
Doepark Nooterhof biedt geen ruimte meer 
per 2017.

Er zijn grote onzekerheden rond de huis
vesting van de Zwolse groene organisaties, 
waaronder de Milieuraad. Per maart 2017 
vervalt Doepark Nooterhof als 'thuisbasis'. 

Volgens een overeenkomst tussen de 
gemeente en Landstede van februari 
2007 zou Landstede  gedurende 10 jaar 
"om niet" In Doepark Nooterhof kantoor
ruimte  te verlenen aan de Milieuraad 
en ook zaalruimte aan de andere groene 
organisaties. "Om niet" betekent dat 
vrijwilligers van de groene organisaties 
als tegenprestatie bijdragen door groene 
activiteiten te organiseren. Op basis van 
deze overeenkomst is er ook een nadere 
overeenkomst tussen Landstede en de 
Milieuraad over huisvesting van het kan
toor van de Milieuraad, dat al decennia 
lang in Doepark Nooterhof was geves
tigd, in gebouw de Kruidwisch. Deze 
overeenkomst kon per 2017 stilzwijgend 
verlengd worden. 

Landstede (mede daartoe aangezet door 
de Inspectie Onderwijs) gaat zich meer 
richten op haar primaire doelstellingen, 
dus het geven van onderwijs. Daarom 
heeft Landstede bij de gemeente aange
geven de bestaande overeenkomst per 
februari 2017 niet ongewijzigd te willen 
verlengen. Bekend is al dat Landstede in 
ieder geval niet langer het beheer en de 
exploitatie van de Nooterhof "buiten de 
hekken" voor haar verantwoordelijkheid 
wil nemen. Aan de Milieuraad en de 
overige groene organisaties heeft Land
stede in eerste instantie medegedeeld, 
dat na de einddatum van de overeen
komst het "om niet" beschikbaar stellen 
van ruimten niet langer voortgezet zou 
worden. In juli heeft de Milieuraad een 
brief gekregen, waarin staat dat zij de 
Milieuraad ook niet als huurder wil. De 
samenwerkingsbanden worden dus 
groten deels doorgesneden. Waarbij ook 
een onzekere situatie ontstaat hoe het 
verder moet met groene lezingen en 
andere activiteiten, waarvoor nu zaal
ruimte in gebouw de Ateliers in Doepark 
Nooterhof beschikbaar is. 
Landstede hoopt wel dat enkele groene 
vrijwilligersevenementen zoals het 

Voor en Nazomerfeest en de Nacht 
van de Nacht door kunnen blijven gaan 
in Doepark Nooterhof. In de brief van 
Landstede is tevens aangegeven, dat 
het huidige tijdelijke kantoor van de 
Milieuraad aan de Gladiolenstraat 1, per 1 
oktober verlaten moet zijn. Vervolgens is 
er nog tijdelijke ruimte beschikbaar in het 
z.g. Zebragebouw in Doepark Nooterhof, 
tot uiterlijk 1 maart 2017. 

Momenteel vinden diverse gesprekken 
plaats voor alternatieve huisvesting, 
waarin de activiteiten van de Milieuraad 
en lezingen en andere bijeenkomsten 
van groene organisaties mogelijk zijn. De 
uitkomsten zijn onzeker. Dit levert flinke 
zorgen op. Milieuraadvoorzitter Hans 
de Graad: 'Dit is voor het werk van de 
Milieuraad een erg bedreigende situatie. 
De begroting en de financiële situatie 
van de Milieuraad is niet zodanig, dat het 
bestuur vanuit eigen middelen gemak
kelijk huisvestingskosten kan ophoesten. 
Dit geldt ook voor de andere groene 
organisaties. Voor onze activiteiten is een 
herkenbare plek, met voldoende ruimte 
voor de vrijwilligersactiviteiten, en mo
gelijkheid voor ontmoeting en spontane 
inloop, essentieel.' 

De Mileuraad is sinds juli 2015 tijdelijk 
gehuisvest aan de Gladiolenstraat 1. Dit 
gebouw is beschikbaar tot 1 oktober 2016.
Daarna is er nog tot maart 2017 ruimte be
schikbaar in het Zebragebouw in Doepark 
Nooterhof (rechts op de foto) Gebouw de 
Ateliers biedt momenteel zaalruimte voor 
groene lezingen etc.. (links op de foto).
 De vaste jarenlange thuisbasis gebouw 
de Kruidwisch is in 2015 verbouwd tot 
kinderdagverblijf, waarvoor de Milieuraad 
plaats maakte. De huisvesting vanaf maart 
2017 is nog niet bekend. 
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Activiteitenkalender
Nazomerfeest Doepark Nooterhof, zondag 18 september van 13.0017.00 uur. 

Zwolse Nacht van de Nacht, zaterdag 29 oktober 2016,19.0022.00 uur, Doepark Nooterhof 
Meer informatie over deze activiteiten: zie www.milieuraadzwolle.nl 

Verdere activiteiten in Doepark Nooterhof: zie www.doeparknooterhof.nl 



Wat zijn "vergeten groenten" ? Wat is natuur
vriendelijk tuinieren? Waarom zijn dieren, 
zoals pissebedden en vogels, belangrijk in je 
tuin? 

Ontdek dit met de leuke leerzame nieuwe 
ontdekkingstocht: Geheimen uit de Moes
tuin van  Doepark Nooterhof. Aan de hand 
van deze ontdekkingstocht kom je meer te 
weten over deze bijzondere tuin. De route 
is bedoeld voor kinderen vanaf 11 jaar en 

volwassenen. Je maakt niet alleen kennis 
met de Vergeten Groententuin. Er zijn ook 
nog twee andere thematuinen waarover 
we vertellen tijdens deze tocht. En er staat 
veel leerzaams in dat je kunt gebruiken om 
biologisch te tuinieren in je eigen tuin. 

Ook staan er leuke recepten in het infor
matieboekje. Je kunt zelf de route lopen. 
De antwoorden van de opdrachten staan 
achterin het boekje. De route is ontwikkeld 

door Milieuraad Zwolle en IVN Zwolle e.o. en 
wordt mede mogelijk gemaakt door Land
stede Doepark Nooterhof. 

De route is verkrijgbaar bij het Earthship in 
Doepark Nooterhof. Antwoorden van de 
opdrachten staan achterin. Je kunt tijdens 
openingstijden het boekje gratis ophalen 
en er zelf mee aan de slag. Ook kun je het 
boekje afhalen bij de Milieuraad. Informatie : 
info@milieuraadzwolle.nl 

Geheimen uit de moestuin van Doepark Nooterhof

Tekst: Loes la Faille

Wat ben ik blij met de klimop in onze tuin. 
Vraag je je af waarom? Ik kwam een keer 
thuis op een zonnige dag in oktober en 
hoor de in onze achtertuin een ondefinieer
baar gezoem. Ik kon het geluid niet thuis 
brengen. Het leek een beetje op een 
elektrische grasmaaier. Niemand bij ons in 
de buurt heeft gras, dus wat kon het zijn? 
Toen ik uit het slaapkamerraam keek bleken 
ontelbare insecten en een paar vlinders in 
de zon boven de bloemen te vliegen.
Wat een mooi gezicht! De klimop bloeit 
van september tot december. De kleine 
groene bloemetjes bevatten veel stuifmeel 
en nectar. In een periode waarin niet veel 
meer bloeit een welkome voedselbron voor 
vlinders en insecten.

Verder is de klimop een ideale nestgelegen
heid voor mussen, merels, roodborsten en 
winterkoningen. Er is al menig jonge merel 
in onze klimop geboren. Klimop is ook 
een goede schuilplaats voor de vogels. Bij  
dreigend gevaar vliegen ze rechtstreeks van 
de voerplek naar de klimop.

Als alle beshoudende struiken al lang zijn 
leeggegeten, zaden zijn verdwenen en 
er nog geen insecten zijn, zitten er in het 
voorjaar nog bessen aan de klimop. Merels, 
houtduiven en spreeuwen zijn dankbare 
afnemers. 

Klimop kan ook heel nuttig zijn als extra iso
latie van de muren van je huis. Doordat de 
bladeren dakpansgewijs over elkaar groeien 
loopt het water eroverheen en blijft de 
muur eronder droog. Bij huizen gebouwd na 
1920 hoef je niet bang te zijn, dat de klimop 
muren aantast.

Klimop (en andere gevelbeplanting) heeft 
nog meer voordelen. Klimop bindt het fijn
stof en is dus luchtzuiverend. Gevelbeplan
ting kan in warme periodes een bijdrage 
leveren aan de koeling van je huis.

Enige kanttekeningen zijn hier wel op zijn 
plaats. Klimop is een uitbundige groeier. 
Laat de klimop niet al te ver uitgroeien. 
Zorg dat hij niet gaat groeien op plekken 
waar je hem niet wilt hebben of waar je 
niet makkelijk meer bij komt om te snoeien. 
Klimop richt weliswaar geen schade aan, 
aan de gevel, maar kan als je hem weer weg 
wilt halen lelijke wortelresten achterlaten. 
Wil je toch klimop weer verwijderen, snij 
dan de takken door en laat ze indrogen. De 
scheuten laten dan makkelijker los.

Je kunt klimop makkelijk zelf stekken. Zet 
uitlopers van klimop in een potje met 
aarde. De hechtworteltjes ontwikkelen zich 
als wortels. Je kunt ook een uitloper op 
de aarde leggen en met een laagje aarde 
bedekken. Later kun je het nieuwe plantje 
afknippen.

Kortom: klimop is een veelzijdige en nuttige 
plant.

Ode aan de klimop

Begin juli  is onder het genot van op open vuur door deelnemers gekookte groentesoep en zelfgemaakte tomatenketchup de nieuwe 
tuinontdekkingstocht geïntroduceerd in Doepark Nooterhof. 



Als laatste aktie bij de renovatie van de 
Fuchsiastraat – Gladiolenstraat heeft 
de woningcorporatie de woningen na
geisoleerd. Dat houdt in dat er via ge
boorde gaten vlokken in de spouw worden 
gespoten. De firma ETS Isolatie doet dit in 
opdracht van de corporatie. 

Medewerkers van deze firma verklaren, dat 
er zich nog wel isolatie in de spouw bevindt, 
maar dat het in de loop der jaren nogal is 
uitgezakt of zich heeft geconcentreert op 
enkele plaatsen. Prima aktie dus, goed voor 
het milieu en de portemonnee. 

Kantoor Milieuraad aan de Gladiolenstraat nu goed geisoleerd

Slakken zijn plaaggeesten in je tuin, die wel 
heel veel schade aan kunnen richten. We 
geven je wat tips om ze uit je tuin te weren. 
Slakken leggen in april eitjes die na onge
veer drie weken uitkomen. Ga in deze tijd 
op zoek naar de eitjes en voer ze op aan de 
vogels. Veel slakken komen na een regenbui 
tevoorschijn.  Ga naar ze op zoek, stop ze in 
een emmer en breng ze ver weg, maar niet 
naar je buren!

Strooi rondom de planten gebroken 
eierschalen. Eierschalen wel vooraf 
schoonspoelen en laten drogen. Bijkomend 

voordeel is dat de schalen zullen verteren en 
extra kalk aan de bodem geven. Bijvoor
beeld bij uien en bieten. Pak een slak nooit 
zomaar op. Meestal zuigen ze zich vacuüm 
aan de bodem. Prik met een klein stokje 
onder hun voet om dit op te heffen. 

Maak je tuin geschikt voor de egel. Deze eet 
slakken.  
Voor tips zie:  www.egelbescherming.nl

Bron: ontdektocht "Geheimen uit de moestuin 
van Doepark Nooterhof"

Tips om slakken te weren

De wilgen knotters van de VLO beginnen 
zaterdag 5 november met alweer het 41e 
seizoen. Elke zaterdagochtend van 9.00 tot 
12.30 uur wordt er geknot op de mooiste 
plekje in Zwolle.

Heb je van 't zomer een rondje Zwolle 
ge fietst dan ben je vele knotwilgen 
tegengekomen. Een groot deel wordt door 
de VLO onderhouden.

Lijkt het je leuk om mee te doen? Je bent 
welkom. 

Informatie: vlo@milieuraadzwolle.nl 

Knotseizoen VLO start 5 november 2016 

VLO  Vrijwillig Landschaps Onderhoud



Na een zomer vol sport op tv is het tijd om zelf 
weer te gaan sporten. Liefst milieuvriendelijk. 

Als je naar het milieu kijkt, is de keuze voor 
sporten waar je zo min mogelijk hulpmid
delen voor nodig hebt de beste. Nog beter 
is het als je van je dagelijkse autotochtje 
naar je werk een fiets of wandeltocht zou 
maken. Het mes snijdt dan aan meerdere 
kanten.

Het kiezen voor sporten waarbij electrische 
apparaten nodig zijn (b.v. loopbanden, 
flatscreens boven spinners) of waar je een 
hoop energie voor nodig hebt om ze te 
onderhouden of te laten werken (denk b.v. 
zwembaden, auto en motorsporten) zijn, 
als je naar de gevolgen voor het milieu kijkt, 
natuurlijk een stuk meer belastend dan 
een rondje wandelen, joggen of fietsen. De 
meest groene keuze voor een workout is 
waarschijnlijk tuinieren. Kweek je ook nog je 
eigen groenten dan ben je echt goed bezig.

Duurzame sportkleding
Er zijn tegenwoordig aardig wat lijnen 
sportkleding die gemaakt zijn van orga
nische katoen, maar ook van bamboe of 
hennep. Gelukkig blijven grote sportmerken 
ook niet achter ook al komt het één en 
ander langzaam op gang. Zowel Nike als 
Adidas hebben aandacht voor duurzame 
productie en grondstoffen. Ook bij je 
keuze van sportschoenen kun je letten op 
duurzaamheid. Vooral de schoenzolen, deze 
zijn vaak gemaakt van synthetisch rubber. 
Zolen van natuurlijk rubber dat afkomstig is 
van de rubberboom, zijn heel wat milieu
vriendelijker.

Bron: Groen.rubriek.nl

Waterflesjes
Jarenlang is het ons verteld: water drinken 
is gezond. En zeker tijdens het sporten. 
Gevolg is dat het gebruik van plastic flesjes 
met (bron)water enorm populair is.

Maar een liter drinkwater in een fles is wel 
tot 2000 maal duurder dan een liter drink
water uit de kraan. Dit blijkt uit onderzoek 
gepubliceerd in het Engelse blad Environ
mental Research. Hierbij gaat het niet 
alleen om de prijs van de flessen zelf. Ook 
het reinigen, behandelen, bottelen, vullen, 
verpakken en vervoeren van de flessen 
kosten veel energie en dragen flink bij aan 
de kosten. Daarom is het goed te stoppen 
met wegwerp waterflesjes.

Voor het produceren van al die plastic weg
werpflesjes is zoveel olie nodig dat 100.000 
auto's daar een jaar op zouden kunnen 
rijden. Bronwater of mineraalwater is niet 
beter dan kraanwater. 

Bron: Treehugger

Sportieve milieutips 

De Milieuraad Zwolle probeert het te veel aan 
verlichting op de Zwolse bedrijventerreinen  
terug te dringen. Lichtvervuiling is schadelijk 
voor de natuur, en ongezond voor de mens. 
Tevens betekent het een onnodige verspilling 
van energie. 

Winter en voorjaar 2016 is er door vrijwilli
gers een inventarisatie ronde gedaan over 
de diverse bedrijventerreinen Marslanden, 
Station/Schelle, Hessenpoort, Westenholte, 
Voorsterpoort, en Ceintuurbaan. De inven
tarisatie is bij donker gedaan, nà 21,00 uur, 
omdat tot die tijd er vaak nog schoonge
maakt wordt. Gekeken is naar de verlichting 
in het bedrijf of kantoor zelf, en die aan de 
buitenkant, zoals fietsenstalling, parkeer
plaats en entree.  

Uiteraard is er begrip voor zaken als over
last, hangjongeren, vandalisme en inbraak. 
Autoverkopers hebben in het algemeen hun 
parkeerplaats goed verlicht, wat begrijpelijk 
is. 
De inventarisatie is gevolgd door een 
belronde met de bedrijven waarvan wij 
dachten “het zou wel ietsje minder mogen”. 
Dit waren er ongeveer 35.  De reacties zijn 
wisselend, sommige bedrijven willen graag 
meedenken voor het milieu, anderen zien er 
niets in en willen geen veranderingen. 
Er zijn diverse mogelijkheden om iets aan de 

verlichting te doen. In parkeergarages die 
nu nog dag en nacht verlicht zijn, kan met 
bewegingsmelders worden gewerkt. Het 
is even een investering, maar die verdient 
zichzelf terug. LED verlichting wordt steeds 
meer toegepast. Soms is het ook onwetend
heid, men weet gewoon niet wat er 's nachts 
nog blijft branden. In die gevallen kunnen 
bedrijven blij zijn met deze actie. Want naast 
het milieu is het licht dimmen ook goed 
voor de portemonnee. Een aantal bedrijven 
maakt bewust een andere keuze. Zij willen 
graag dat ze gezien worden 's avonds, het is 
ook reclame. 

De Milieuraad blijft de ontwikkelingen 
rond lichtvervuiling in Zwolle volgen, en 
bedrijven benaderen om hen te wijzen 
op alternatieven. Tevens organiseren we 
jaarlijks de Zwolse Nacht van de Nacht, 
die op sfeervolle wijze ook aandacht voor 
dit thema vraagt . Dit jaar vindt de Zwolse 
Nacht van de Nacht plaats op zaterdag
avond 29 oktober in Doepark Nooterhof, 
van 19.00 tot 22.00 uur.

Heb je tips over plekken met onnodig veel 
licht? Neem contact met ons op. 
Mail: kantoor@milieuraadzwolle.nl 
 

Milieuraad Zwolle hield verlichtingsaktie kantoren en  
bedrijven Zwolle



Tekst: Hans IJzerman

Op veel snelwegen mag nu al 130 km/uur 
worden gereden. De overheid wil dit nog 
uitbreiden. Een aantal gemeenten en provin
cies is daar niet mee akkoord. Op de A28 kan 
men vanaf de Veluwe inmiddels ook op deze 
snelheid naar Zwolle rijden.

Verbruikt een auto nu meer benzine (of 
diesel/lpg) bij hogere snelheden?
Je zou zeggen: het maakt niet uit. Als ik 
120 rij in plaats van 80 ben ik er sneller. De 
motor verbruikt natuurlijk per minuut meer 
benzine bij 120 dan bij 80, maar omdat ik 
er sneller ben heft dat het hogere verbruik 
weer op. 
 
Toch is dat niet zo. Er is namelijk nog een 
onzichtbare kracht aan het werk. En dat is 
de luchtweerstand. Die neemt exponentieel 
(sterk progressief ) toe met de snelheid. Voor 
de rekenaars onder ons: de luchtweerstand 
schaalt op met het kwadraat van de rijsnel

heid. Om deze hogere luchtweerstand te 
overwinnen, is meer brandstof nodig. 
Een tweede factor is dat motoren minder 
efficiënt worden naarmate ze hun maximale 
vermogen naderen.

Hogere snelheid:  
verbruik neemt exponentieel toe.
We gaan uit van een standaard auto met 
normaal gewicht.

  bij 80/90 km per uur is het verbruik 5,4 liter 
per 100 km (is 1 op 18)

  bij 100 km per uur is het verbruik 6 liter per 
100 km (is 1 op 16,6),  dit is + 11%

  bij 120 km per uur is het verbruik 6,5 liter 
per 100 km (is 1 op 15,4), dit is + 20%

  bij 130 km per uur is het verbruik 7,2 liter 
per 100 km (is 1 op 13,8), dit is + 33 %

  bij 140 km per uur is het verbruik 8 liter per 
100 km (is 1 op 12,5), dit is + 48  %

  bij 160 km per uur is het verbruik 11 liter 
per 100 km (is 1 op 9,1), dit is + 100 %

Als je 8090 km per uur rijdt is dat de meest 
zuinige snelheid. De lagere snelheden, zeg 
50 of 60 km per uur, zijn onrendabel. Dit 
lijkt onlogisch, als je de tabel bekijkt zou je 
zeggen, hoe lager de snelheid des te minder 
verbruik. Dat dit niet zo is heeft minder te 
maken met de luchtweerstand, maar meer 
met de prestaties van de motor. 

Naast brandstofverbruik spelen er ook nog 
effecten op uitlaatgassen, ongelukken en 
aanrijdingen, rijtijdwinst, stress toename, 
files door toename verkeer, en geluidsover
last mee.

Uit onderzoek blijkt dat een verlaging van 
de maximumsnelheid enorme milieuwinst 
op kan leveren. De CO2uitstoot kan zelfs 
met een kwart afnemen. Hoe hard gaat u? 

Hoger benzineverbruik bij 130 km/uur?

Het Voorzomerfeest Doepark Nooterhof op 22 mei was erg nat maar gezellig. Tussen de buien door wisten toch nog 600 bezoekers de weg naar 
Doepark Nooterhof te vinden, om mee te doen aan de vele activiteiten over dieren, en te genieten van de vertelvoorstellingen, muziek en de sfeer, 
die de hele middag goed bleef.

Regenachtig maar sfeervol Voorzomerfeest Doepark Nooterhof



Tekst: Hans IJzerman

Op 29 oktober begint de wintertijd weer.  
De zomertijd is destijds ingevoerd vanwege de 
te verwachten energiebesparing. Daarnaast 
maakt de zomertijd het gemakkelijker om ‘s 
avonds in comfortabele omstandigheden, 
namelijk bij natuurlijk licht, hobby`s te 
beoefenen. 

De redenering achter de zomertijd is dat  
er energie wordt bespaard omdat het  
`s avonds langer licht is en er dus minder 
energie nodig is voor verlichting. De 
zomertijd leidt echter ook tot een toename 
van het energieverbruik door verwarming 
‘s morgens en een stijging van het brand
stofverbruik door de mogelijke toename 
van het verkeer `s avonds, wanneer het nog 
licht is. Ook worden er meer airco`s aange
schaft, die op warme zomeravonden dan 
een uur langer draaien. De omstandigheden 
zijn sinds de invoering van de zomertijd ver
anderd. Dit moet van de besparing worden 
afgetrokken.

De gevolgen van de zomertijd voor de ge
zondheid hebben te maken met het feit dat 

het lichaam zich aan moet passen aan de 
uursverandering. De medisch specialisten 
zijn het er over eens dat deze gevolgen van 
korte duur zijn. Over de gevolgen op de ver
keersveiligheid zijn te weinig cijfers bekend.

Internationale studies
Er zijn studies door de Europese Commis
sie uitgevoerd naar de zomertijd. In 2006 
is in Frankrijk op basis van simulaties een 
vergelijking gemaakt tussen de huidige 
situatie en een situatie zonder zomertijd. 
Hieruit is gebleken dat bespaard wordt op 
verlichting en klimaatregeling, maar meer 
wordt verbruikt voor verwarming. De totale 
besparing bedroeg slechts 0,014%. 
In Slovenië is uit verschillende statistische 
analyses van elektriciteitsbedrijven ge
bleken dat de uurverandering in maart en 
oktober weinig of geen effect heeft op het 
totale stroomverbruik. 

In Estland bestond een bijzondere situatie. 
In de jaren 2000 en 2001 werd de zomertijd 
niet toegepast, daarvoor en daarna wel. 
Dit geeft dus goed vergelijkingsmateriaal. 
De cijfers geven aan, dat het huishoudelijk 
elektriciteitsverbruik in de periode van april 

tot oktober hoger lag dan in de jaren vòòr 
en nà 2000  2001. Met andere woorden: de 
zomertijd gaf hier een besparing. 
In Letland is eind maart 2006 een vergelij
king gemaakt, die nauwelijks verschillen te 
zien gaf. 

Dan de meningen van de burgers over de 
zomertijd. Er zijn hierover in enkele landen 
opinie peilingen geweest. Hieruit ontstaat 
een verdeeld of onverschillig beeld. Er is 
geen duidelijke meerderheid voor, of tegen, 
de zomertijd. 

Uiteindelijke conclusie lijkt te zijn dat er een 
geringe energiebesparing door de zomer
tijd is. De doelstelling van destijds wordt dus 
net gehaald. In ieder geval is het niet zo, dat 
we juist mèèr zijn gaan gebruiken door de 
zomertijd. 

Heeft het nog zin om een zomertijd in te stellen?

Op initiatief van KNNV Zwolle vragen regio
nale natuurorganisaties gezamenlijk om meer 
gerichte aandacht voor soortenbescherming. 
Dit doen ze via een eind juni verstuurde aan 
brief aan Hester Maij, gedeputeerde voor 
Landbouw, Natuur en Cultuur in de provincie 
Overijssel. 

'Als groene organisaties in de natuurrijke 
provincie Overijssel volgen wij de ontwikke
lingen rondom de implementatie van de 
nieuwe Wet Natuur op de voet. 
Niet verwonderlijk, want natuur en natuur
bescherming gaat ons aan het hart en wij 
spenderen veel tijd aan allerlei vormen van 
natuuronderzoek en natuureducatie. Op 
jaarbasis betreft het duizenden uren van 
vrijwillige inzet. Via dit werk generen we een 
schat aan gegevens die regelmatig wordt 
ingezet voor natuurbeschermingsdoelein
den. De nieuwe Wet Natuur delegeert veel 
verantwoordelijkheden ten aanzien van 
onderzoek en handhaving naar de provin
ciale overheden. Dat is ons inziens een 
goede zaak, want op deze wijze worden de 
lijnen korter en kunnen er, bijvoorbeeld op 
het gebied van ontheffingsverlening, sneller 
besluiten worden genomen. Maar hoe 

staat het er werkelijk voor met de natuur 
in Overij ssel? Wat is de huidige stand van 
zaken? Dat weet in feite niemand precies 
omdat een gedegen totaaloverzicht ont
breekt. Er zijn veel gegevens bekend dankzij 
het vele werk dat door vrijwilligers wordt 
verzet. Maar dat betreft de resultaten van 
veel, overwegend kleine onderzoeken die 
verspreid over de provincie door verschil
lende groepen werden gedaan. Een totaal
beeld is wel te generen vanuit de Nationale 
Databank Flora en Fauna (NDFF), maar ook 
de gegevens die daaruit kunnen worden 
gedestilleerd zijn verre van compleet en 
vaak ook gedateerd. De landelijk overheid 
verwacht van alle provinciale overheden de 
levering van een 0meting van de actuele 
stand van zaken betreffende de versprei
ding van soorten in iedere provincie. Op 
basis daarvan kan een goed soortenbeleid 
worden geschreven en/of een ecologische 
kaart worden samengesteld. Een dergelijk 
kaart is van essentieel belang wanneer het 
gaat over grote planologische ingrepen, 
aanleg van wegen, stadsuitbreidingen enzo
voorts. Dat impliceert dat er bij uitvoering 
van ingrijpende planologische projecten on
bedoeld soorten kunnen worden verstoord, 

vernietigd of gedood. Wat dan weer strijdig 
zou zijn met de eisen die ten aanzien van 
soortbescherming worden gesteld in de 
nieuwe Wet Natuur, een risico dat een pro
vinciale overheid zich niet kan veroorloven. 
Meten is dus weten.  

Vandaar dat wij er als groene organisaties 
uit de provincie Overijssel er sterk op aan 
willen dringen een gedegen 0meting te 
laten uitvoeren: baseer een 0meting met 
betrekking tot de stand van zaken van 
de biodiversiteit in Overijssel anno 2016 
niet enkel op de gegevens uit de NDFF, 
maar schakel daarbij experts (bezoldigd 
of onbezoldigd) in om robuust flora en 
faunaonderzoek uit te voeren waarmee een 
werkelijk actuele stand van zaken kan wor
den gegenereerd. Dit onderzoek dient zich 
dan niet enkel te richten op de biodiversi
teit in de natuurgebieden, maar ook in het 
landelijk en stedelijk gebied.'

De brief is onder andere ook door de  
Milieuraad en de andere deelnemers aan 
het Zwols Natuurplatform ondertekend. 
In september gaan de initiatiefnemers in 
gesprek met de provincie. 

Groene organisaties willen ecologische kaart van Overijssel 



Streekmarkt: De smaak van Zwolle
www.slowfoodzwolle.nl
www.doeparknooterhof.nl 

Zondag 11 september 2016 van 11.00 tot 
17.00 uur

Het achterland van Isala,  
fietsexcursie (20 km)
www.ivnzwolle.nl 

Zaterdag 17 september 2016 van 14.00 
tot 17.00 uur. Een fietsnatuurexcursie van 
ongeveer 20 kilometer in het achterland van 
Isala onder leiding van IVNgidsen.
De start is om 14.00 uur bij de hoofdingang 
van de Isala kliniek in Zwolle. Deelname is 
gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.

Nazomerfeest Doepark Nooterhof
www.milieuraadzwolle.nl 

Zondag 18 september 2016 van 13.00-
17.00 uur. Doepark Nooterhof

Groendoeners in de herfst  
(kinderen 8 t/m 12 jaar) 
www.ivnzwolle.nl 

Op zaterdag 24 september 2016 van 14.00 
tot 16.00 uur organiseert IVN Groendoe
ners in de herfst. Kosten zijn 2 euro. Voor de 
leeftijd 8 t/m 12 jaar.  Doepark Nooterhof

Avontuur in de natuur  (gezinsexcursie 
voor kinderen van 4 t/m 8 jaar)

Op zondag 25 september 2016 van 14:00 
tot 16:00 uur organiseert het IVN voor 
kinderen van 4 t/m 8 jaar Avontuur in de 
Natuur met klimmen, spannende beesten 
ontmoeten en vieze handen maken. Deel
name kost 2 euro.  Doepark Nooterhof

Een wandelexcursie onder leiding van 
IVNgidsen in en om het Westerveldse bos in 
Zwolle. “Op avontuur voor je zintuigen, een 
natuurbeleving voor volwassenen”
www.ivnzwolle.nl

Zondag 2 oktober 2016. Verzamelen om 
14.00 uur bij de parkeerplaats aan het 
einde van de Kolksteeg. Deelname is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.

Week van het Landschap
www.landschapoverijssel.nl 

Van zaterdag 15 oktober tot en met zondag 
23 oktober 2016 vinden er op de diverse 
bezoekerscentra dagelijks leuke herfstacti
vi teiten voor de hele familie plaats. Naast de 
fruitpersdag met mini streekmarkt zijn er 
diverse lezingen, activiteiten voor kinderen, 
tieners en volwassen en wandelingen. Voor 
alle bezoekers is er dus volop keuze om in 
hun gemeenschappelijke achtertuin de 
kleurrijke herfst te vieren.

Wilde Buiten Dag 
www.natuurmonumenten.nl

16 oktober 2016 van 11.00 tot 16.00 uur
Een gratis evenement voor alle kinderen van 
4 t/m 14 jaar georganiseerd door Natuur
monumenten.

“Hier word je een echte boswachter van 
OERRR! Met een boswachterspaspoort ga je 
op pad langs allerlei avontuurlijke, leerzame 
en creatieve onderdelen: Als spotwachter 
wild spotten. Als spoorzoeker zoeken naar 
dierensporen. Als vuurmeester vuur maken 
zonder lucifers. Of je eigen pijl en boog 
maken”

Locatie : Biologische schapenhouderij De 
Vreugdehoeve, Zalkerveerweg 20, Zwolle
Deelname is gratis voor zowel kinderen als 
ouders, maar je moet je wel van tevoren 
aanmelden

Natuuractiviteiten

Samen ecologische boter maken bij de Buitenspeeldagen Doepark Nooterhof, voorjaar 2016.

Op de volgende sites vind je ook 
regelmatig lokale en regionale groene 
activiteiten:

www.knnv.nl/zwolle 
www.duurzaamzwolle.nl 
www.schellerdriekhoek.nl 
www.zwollegroenstad.nl 
www.groeneloperzwolle.nl 
www.letszwolle.nl 
www.staatsbosbeheer.nl 
www.frisgroen.nu 
www.natuurenmilieuoverijssel.nl 
www.bijenteeltverenigingzwolle.nl



Tekst: Roel Kuijper 
 
Op zaterdag 28 mei was er ook in Zwolle een 
demonstratie tegen TTIP. Het blijkt echter, ook 
in Zwolle, lastig uit te leggen waarom het een 
voor iedereen belangrijk onderwerp is. Wat 
merkt u als Zwollenaar er nu zelf van? 

TTIP  is een handelsverdrag in wording 
tussen de EU en de VS, dat de weg moet 
vrijmaken voor bedrijven om meer winst te 
gaan maken ten koste van mens, dier en mi
lieu. Ons milieu zal hierdoor ondergeschikt 
worden gemaakt aan handel en investerin
gen. Het TTIP verdrag opent onze grenzen 
en dus ook lokale winkels voor bijvoorbeeld 
het slechte Amerikaanse voedsel. Daar zijn 
onze dieronvriendelijke kiloknallers niks bij. 
TTIP zal dus investeerders uit een vervui
lende en onrechtvaardige economie gaan 
beschermen. Europese boeren kunnen extra 
in de problemen komen door beschermde 
goedkope import van slechte kwaliteit en 
gepatenteerd voedsel. De Europese markt 
zal dan worden overspoeld door voedings

middelen, die hier, met goede reden,  niet 
geproduceerd mogen worden. 
De standaarden voor milieu, het gebruik van 
groeihormonen en pesticiden, dierenwelzijn 
en arbeidsomstandigheden zijn in de VS 
veel lager dan in de EU. Ze zullen worden 
gelijkgeschaald, zonder dat de EU burger, 
waaronder u, daar iets over te zeggen 
heeft. Want de nu bestaande verschillen in 
standaarden mogen geen obstakel zijn voor 
de handel. 

ISDS  is een  regeling waarmee multina
tionals claims kunnen indienen tegen 
democratisch genomen besluiten. Om 
de kritiek hierop weg te nemen heeft de 
Europese Commissie een nieuwe regeling 
bedacht: ICS. Deze staat echter nog steeds 
toe dat buitenlandse investeerders de 
nationale rechter omzeilen en EUlidstaten 
voor een internationaal tribunaal kunnen 
dagen. Rechters van dit tribunaal zijn niet 
onafhankelijk te noemen. Het mogen ook 
juristen zijn. Belangenverstrengeling ligt 
op de loer. Investeerders krijgen onder ICS 

nog steeds het recht om te claimen dat 
nieuwe wetgeving die het algemeen belang 
dient neerkomt op “indirecte onteigening”, 
oftewel verlies. Dit kan bijvoorbeeld gaan 
gelden voor de waarschuwingen die nu op 
sigarettenpakjes staan. 
Nota bene mogen alleen buitenlandse 
ondernemers naar het arbitragehof stappen, 
Nederlandse dus niet. Ook burgers zijn niet 
welkom bij dit hof. Om een voorbeeld te  
noemen: Monsanto staat al in de start
blokken om Nederland een proces via ISDS 
aan te doen omdat Nederland de pesticide 
Glyfosaat (Round Up) gedeeltelijk wil verbie
den. Het gevolg voor de burger kan zijn dat 
bij voorbeeld in Groningen (weer) in extreme 
mate gas kan worden gewonnen, omdat de 
Amerikaanse Exxon Mobil aandeelhouder 
is van de NAM. Of dat we door Monsanto 
gepatenteerd en behandeld voedsel, ook in 
onze Zwolse winkels, niet mogen weigeren 
op straffe van megaclaims. 

Zo komt  TTIP  dus erg dichtbij onze Zwolse 
huiskamers.

Een beter milieu eindigt bij TTIP 

Heb jij interesse in (een van) de volgende activiteiten van de Milieuraad Zwolle?

 Advisering Natuur, Milieuzorg, Ruimtelijke Ordening, Verkeer
 Werkgroep PR en Activiteiten Doepark Nooterhof

 VLO (Vrijwillig Landschapsonderhoud)
 Af en toe meehelpen bij activiteiten

 Bestuur

Werktijden zijn in overleg, overdag en/of 's avonds.
Reageer via: info@milieuraadzwolle.nl, bel: 038-4982618 of kom een keer langs.

Openingstijden van ons kantoor: dinsdag t/m vrijdag van 9.30  13.00 uur.

Vrijwilligers gezocht

Maak jij deel uit van een groen bewoners
initiatief in Zwolle? Werk je bijvoorbeeld 
samen met je buren in een buurtmoestuin? 
Help je mee het schoolplein te vergroenen? 
Of probeer je een dergelijk initiatief van 
de grond te krijgen en kun je daarbij hulp 
gebruiken? Neem dan contact op met de 
Milieuraad. 

Wij koppelen je vanuit de Groene Loper 
Zwolle aan de juiste contactpersoon of 
organisatie met de benodigde expertise. Bij
voorbeeld in het contact met de gemeente, 
het aanvragen van fondsen en subsidies, het 
schrijven van persberichten en projectplan
nen of het geven van trainingen.

Wil je meer weten over de ondersteunings
mogelijkheden door de Groene Loper? 
Neem dan contact op met de Milieuraad via 
tel: 0384982618 of  
email: info@milieuraadzwolle.nl

Zie ook: www.groeneloperzwolle.nl en  
Facebook: groeneloperzwolle.

Groene Loper Zwolle ondersteunt groene initiatieven


