haagbeuk bij Vliegerhuys blijft
De fraaie oude haagbeuk bij het Vliegerhuys dreigde vanwege een herontwikkeling gekapt te worden. De boom stond 'in

Plastic perikelen
Tekst en foto: Loes la Faille
Ooit gehoord van ‘nurdles’? Het zijn ware
boosdoeners voor onze planeet. Nurdles zijn
kleine stukjes plastic die gebruikt worden als
grondstof voor plastic producten. Met nurdles wordt tijdens de productie en transport
nogal slordig omgegaan. Hierdoor komen ze
onnodig in het milieu terecht. Zo zijn ze ook
al in de IJssel aangetroffen.
Plastic was ooit het symbool van modernisering. Je kunt er van alles van maken en het is
haast niet kapot te krijgen. Maar het eens zo
bijzondere materiaal lijkt een ongekende milieuramp te veroorzaken. Wat gebeurt er met al
het plastic wat in het milieu terecht komt?

duurt het decennia voor je de natuurwaarden weer terug hebt.

de weg'. Dit is voorkomen nadat Zwolle
Groenstad aan de bel trok, en gemeenteraadsleden Sonja Paauw en Herman Sieben
vragen stelden. Als je kapt en iets herplant

Plastic wordt aan het begin van de twintigste
eeuw uitgevonden. Het blijkt een veelbelovend materiaal te zijn. Het nieuwe spul geleidt
geen stroom, kan goed tegen hitte en gaat
een eeuwigheid mee.. Speelgoed, pennen,
juwelen, telefoons en oneindig veel meer is
van plastic. De productie neemt alsmaar toe.
In de jaren negentig van de vorige eeuw
blijkt dat er aan plastic ook veel nadelen
zitten. Kapitein Charles Moore zeilde in 1997
van Hawaii naar Zuid Californië. Er dreven op
de oceaan plastic stukjes langs zijn boot. Er
zweefde ook veel uiteengevallen plastic in
het zeewater. Bij nader onderzoek bleek dat
hij een enorme milieuramp had ontdekt. Hij
noemde dit fenomeen ’plasticsoep’.
Niet alle plastic komt in de ‘plasticsoep’
terecht. Er wordt steeds meer plastic geproduceerd, terwijl de zichtbare ‘plasticsoep’ in
de oceanen niet groter wordt. Zinkt er een
deel naar de zeebodem? Wordt het daar ook
afgebroken? Onderzoekers weten het niet.
Er is positief nieuws te melden op het plasticfront. Om de plastic afvalberg in zee te
verminderen worden verschillende maatregelen genomen per 3 juli 2021. Er komt een
verbod op sommige plastic wegwerpproducten. Er wordt meer plastic gerecycled en
er komt betere informatie over herbruikbare

Proef: biodiversiteit bij maaibeleid
Gemeente Zwolle, en Rova zijn half september een proef gestart om het maaibeleid
bijvoorbeeld insectvriendelijker te maken.
In samenwerking met NatuurplatformZwolle. Op 5 plekken in de stad wordt
de komende 5 jaar uitgeprobeerd hoe
de timing en verdere manier van maaien
verfijnd kan worden.

alternatieven voor plastic. Er komt statiegeld
op kleine plasticflesjes.
Ook slecht nieuws helaas. Door de coronacrisis
is het nieuwe plastic, het zogenaamde virgin
plastic goedkoper dan het gerecyclede plastic.
Dit komt omdat de aardolieprijs, grondstof voor
plastic nu lager is. Op dit moment is er geen
economisch voordeel om plastic te recyclen.
Plastic vinden we inmiddels overal. Niet
alleen in de rivieren. Ook op het land. De
landbouwgrond waarop ons voedsel groeit
is vervuild met microplastics. Net als de lucht
die we inademen.
Tijd om zelf ook actie te ondernemen tegen
plastic. Op de site van de Rova kun je allerlei
adressen vinden waar je verpakkingsvrij kunt
shoppen in Zwolle. Koop groenten en fruit los
op de markt of bij de Turkse winkel. In de supermarkt zijn handige wasbare groentezakjes
te koop. Stop een opvouwbaar tasje standaard
in je rugzak. Koop een metalen waterfles en
broodtrommel. Restjes eten over? Bewaar
ze in een oude pindakaas of conserven pot.
Wordt milieujutter. Raap tijdens een wandeling eens wat afval van een ander op. Bak je
eigen brood of verbouw zelf je groenten. Wat
doe jij in de strijd tegen de plastic plaag?

Recensie “De Tuinjungle”
Tekst en foto: Carin van de Ploeg
“Verbeter de wereld, begin in je tuin” staat
er bovenaan op de kaft van het boek “De
Tuinjungle” van Dave Goulson en dat is een
mooie aansporing. Want Dave Goulson,
ook bekend als ‘de bijenprofessor’, is een
bevlogen bioloog die gespecialiseerd is in
hommels en daar ook al boeken over heeft
geschreven ( “De vlucht van de hommel” en
“Een verhaal met een angel”). Hij vertelt wat
er allemaal in en rondom je tuin leeft en hoe
je de dierenwereld een handje kunt helpen.

Van Plantenweelde via Het gazon, Oorwormen in de boomgaard en Zoemende bijen
leidt hij de lezer langs Mieren in gaten en
kieren, beschrijft hij de Wonderlijke wormen
en helpt hij de lezer te gaan Tuinieren om de
wereld te redden. Hij benoemt zijn favoriete
tuinplanten voor bestuivers, besdragende
heesters en hoe je een wormerij kunt maken.
Naast prachtige beschrijvingen, natuurbelevenissen en leuke recepten vindt je in dit
boek ook veel handige tips en adressen om
je tuin voor de insecten en dus ook voor je
zelf een prachtige plek te maken. Een heerlijk

boek om op een
zonnige dag in
je tuin te lezen,
terwijl de bijen om
je hoofd zoemen.
Auteur: Dave
Goulson, Uitgeverij Atlas Contact,
www.atlascontact.
nl, ISBN 9789045039343,
€ 24,99.

VLO start knotseizoen
zaterdag 7/11/2020

Foto: Diet ter Stege

Milieutips
Tekst en foto: Hans IJzerman
Ontdooien van bevroren voedsel: niet op
het aanrecht, maar in de koelkast!
Waarom ? Het bevroren voedsel geeft zijn
koude aan de koelkast af. Die hoeft dan
minder hard te werken. Denk dus de avond
ervoor al na over wat je de volgende dag
wilt eten. Ontdooien duurt toch gauw 8 uur.

De VLO (werkgroep Vrijwillig Landschap Onderhoud Zwolle) start zaterdag 7 november
2020 met haar 45e knotseizoen.
De VLO gaat al bijna traditiegetrouw beginnen met het snoeien van een stuk griend op
Landgoed Windesheim, deze keer op de hoek
van de Fabrieksweg en de Windesheimerweg.

Koken met nauwelijks gas.
Pasta, rijst en aardappels 1 minuut laten
koken, daarna gas uit, deksel erop laten.
10 tot 15 minuten laten staan, paar minuten
langer dan als je het zou koken. Dek de pan
eventueel af met een theedoek, dan blijft
de warmte nog beter bewaard. Het voedsel
wordt net zo goed gaar. Scheelt in gasverbruik. Vroeger werd deze methode ook veel
gebruikt door onze oma`s, dan werd een
pan in een hooikist gezet. Ik gebruik deze
methode al 5 jaar, en het werkt perfect voor

Vogels verwennen in de winter
Tekst en foto's: Ina Huizinga

mengsel in of omheen kunt gieten.
6.	mocht je zelf pindakaas gaan maken:
een staafmixer.
7.	Ook leuk om te doen is ongezouten popcorn maken en daar een slinger van rijgen.
8.	Appel in stukjes snijden en die besprenkelen met citroensap en drogen in de oven.
Dat doe je door ze aan een satéprikker te
rijgen en ze op die manier over het rooster
van je oven te hangen. De appels droog je
op de hetelucht-stand bij een temperatuur
van ongeveer 50 graden Celsius. Daar laat
je ze dan 3 a 5 uur drogen. En vervolgens
maak je ook hier een slinger van.

Het is weer bijna herfstvakantie en mocht
het dan slecht weer zijn kun je heerlijk met
de kinderen, of alleen, vetbollen maken. Je
hebt er niet veel voor nodig en het kost niet
veel tijd. Wel is het erg leuk om te doen en
de vogels te verwennen.

Ik hou het bij 2 varianten deze keer.

Benodigd:
1.	verschillende zaden, gedroogd fruit,
pinda's en granen. Of je koopt een kant
en klaar mengsel in de winkel. De mijne
bevatte gedroogd fruit en zaden.
2.	ongezouten pinda's
3.	sinaasappel
4.	kokosvet of ongezouten vet
5.	potjes, kopjes, melkverpakkingen,
sinaasappel gehalveerd zonder het sap,
kokosnoot of iets anders waar je het

Smelt je vet in een pannetje en doe het
zaadmengsel erbij zodra het vet gesmolten
is. Dan giet je het mengsel in de sinaasappelhelft die al voorzien is van een touwtje.
Deze laat je uitharden in de koelkast. Uiteraard kun je het ook in een kopje doen, je
steekt er dan een stokje in of in willekeurig
welk voorwerp je in huis hebt. Een melkpak
is ook een mooie. Vul deze dan voor de helft

De VLO verzorgt deze locatie ook voor de
landelijke Natuurwerkdag zie: www.natuurwerkdag.nl
Vanaf 14 november wordt er elke zaterdagochtend geknot van 09.00 tot 12.30 uur.
Ook meedoen? Het knotprogramma staat
op de website van de Milieuraad.
Kom langs op de werkplek of vraag info
via vlo@milieuraadzwolle.nl, bellen met Herman ten Den kan ook, tel. 038-853 58 39.

zowel aardappels, pasta als rijst. Gewoon
een keer proberen!

en leg hem dan op zijn zij in de koelkast.
Na uitharden haal je de kant waar geen
vetmengsel zit weg en je vogels hebben
een waanzinnig groot oppervlak om van
de eten. Doe eens gek en gooi bovenop
popcorn, rozijnen of stukjes appel.

Je doet de ongezouten pinda's met vogelzaad in een de kom van een staafmixer en
maalt het fijn. Dan doe je het verwarmde vet
erbij. En weer even de mixer erop. Het geurt
dan zo lekker dat je het zelf wel zou willen
eten. Ik had nog een lege pindakaaspot en
heb deze opnieuw gevuld. Na het vullen
gooide ik bovenop nog wat extra vogelzaad.
Leuk ziet het er niet uit, maar ze zullen er van
smullen. Ook dit mengsel kan weer in een
theekopje of een ander leuk voorwerp. Leef
je uit zou ik zeggen of kijk eens op internet.
Veel plezier en laat het de vogels smaken.

