
Fietsersbond Zwolle, Blauwvingerener-
gie, Duurzaam Zwolle, Buurkracht, en 
de Milieu raad zijn samen een Zwolse 
Milieuplatform gestart. De Milieuraad 
heeft tevens de coördinatie van het nieuwe 
Milieuplatform op zich genomen. Één van 
de gezamenlijke ambities die verder uit-
gewerkt worden is duurzame mobiliteit. 

Verduurzaming van mobiliteit vraagt 
om het maken van keuzen. Dat betekent 
onder meer, op lokaal niveau, verdere 
verschuiving van auto naar bijvoorbeeld 
fiets, e-bikes, e-scooters en auto’s zonder 
uitstoot. Behalve de verduurzaming van 
de mobiliteit zullen op de lange termijn 
deze doelen alleen haalbaar zijn als de 
mobiliteit afneemt, bijvoorbeeld in het 
woon-werkverkeer. Dat is nu nog niet 
goed bespreekbaar, maar het Milieu-
platform wil dit ook graag op de agenda 
krijgen.

Voor Zwolle betekent dit dat de voorz-
ieningen voor wandelaars en fietsers 
uitgebreid moeten worden. Voertuigen 
met uitstoot van CO2 zullen vervangen 
moeten worden door andere met weinig 
of geen uitstoot. De  aandrijving met 
diesel- en benzinemotoren wordt vervan-
gen door elektrische aandrijving. Of door 
gebruik van duurzame brandstoffen zoals 
waterstof of ammoniak. Behalve de uit-
stoot van broeikasgassen wordt hiermee 
ook de andere uitstoot, zoals fijnstof en 
geluid, sterk verminderd.

Het Milieuplatform wil dat deze over-
gang in Zwolle er zo snel mogelijk 
komt. Zodat op termijn al het openbaar 
vervoer binnen de gemeente Zwolle 
elektrisch aangedreven wordt. Verder 
kan het huidige verkeer zonder uitstoot,  
zoals wandelaars en fietsers, op verschil-
lende manieren verbeterd worden. In de 
eerste plaats door optimaliseren van de 
looproutes en de fietsinfrastructuur, in-
clusief stallingsmogelijkheden. Ook door 
nieuwe initiatieven zoals deelfietsen, 
fiets transferia en veel andere mogelijk-
heden om het fietsverkeer te stimuleren. 
Daarbij hoort ook een ontmoediging 
van snor- en  bromfietsen die voor veel 
uitstoot van fijnstof en lawaai zorgen. 

Het noodzakelijke vrachtvervoer, onder 
andere voor de bevoorrading van win-
kels, zal plaats gaan vinden vanuit aan 
de rand van de stad gevestigde depots. 
Hierbij zal gebruik worden van elektrisch 
aangedreven voertuigen, dit geldt ook 
voor bezorgdiensten.  

Dit alles staat in een startnotitie die 
in het Milieuplatform is besproken. Er 
wordt gemikt op een projectgroep die zo 
concreet mogelijke activiteiten richting 
gemeente, provincie, inwoners en poli-
tiek verder uitwerkt. 
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Milieuplatform aan de slag met 
duurzaam vervoer 

Activiteitenkalender
Nieuwjaarsbijeenkomst, met workshop over stadsvogels,  voor vrijwilligers en relaties:  

zaterdag 28 januari 2017 in Doepark Nooterhof.
Meer informatie over deze activiteiten: zie www.milieuraadzwolle.nl 

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



De Milieuraad heeft inbreng geleverd bij het 
Grondstoffenplan 2016-2020  

Elke 4 jaar brengt de gemeente een Grond-
stoffenplan (GGP)  uit. Eigenlijk is het een 
afvalplan, want het gaat over de verwerking 
van het Zwolse afval door voornamelijk de 
ROVA. Er zijn drie  hoofdlijnen in het GGP: 

-  Faciliteren: extra voorzieningen treffen, 
zodat iedereen de mogelijkheid heeft afval 
goed en makkelijk te scheiden.

-  Motiveren : laten zien en ervaren wat 
voorkomen van en goed scheiden van 
afval oplevert.

-  Belonen:  financieel en anderszins belonen 
van voorkomen en goed scheiden van 
afval en grondstoffen. 

De ambitie is om in vier jaar de hoeveelheid 
restafval te halveren van 200 kg per inwoner 
per jaar nu, naar 100 kg in 2020.  
De gemeen te komt in het voorjaar van 2017 
met een gedetailleerd uitwerkingsplan. 
 
De gemeente heeft ook de Milieuraad om 
inbreng gevraagd. Sybald Noordam, de 
afvalspecialist van de werkgroep Milieuzorg, 
heeft een reactie geschreven met onder-
steuning van de andere werkgroepleden. 

Deze reactie is door de gemeente op prijs 
gesteld en meegenomen in de afweging. 
Sybald is ook aanwezig geweest tijdens het 
mondelinge vragenuurtje van de gemeen-
teraad.  

Invoering van diftar heeft volgens de Mi-
lieuraad in bijvoorbeeld  Deventer geleid tot 
een forse reductie in restafval. Daarom  lijkt 
diftar voor het milieu een goede zaak.  De 
Milieuraad is verder postitief over het in de 
toekomst beter gescheiden inzamelen bij 
hoogbouw, in de binnenstad en in Assen-
dorp. 

Voorkomen van verspilling wordt niet 
duidelijk genoeg genoemd in het GGP. Dat 
is een gemiste kans. Afval dat niet wordt 
gemaakt hoeft ook niet te worden ver-
werkt. Daarnaast moet ook kritisch gekeken 
worden naar de sorteerstromen papier, PMD 
(plastic en blik) en grof vuil. Bij de recycling 
van plastic blijkt namelijk dat het merendeel 
niet gerecycled kan worden, en alsnog ver-
brand wordt. Het voorstel van de Milieuraad 
is dan ook om bij de berekening van het 
restafval de hergebruikpercentages van de 
sorteerstromen mee te nemen. Er moet dus 
nog meer gebeuren om de maximaal 100 kg 
restafval per inwoner te halen. 

De gemeenteraad heeft uiteindelijk besloten 
om in het najaar van 2017  te starten met een 
proef voor  afvalscheiding. Inwoners kunnen  
zich vrijwillig hiervoor aanmelden. Wie goed 
afval scheidt tijdens deze periode, gaat minder 
betalen. In een reactie in De Stentor stelt 
Sybald Noordam teleurgesteld te zijn dat er 
nu eerst een proef moet komen. Er is meer 
ambitie nodig om de doelstellingen te halen. 
De Milieu raad blijft de ontwikkelingen rond-
om het scheiden van afval in Zwolle kritisch 
volgen. 

Grondstoffenplan 2016-2020 : langzaam de goede kant op. 

Ook in het verleden was de Milieuraad al betrokken bij het Afvalbeleid. Het is wel aardig om te zien dat ook toen al dezelfde 
vraagstukken speelden. Een stukje uit de Mileupraat van april 2002  laat dit zien. 



Het knotseizoen is begin november weer 
begonnen voor de werkgroep Vrijwillig 
Landschapsonderhoud (VLO), en gaat door 
tot maart 2017. De hele maand novem-
ber knotte de werkgroep in Spoolde. In 

december ging het werk verder aan de 
Heinoseweg. Ieder zaterdag wordt er 
gewerkt van 9.00 tot 12.30 uur. Nieuwe 
vrijwilligers, liefhebbers van werken in de 
natuur, zijn welkom.

Voor hen is nadere informatie bij Herman 
ten Den, tel 038 - 85 35 839 of 
vlo@milieuraadzwolle.nl 

VLO startte knotseizoen in Spoolde

 Knotten in Spoolde foto: Diet ter Stege

Tekst: Siebe Pool

De Nederlandse energieproducenten 
hebben het afgelopen jaar meer stroom 
uit kolen geproduceerd dan vorige jaren, 
omdat deze 'vuile' grondstof erg goedkoop 
is. Daarom zijn deze stroomleveranciers 
minder duurzaam dan in 2014.  

De energie rechtstreeks kopen van een 
energiebron; waarom kan dat eigenlijk niet? 
Dat vroegen de oprichters van Vandebron 
zich begin 2013 af en dat was het begin 
van Vandebron. De energiemarkt is log, 
vastgeroest en conservatief en geen markt 
waar verandering snel op gang komt. Grote 
energiebedrijven, met hun gas- en kolen-
centrales, zitten natuurlijk niet te wachten 
op een energierevolutie, een overgang naar 
duurzame bronnen. Zij investeerden immers 
miljarden in de kolencentrales en ze blijven 
zo rustig doen wat ze altijd deden: grijze 
stroom opwekken. Maar omdat de vraag 
naar groene energie wel groeit, verven ze 
deze grijze stroom met buitenlandse certifi-
caten groen. 

Vandebron begint van onderen de energie-
markt te veranderen: bij de kleine energie-
producent. Juist de boeren, buren en 
bedrijven investeren in duurzame energie 
en zullen het verschil maken. Maar deze 
energiebronnen konden hun energie niet 
rechtstreeks aan de gebruiker verkopen. 
Daarom begon Vandebron een markt-
plaats. Een energiemarktplaats waar lokale 
energiebronnen zelf hun energie kunnen 
verkopen en elke consument zijn eigen bron 
kan kiezen. 

Vandebron is de eerste online marktplaats 
waar je duurzame energie rechtstreeks 
koopt bij de leverancier. Hierdoor weet je 
precies waar je stroom vandaan komt en 
waar je geld naartoe gaat. Bovendien kies 
je zelf je energiebron. Je hebt de keuze uit 
wind-, bio- en zonne-energie. Als je voor 
goede energie kiest, zet jouw keuze iets 
in gang waardoor er meer groene energie 
wordt opgewekt. De energiebron die jij kiest 
is bij Vandebron ook echt de bron die jouw 
energie opwekt. Groene stroom is dan écht 
100% groen en daarmee dus goed.

De lokale boer met windmolen kan nu zijn 
stroom rechtstreeks aan consumenten 
verkopen en hiervoor zijn eigen prijs 
bepalen. Deze boer verkocht voorheen zijn 
stroom aan bijvoorbeeld de NUON, en nu 
dus rechtstreeks aan de klant. 

Of bijvoorbeeld een Zwols bedrijf met extra 
zonnepanelen op het dak kan hetzelfde 
doen. Kijk maar eens op www.vandebron.nl 
hoe het werkt. 

Vandebron, de aanjager van duurzame energie



Tekst: Loes la Faille
 
Plastic, moeten we er nou blij mee zijn of 
niet? 

Plastic als verpakkingsmateriaal kan een 
goede  keuze zijn. Voedingsmiddelen, in 
plastic verpakt, worden beter beschermd 
tegen beschadigingen. Hierdoor zullen ze 
langer houdbaar zijn en minder snel wegge-
gooid worden. Daarnaast is het lichter dan 
glas. Bij het vervoer van verpakte producten 
zal daardoor minder CO2 uitstoot zijn.
Plastic is niet meer weg te denken uit onze 
dagelijkse omgeving, veel zou onmogelijk 
zijn zonder plastic. Denk bijvoorbeeld maar 
eens aan kunstheupen in de medische 
wetenschap. Of zoiets als een balpen. Plastic 
is echter een ramp als het als zwerfafval 
in ons milieu terecht komt. Daar verdwijnt 
het nooit meer! Doordat oplosmiddelen 
en weekmakers langzaam uit de plastics 
verdwij nen, worden ze hard en gaan ver-

brokkelen. Uiteindelijk worden het onzicht-
baar kleine stukjes. Voor het zover is, zijn 
we jaren verder. Sommige soorten zoals 
polystyreen zijn helemaal niet afbreekbaar. 
Flesjes, zakken, doppen, ballonnen(!!) en 
ander afval komen via kanalen en rivieren 
in zee terecht. Onderweg kan het door 
dieren voor voedsel aangezien worden. 
Wie kent niet de afschuwelijke beelden van 
dode vogels met een maag vol plastic? Via 
de golfstromen komt afval terecht in vijf 
gigantische draaikolken, zogenaamde gyres. 
Zo ontstaan er plastic eilanden van wel 
duizenden kilometers doorsnede. 
Uiteindelijk komt het plastic afval in de 
voedselketen terecht. Dit kan inmiddels 
in ons voedsel aangetoond worden door 
wetenschappers. Zo zijn er microscopisch 
kleine deeltjes plastic gevonden in bijvoor-
beeld melk, bier en honing. Daarnaast kun-
nen ze zelfs ingeademd worden. 
In plastic zitten stoffen die vrijkomen en in 
het milieu belanden of zelfs in ons lichaam. 

Dit zijn zogenoemde BPA's en kunnen 
hormoonverstorend werken. Er zouden al 
zo'n 80 ziektes in verband gebracht kunnen 
worden met deze stoffen. Kortom, we kun-
nen volgens mij wel stellen: Plastic, zegen 
en vloek.

U kunt iets nuttigs doen met uw plastic! Op 
de site van KNGF Geleidehonden (www.
geleidehond.nl) staat informatie over een dop-
penspaaractie. Uw plastic doppen zijn geld 
waard, wat gebruikt wordt voor de opleiding 
van blindengeleidehonden. Allerlei harde 
en schone plastic doppen kunnen gespaard 
worden. In Zwolle kunt u ze op drie plekken 
inleveren. 

Plastic, zegen of vloek?

De Zwolse Nacht van de Nacht op zaterdag-
avond 29 oktober in in Doepark Nooterhof 
trok meer dan 600 bezoekers. Zij konden 
genieten van een groot aantal 'duistere ac-
tiviteiten'. Na de symbolische opening door 
Nachtburgemeester Jeroen van Doornik en 
wethouder Filip van As.  
De bezoekers konden op allerlei manieren 
ervaren hoe belangrijk het donker is voor 
mens en natuur. Dat kon via een sfeervolle 
theatertocht met bijzondere natuurwezens. 

Of het oplossen van de break- in escap-
eroom, voordat de De Berylliumkristal 
tijdbom zou afgaan, dat lukte telkens, maar 
soms maar net op tijd. Sterrenkijken, braak-
ballen pluizen, een mindblown- en een 
zintuigen- circuit, verteltheater, fototrucage, 
presentaties over sterren, over dassen, en 
over led verlichting: het trok allemaal veel 
deelnemers. Er werden bijzondere nacht-
tattoos gezet. En als je iemand zag rondlo-
pen met een wel heel grote verduisterde 

bril, dan speelde hij de 'Blind Legend'. 
 
De organiserende vrijwilligersorganisatie 
Milieuraad Zwolle is erg tevreden over 
het verloop van de avond. 'Er was zelfs 
een kinderverjaardagsfeestje aanwezig.  
Lichtvervuiling is een serieus thema, maar 
we wilden het met een afwisselend speels, 
doe-programma tastbaar maken. Dan bereik 
je veel meer mensen, en is het leereffect ook 
het grootst'. 

Sfeervolle Zwolse Nacht van de Nacht 



Tekst: Cor Mulder

Honden zijn lieve dieren, vooral die van mijn 
vriendin, een klein hondje, Daisy.
Als ik bij haar kom, loopt Daisy mij tege-
moet, en als ik bij de voordeur ben, rent 
zij als een raket de lange gang in naar de 
woonkamer, rent een paar keer om de 
salon tafel heen om uitgeput neer te vallen.
Vervolgens moet ik haar oppakken en bij mij 
op de bank zetten, en moet zij aangehaald 
worden, wat niet lang genoeg kan duren.
Maar er zit ook een andere kant aan honden, 
en dat is een veel gehoorde klacht hun uit-
werpselen. Bij een klein hondje valt het nog 
wel mee, maar bij een grote hond wordt dit 
een flinke hoop.
Deze overlast is algemeen bekend en 
mensen ergeren er zich blauw aan. Zo ook 
bij mij in de buurt aan de Knoppertkamp in 
Zuid. Er zijn speciale hondenuitlaatplaatsen 
waar de honden los mogen lopen, en waar 
automaten staan waar een zakje uit kan 

worden gehaald, om de hondenpoep in op 
te bergen. Maar er zijn altijd mensen die dit 
nalaten.

Voor speelplaatsen van kinderen is dit 
een gruwel, want zij kunnen niet vrij en 
hygiënisch spelen. Moeders moeten dan 
de viezigheid weer schoonmaken en de 
wasmachine doet de rest. Speelplaatsen 
behoren voor de kinderen en niet voor hon-
den, en zijn evenmin als kattenbak voor de 
katten. Honden- en kattenbezitters behoren 
daar op te letten en zou een zegen zijn voor 
de kinderen.

De bananenschil heeft een beduchte 
concurrent gekregen, de hondenpoep. Het 
lijkt ogenschijnlijk zo onschuldig maar de 
gevolgen kunnen desastreus zijn, als je er 
over uitglijdt. 

Menigeen heeft een enkel gebroken of is 
beland in het ziekenhuis, en wie draait dan 

op voor de schade? De hond en zijn baasje 
zijn dan allang verdwenen.

Vroeger moest je hondenbelasting betalen, 
waaruit het opruimen van de poep en de 
hondenvoorzieningen werden betaald. Nu 
wordt dit uit onze belastinggelden betaald. 
De gemeente zou hier een hondenpoep-
zuiger voor kunnen inzetten, wat in diverse 
gemeenten al wordt gebruikt. Of ligt het 
misschien bij de opvoeding van de hond 
door zijn baas of bazin? 

Tekst: Loes la Faille

In Zwolle wordt jaarlijks de Nacht van de 
Nacht georganiseerd door de Milieuraad. 
In de Nooterhof kun je tijdens die nacht 
deelnemen aan een heleboel ‘duistere ac-
tiviteiten’. Ook is er oog voor de schoonheid 
van de nacht. 

Het evenement is in het leven geroepen 
om aandacht te vragen voor de gevolgen 
van lichtvervuiling en lichthinder. (Volgens 
Wikipedia is lichtvervuiling de verhoogde 
helderheid van de nachtelijke omgeving 
door gebruik van kunstlicht. Lichthinder is 
de overlast die mensen en dieren hiervan 
ondervinden. Lichtvervuiling is een vrij 
recent fenomeen en wordt onder andere 
veroorzaakt door verlichting in de tuinbouw, 
straatverlichting, reclameverlichting en ter-
reinverlichting).  

Voor mensen, dieren en planten is de 
duisternis erg belangrijk. Te veel licht 
gedurende de nacht verstoort het bioritme 
van levende wezens. Hele ecosystemen 
kunnen ontregeld  worden door te veel 
kunstlicht. Bij mensen wordt door te veel 
licht minder melatonine (slaaphormoon) 

aangemaakt. Hierdoor slapen we minder en 
kan de kwaliteit van de slaap verslechteren. 
Een verstoorde slaap heeft een negatieve 
uitwerking op ons immuunsysteem. We 
worden daardoor vatbaarder voor ziektes. 
Nachtdieren kunnen door te veel licht 's 
nachts minder actief worden. Daardoor 
gaan ze minder op zoek naar voedsel.  
Vogels kunnen 's nachts juist actief worden 
en door je tuin gaan scharrelen.
Bij veel planten bepaalt de daglengte 
wanneer ze gaan bloeien of hun blad laten 
vallen. 

Door te veel licht wordt ook deze cyclus 
verstoord. Bomen vormen om zich te be-
schermen tegen de vrieskou een kurklaagje. 
Door te veel licht in hun omgeving wordt 
dit kurklaagje niet aangemaakt. We kunnen 
door een lichte omgeving 's nachts minder 
sterren zien, ook geen vallende om een 
wens te doen :-). Er kunnen minder astrono-
mische waarnemingen gedaan worden.
Wij kunnen in ieder geval bij de verlich-
ting van onze eigen buitenruimte zo veel 
mogelijk rekening houden met natuur en 
milieu. Plaats zo min mogelijk buitenverlich-
ting. Veel constant brandende buitenverlich-
ting schijnt inbrekers niet eens af te schrik-

ken. Maak gebruik van bewegingsmelders. 
Koop zoveel mogelijk armaturen die alleen 
naar beneden stralen en niet naar boven. 
Gebruik verder LED lampen met een zo laag 
mogelijke wattage. Dit bespaart ook nog 
energie. Laat (kerst)verlichting niet de hele 
nacht branden. 

Laten we van de nacht weer echt nacht 
maken. 

Wil je meer weten? Bekijk dan eens de docu-
mentaire Aurora Metropis- Lichthinder in 
Nederland van Jeroen Disch op YouTube.

Lichtvervuiling, hoezo?

Geen hondenpoep op mijn stoep

Foto's : Ellen la Faille



Tekst: Hans IJzerman

Veel van onze tuinen verstenen. Lang niet 
iedereen heeft zin om een tuin te onder-
houden, en men kiest er dan voor om de 
tuin te betegelen. Een buurvrouw die haar 
gazon maait, de buurman die zijn horten-
sia's snoeit. Ze worden steeds zeldzamer. 
Steeds meer mensen gooien hun gazon 
en borders de tuin uit en kiezen voor een 
verharde tegeltuin. Probleem wordt steeds 
meer dat het regenwater dan niet in de tijd 
heeft om in de grond weg te zakken, maar 
via de straat in het riool beland. Tijdens 
hevige regenbuien kan het riool het dan 
niet meer aan, met straten die blank staan 
als gevolg. Naast de overheid kunnen ook 
de tuineigenaren hun “steentje” bijdragen 
aan de oplossing van het probleem.  

Naast effect op water heeft verstening 
nog een effect: de hitte in de stad kan in 
de zomer aardig oplopen. Het verschil in 

temperatuur tussen dorp en stad kan wel 
6 graden bedragen. Dit heeft een negatief 
gevolg op de gezondheid van mensen, met 
name ouderen en zwakkeren.  

Wat kun je zoal doen om het vele regen-
water niet allemaal op het (soms) overbelas-
te riool af te voeren? Je kunt het regenwater 
opvangen in een regenton, die je kunt 
gebruiken om de planten water te geven 
in tijden van droogte. Zo wordt schoon 
leidingwater bespaard en regenwater nuttig 
gebruikt. Een andere mogelijkheid is om de 
regenpijp die naar de rioolbuis gaat, af te 
koppelen en met een bocht naar de tuin te 
geleiden, waar het langzaam in de grond 
kan zakken. De buis die in de grond achter-
blijft kun je met een deksel afsluiten.  

Er is steeds meer vraag naar een onder-
houdsvriendelijke tuin. Veelal wordt dan 
gekozen voor tegels, maar andere mogelijk-
heden zijn boomschors, houtsnippers, 

gravel, split en schelpen. Allemaal goed 
waterdoorlatend. Nieuw en verrassend zijn 
de waterdoorlatende betonstraatstenen 
en tegels. Dit zijn poreuze stenen en tegels 
met gaten erin en onderaan de stenen 
zitten klei ne kanaaltjes die het regenwater 
afvoeren naar de bodem. Er bestaan tegen-
woordig tegels die ongeveer 50 liter water/
m2 per minuut doorlaten. Ze fungeren als 
een soort vergiet, maar dan in tegelvorm.  Er 
zijn ook straatstenen / klinkers  die met een 
brede voeg worden gelegd. Ze hebben nop-
pen aan de zijkant zodat de stenen altijd op 
afstand blijven liggen. De voegen worden 
opgevuld met fijne kiezelstenen, fijn split 
of grof zand. De waterafvoer wordt minder 
naarmate er meer onkruid tussen groeit. 
 
De gemeenten zijn al langer bezig met 
dit vraagstuk. In veel nieuwe woonwijken 
wordt het regenwater gescheiden afgevo-
erd.  Er is dan een regenwater riool en een 
afvalwater riool. 

Verstening

Drie windmolens op het terrein van 
Scania op bedrijventerrein Voorst. Een 
plan van Hogeschool Windesheim, Sca-
nia en Blauwvingerenergie. Zij willen 
elk een windmolen financieren en daar 
de opgewekte energie bij gebruiken,. 
Gemeente Zwolle onderzoekt of dat 
haalbaar is, of die locatie geschikt is en 
of er genoeg draagvlak voor is onder 
de Zwolse bevolking. Bewoners van 
omringende woonwijken zijn inmiddels 
ingelicht.

Zowel het Natuurplatform als de 
Milieuraad -werkgroep Milieuzorg zijn 
vertegenwoordigd in de klankbord-
groep die nadenkt over het plan. Een 
besluit van de gemeente wordt ver-
wacht in de eerste helft van 2017.

Milieuraad / Na-
tuurplatform in 
klankbordgroep 
windmolens

Tekst: Ina Huizinga 
 
Leuk idee. Geef eens een plantje terug aan 
de gever. 

Hiermee laat je zien dat je goed voor het 
plantje hebt gezorgd. Zelfs zo goed dat deze 
uit zijn potje is gegroeid en dat hij weer 
nieuwe stekjes heeft gemaakt. 

In dit geval heb ik het papier om het potje, 
in de glazen weckfles, aangepast aan de 
smaak van de gever. Mocht je er zelf niet 
zo’n leuk weckflesje bij hebben gekregen 
kun je ze natuurlijk ook in een glazen 
jampotje zetten. Wanneer je zelfs nog meer 
stekjes hebt kun je nog meer mensen blij 
maken met een recycle plantje.

Recycle een plant kado

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



Leren over de natuur kan heel leuk en gezellig zijn. Ons Nazomerfeest Doepark Nooterhof op 18 september 2016 werd bezocht door tegen 
de 1200 bezoekers. Zij konden meedoen aan een groot aantal activiteiten.

Sfeervol Nazomerfeest Nooterhof met veel groene activiteiten

Tekst: Ina Huizinga
 
Benodigheden:
Houten pallet vaak te vinden bij bouwwerk-
plaatsen of tapijtwinkels.
Spijkers of schroeven
Eventueel verf

Werkwijze: 

1.  Haal alle planken van de pallet los behalve 
de beide uiteinden.

2.  Maak van de beide uiteinden een stevige 
ondergrond zodat de boom kan staan.

3.  Zet twee planken boven elkaar vast zodat 
er een stam ontstaat. Deze stam zet je 
vast op de ondergrond.

4.  Dan kun je met de overige planken je tak-
ken vast maken aan de stam en eventueel 
je stam ook nog verbreden.

5.  Maak haken in je boom om bloemen, 
stenen of items op te hangen.

6.  Ik heb er voor gekozen om mijn boom 
een kleurtje te geven.

7.  Vervolgens heb je een paasboom, bloe-
menboom, herfstboom en kerstboom. 

Boom maken van een houten pallet



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: 038-4982618 of  
e-mail: info@milieuraadzwolle.nl

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

Groene Loper Zwolle ondersteunt groene initiatieven

Biodiversiteit in de tuin
Op verschillende manieren kunnen buurt-
initiatieven biodiversiteit toepassen in hun 
omgeving. Hoe? 
De Groene Loper Zwolle organiseerde 
in samenwerking met de Milieuraad  op 
woensdagavond 14 september  een bijeen-
komst in en om de Schellerhoeve voor de 
“groene” buurtinitiatieven en de overige 
groene organisaties.  

Na inleidende (korte) pitches door mensen 
die veel van tuinplanten, bomen, padden-
stoelen, bodem, vogels, insecten weten 
konden de deelnemers  aan tafels meer 
informatie krijgen over  hoe je nog meer 
biodiversiteit kun toepassen binnen je 
groene buurtinitiatief. 

Wilde bijen 
Nicole Verkerk verzorgde inbreng over het 
thema bijen. 
Naast de honingbij zijn er 257 andere 
soorten wilde bijen. Er werd veelal gevraagd 
naar tips om juist de omgeving voor de 
wilde bij te verbeteren. In z'n algemeenheid: 

1.  Verleng het drachtseizoen door in het 
voorjaar bollen te planten (met name 
krokussen). Ook de wilg is voor het stuif-
meel en nectar een belangrijke voed-
selbron in het voorjaar. En in het najaar 
klimop of een honingboom te planten. 

2.  Snoei pas na de bloei (denk daarbij aan 
hagen en de knotwilg)

3.  Kies planten of struiken met een enkele 
bloem

4.  Laat rommelhoekjes ontstaan en schuine 
zandplekjes voor nestjes van de wilde bij.

5.  Leestip: Niet zonder elkaar van Louis 
Schoonhoven en Koos Biesmeijer

Geheimen uit de moestuin
IVN en Milieuraad verzorgden half oktober een activiteit bij de Buitenspeeldagen:  Geheimen uit de Moestuin van Doepark Nooterhof. De 
deelnemers leerden over bijzondere groenten, en maakten samen een bijzondere soep .  



Midwinterhoornblazen in het Reestda
 
Zondag 18 december 12.00 tot 17.00 uur.
Bezoekerscentrum De Wheem, Oud Ave-
reest 22, Balkbrug.
Op 2 locaties worden er door de Ekelbloa-
zers uit Zuidwolde, tussen 12 en 15 uur, 
midwinterhoorns geblazen. U kunt kiezen 
uit 1 van de wandelroutes en hierna is er de 
mogelijk voor een kop warme chocolade-
melk of een kop snert

Beklim de watertoren in St. Jansklooster
www.natuurmonumenten.nl

Zaterdag 17 en 28 december 12.30 tot 
13.30 uur.
Nationaal park Weerribben-Wieden.
Bezoekerscentrum De Wieden, Beulakerpad 
1, St. Jansklooster
Beklim het baken in de Wieden en geniet 
van het fantastische uitzicht. Alleen voor 
mensen die goed ter been zijn. Reserveer 
tijdig tot voor 17 uur de dag ervoor via de 
website.

Jaarlijke kerstwandeling  
www.glk.nl

Vrijdag 26 december 10.30 tot 14.00 uur.
Landgoed De Horte, Poppenallee 39, Dalf-
sen.
Inclusief warme chocolademelk en voor de 

kinderen knutselen onderweg. Je kunt je 
handen warmen aan een knapperend vuur, 
luisteren naar muziek en als vanouds schalt 
de midwinterhoorn.
Kosten 2,50 tot 5,- p.p. reserveren niet nodig.

Drie Koningenwandeling
www.glk.nl 

Vrijdag 6 januari, start om 14.00 uur, duur 
ca 2,5 uur.
Startlocatie: Erf van Daendels aan de 
Nieuwe Zuidweg nabij Epe en Heerde. 
De boswachter neemt u mee voor een wan-
deling over landgoed De Dellen. Onderweg 
vertelt hij over het gebied, het laatste uur 
van de wandeling verblijft u op de Render-
klippen waar gekeken en geluisterd wordt 
naar de midwinterhoornblazers. Kosten : 
vanaf € 2,-. Reserveren noodzakelijk via de 
website www.glk.nl 
 
Winterwonderland 
www.ivnzwolle.nl

Zaterdag 11 februari 2017, 14.00 uur tot 
16.00 uur, Doepark Nooterhof.
Georganiseerd door: IVN Zwolle 
Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar; deelname 
€ 2,-
 
 

Vogelzangcursus 2017 
www.ivnzwolle.nl
 
Kosten: 25 euro voor leden IVN en KNNV en 
40 euro voor niet-leden 
 
Cursusdata:
-  zaterdaggroepen: 4 maart t/m 20 mei van 

8.00 - 9.30 uur.
-  maandaggroepen: 6 maart t/m 22 mei 

van 9.00 - 10.30 uur.
 
Meer informatie en aanmelding:  
www.ivnzwolle.nl.
Martje Dijks: 038-4216315 (tussen 18.30 & 
19.00 u)

Natuuractiviteiten

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

Velt is de landelijke Vereniging Ecologisch 
Leven en Tuinieren. Inmiddels zijn er in ons 
land 25 actieve lokale afdelingen. In Zwolle 
en omgeving zijn veel mensen bezig met 
biologisch moestuinieren, stadstuinieren, 
biologisch voedsel en duurzaam leven. 
Veelal met plezier en voldoening. Toch is 
er behoefte aan praktische ondersteuning 
en uitwisseling, zeker als starter. De net 
opgerichte VELT -afdeling wil voorzien in de 
behoefte aan kennis en ervaring, via moes-
tuin cursussen, het organiseren van lezingen 
en praktische workshops, meeloopdagen in 

elkaars tuin, gezamenlijke zadeninkoop en 
ruildagen.

De startbijeenkomst vond plaats in de Eem-
hoeve. Landelijke coördinator Wil de Vooght 
vertelde over het werk en de voordelen 
van VELT. Afdelingsvoorzitter Leo Oosterloo 
presenteerde  het jaarprogramma 2017 voor 
Zwolle en omstreken.  Vervolgens vertelde 
Lambert Sijens over de De Tuinen van Wel-
dadigheid in Veenhuizen en van alles over 
bonen. Het jaar 2016 is door de VN uitgeroe-
pen als het jaar van de boon. De boon telt 

als supergezond en zeer eiwitrijk voedsel 
en is ook nog heel goed voor de bodem. 
Daarmee is het telen en eten van bonen 
een goed antwoord op de milieuproblemen 
die worden veroorzaakt door de westerse 
vleesconsumptie.
Aansluitend was  er een lunchbuffet met 
natuurlijk bonen in de hoofdrol.

Informatie : www.velt-nederland.nl

‘Lekker eten begint in je moestuin’ 
Met deze slogan startte  op zaterdag 19 november de  Zwolse VELT -afdeling.

Bonensoort de Zwolse Paarse


