
In reactie op de gemeentelijke Agenda 
Duurzaamheid heeft de Milieuraad diverse 
ambities en suggesties geformuleerd om 
in Zwolle verder te komen met het thema 
Duurzaamheid. De bedoeling is om het 
beleid, op terreinen als afval, vervoer en 
bouw, én de uitvoering daarvan een (posi
tief bedoeld) duwtje in de rug te geven. 

De reactie is redelijk kritisch. Belangrijk 
punt is dat de doelstellingen uit het 
vorige Programma Duurzaamheid 2010-
2014 niet of nauwelijks gehaald zijn. Als 
voorbeeld kan dienen dat de doelstell-
ing '20% CO² reductie ten opzichte van 
1990' totaal niet gehaald is. Het is niet 
erg logisch om vorige doelstellingen niet 
eerst te evalueren, maar simpelweg nu de 
nieuwe Agenda Duurzaamheid, die loopt 
tot 2020, vast te stellen. 

Een van de onderwerpen in de Duurzame 
Agenda is 'beter benutten'. Het tegen-
gaan van verspilling van bijvoorbeeld 
voedsel wordt echter niet genoemd. 
Voor preventie is geen aandacht. Terwijl 
hier juist veel direkte winst kan worden 
behaald en het ook een aandachtspunt 
van de landelijke overheid is.

Op het gebied van verduurzaming van de 
eigen gebouwen mist een duidelijk plan. 
In de sociale huursector worden resultat-
en geboekt, maar voor bijvoorbeeld leeg-
staande kantoren en voor de koopsector 
is geen beleid om het energiezuiniger te 
maken. 

De notitie gaat verder in op thema's als 
afval en vervoer. De conclusie: eigenlijk is 
het zo dat de intenties van de gemeente 
er wel zijn, maar zonder concrete, meet-
bare ambities zal in 2020 het verschil 
nauwelijks gemaakt worden. 

'Onze reactie is bedoeld om het beleid 
én de uitvoering daarvan een (positief 
bedoeld) duwtje in
de rug te geven', aldus Milieuraad voorzit-
ter Hans de Graad in een begeleidend 
schrijven aan de gemeente. 'Vanzelf-
sprekend zijn wij steeds bereid om over 
onze reactie te spreken, toelichtingen te 
geven of op andere wijze een bevorder-
ende bijdrage te leveren, ook breder op 
het gebied van Duurzaamheid'.

De notitie is te lezen via onze website.
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Pleidooi: meer ambities in Zwolse 
Duurzame Agenda

Activiteitenkalender
Voorzomerfeest Doepark Nooterhof, zondag 22 mei van 13.00 - 17.00 uur. 

Groene lentesfeer met vele groene doe-activiteiten, gezelligheid en muziek. 
Speciale attractie: Kippenvel & Muizenis vertelt dwarse dierenverhalen tussen kop en staart. 

Meer informatie vanaf begin mei op www.milieuraadzwolle.nl 



Ongeveer zestig vrijwilligers en relaties 
bezochten de nieuwjaarsbijeenkomst van 
de Milieuraad. Naast hapjes, drankjes en 
gezelligheid was er een korte terugblik op 
2015 door voorzitter Hans de Graad. En 

een vooruitblik naar de toekomst, via een 
presentatie door bestuurslid Mark Ketelaar 
over de nieuwe strategie van de Milieuraad. 
De Milieuraad gaat zich meer en meer 
ontwikkelen tot een netwerkorganisatie. 

Het waarom en wat dit in de praktijk gaat 
betekenen wordt in de volgende Milieu-
praat toegelicht. 

Nieuwjaarsbijeenkomst in teken van nieuwe strategie

Zaterdag 12 maart 2016 was alweer de 
laatste ochtend van het 40е knotseizoen 
van de VLO.

In december en januari werden bijna alle 
wilgen in Spoolde geknot. Een hele klus, 
maar de knotters van de VLO waren op 
volle sterkte met zelfs uitschieters van 40 
knotters!

Ook de bomen aan de Zalkerdijk en rondom 
de Vreugdehoeve staan er weer puik bij. 
Het was er toen wel behoorlijk nat; de IJssel 
stond erg hoog en de weilanden waren 
flink drassig. Er was één ochtend die zelfs de 
VLO te gortig werd; op 30 januari waren er 
enorm zware regenbuien en spoelden de 
knotters die wel waren gekomen snel naar 
huis. 

In februari ging de hele ploeg voor drie 
weken naar het iets drogere Holthagen. 
Prachtige rijen wilgen staan er weer fris bij 
en ook nieuwe wilgen werden gepoot.
In maart kon de VLO een paar meidoorn-
hagen snoeien en wilgen knotten aan de 
Kleine Veerweg. 
Het 41e knotseizoen start op zaterdag 5 
november 2016.

Jubileum-knotseizoen afgesloten

(FOTO'S: DIET TER STEGE)



Tekst: Michiel van Harten

Wat zien we op deze foto?
Op 22 januari 1983 hielden we voor het 
stadhuis een actie om afvalscheiding te pro-
moten. Helemaal links staat onze voorzitter 
W. (Wieb?) Jansen, in het groepje toekijkers 
midden onder andere wethouder Ton ter 
Bekke en helemaal rechts sta ik zelf.

Was uw Milieuraad werk een fulltime job? 
Naast vrijwilligerswerk voor de Milieuraad 
was ik directeur van de Overijsselse Stich-
ting tot bestrijding van Tuberculose. De 
Stichting Milieuraad Zwolle had een door de 
gemeente betaalde, professionele, parttime 
administratieve kracht ter ondersteuning 
van het werk. Deze was in zijn werktijd voor 
ons geen ambtenaar; in zijn contract stond 
dat hij particulier, onafhankelijk mocht 
werken.

Wat herinnert u zich van de start van de 
Milieuraad?
Veertig jaar geleden werd de Stichting 
Milieuraad opgericht. Daarvoor was het een 
ambtelijk adviesorgaan. Maar ambtenaren 
en politiek die zichzelf gaan controleren 
werkt niet goed, vandaar een zelfstandige 
stichting. Vanaf toen gaven we, gevraagd 
en ongevraagd, onafhankelijk advies aan de 
gemeente. 
Huisvesting was eerst in Het Refter, daarna 
verhuisde de stichting naar de Nooterhof. 

Ook in de beginjaren werden er wilgen 
geknot. Het hout werd verkocht, dat zorgde 
voor extra geld voor onze activiteiten. 
Verder hebben we in de beginjaren een 
plan voor een zonnefornuis gesteund. Een 
commune in Frankhuis zamelde geld in 
voor dit plan. De Milieuraad kocht toen een 
zonnecollector van hen om dit mogelijk te 
helpen maken. Het waren andere tijden; ik 

herinner me dat kinderen van de commune 
bloot rondliepen. 

De Milieuraad adviseerde de gemeente 
toen ook al; is daar een pakkend voor-
beeld van?
Plaatselijk Belang Wijthmen, gesteund door 
de Milieuraad, probeerde te voorkomen dat 
een nieuwe parallelweg voor de rijksweg 
tracé Zwolle - Heino door Wijthmen zou 
gaan lopen en zo bijvoorbeeld café De Mol 
en andere voorzieningen zou lossnijden 
van het dorp. Ons alternatief was; afsnijden 
van de gevaarlijke Wijthmenerbocht door 
het verleggen van de N35 naar een nieuwe 
route, door de schrale weilanden tussen café 
De Mol en het landgoed Soeslo. Dat  was 
beter voor het dorp en voor de natuur, maar 
wel duurder. We hebben buiten de ge-
meente om geluidsmetingen geregeld. Daar 
kwam uit dat er ontoelaatbare overlast zou 
optreden voor Wijthmen. Burgemeester Drij-
ber was volledig verrast door de presentatie 
van dit onderzoek en schaarde zich toen 
achter ons plan. Een persoonlijke 'oekaze' 
van minister Westerterp zorgde ervoor dat 
de weg toch door Wijthmen kwam. Hij had 
geen geld over voor het alternatief. 
De N35 wordt momenteel  weer verlegd. Nu 
zie je dat er enigszins tegemoet wordt geko-
men aan onze inbreng van toen. De overlast 
voor Wijthmen wordt wat verminderd. 

40 jaar Milieuraad: Ton Spijker herinnert zich de beginjaren

Bij het veertigjarig jubileum dat de Milieuraad en VLO in december vierden, was ook Ton Spijker 
van de partij. Ton was bestuurslid en secretaris/penningmeester vanaf het begin dat de Milieu
raad een stichting werd en had onder andere deze foto bij zich. Aanleiding om hem thuis in 
Wijthmen te vragen naar zijn herinneringen.

Er zijn apparaten die zonder standby-mode 
kunnen functioneren. Vaak is stand-by niet 
nodig en wordt er onnodig energie ver-
bruikt. Dit gebeurt vaak bij de computer. Er 
wordt gedacht dat de computer sneller slijt 
wanneer hij regelmatig in- en uitgeschakeld 

wordt. Hier klopt niks van. Het is verstan-
diger om de computer uit te zetten. Als je 
de computer de hele nacht aan laat staan, 
kost dat evenveel stroom als een lamp van 
40 Watt de hele nacht laten branden. Ook 
andere elektronische apparaten zoals de 

televisie, de cd-speler, de magnetron, etc. 
verbruiken energie indien u ze niet uit zet.
U kunt eenvoudig energie besparen door 
alle apparaten uit te zetten. Dit zult u dan 
ook snel merken op uw energierekening. 

Milieutip: Haal apparaten van de standby-modus

Ton Spijker bladert in oude stukken over de 
omlegging van de Heinoseweg



Maak jij deel uit van een groen bewoner-
sinitiatief 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. 
Bijvoorbeeld in het contact met de gemeen-
te, het aanvragen van fondsen en subsidies, 
het schrijven van persberichten en project-
plannen of het geven van trainingen.

Wil je meer weten over de ondersteun-
ingsmogelijkheden 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.

Tekst: Loes la Faille

Een bijenhotel is een door ons mensen ge-
maakte plek waar wilde, solitaire bijen hun 
eitjes kunnen leggen. Er zijn meer dan 350 
soorten wilde bijen in Nederland. 

Waarom zouden we eigenlijk een bijenhotel 
willen maken? 
De wilde bij heeft het moeilijk. Dit komt 
bijvoorbeeld door het gebruik van land-
bouwgif. En omdat onze tuinen worden 
betegeld, heeft de wilde bij minder plek om 
kraamkamertjes in de aarde te maken. De 
door ons gedomesticeerde honingbij blijkt 
vooral in de grote steden, en waarschijnlijk 
ook in Zwolle, een concurrent te zijn van de 
wilde bij. Ze eten namelijk uit dezelfde ruif.

Je krijgt geen pasklaar bouwplan van me, 
wel tips waar een goed bijenhotel aan moet 
voldoen.

Je kunt een bijenhotel van holle stengels of 
van hout maken. Als je hout gebruikt, neem 
dan een harde houtsoort. Als je een zachte 
houtsoort gebruikt zoals vurenhout, kunnen 
de gaten rafelig worden, waardoor de bijen 
hun vleugels beschadigen. Vermijd ook 
geïmpregneerd hout, dit is namelijk giftig.
Nieuw hout kopen is niet nodig. Van snoe-
iafval van eiken, fruitbomen of kastanjes kun 
je al een leuk hotel bouwen. Je zou oude 
eiken of teakhouten meubels kunnen ver-
zagen, of een meubelmaker om afvalstukjes 
vragen. De gaatjes moeten 2 tot 8 millimeter 
groot zijn, zodat verschillende bijen gebruik 
kunnen maken van je hotel.

Wil een bijenhotel daadwerkelijk gebruikt 
worden dan moet je met een aantal dingen 
rekening houden. 
Er mag geen water in de gaatjes komen. 
De eitjes gaan dan dood door schimmel. 
Voorzie je hotel dus van een afdakje. De 
gaten van je hotel zullen aan één kant dicht 
moeten zijn. Is dit niet het geval, dan zal 
je hotel geen bewoners krijgen. Bijen zijn 
zonaanbidders, dus hang je hotel in de zon.
Wilde bijen lok je niet alleen met het ophan-
gen van een hotel. Je moet zeg maar van je 
tuin een bijenrestaurant maken. Hiervoor 
moeten er veel verschillende planten zoals 
een vlinderstuik, lavendel en klimop in je 
tuin staan. Niet de bloeiende exemplaren uit 
het tuincentrum, deze zijn voor bijen vaak 
niet geschikt.

Je kunt natuurlijk een kant en klaar bijen-
hotel kopen. In het tuincentrum zijn ze 
verkrijgbaar. 
Maar niet alle daar verkochte exemplaren 
zijn geschikt. Ze voldoen niet allemaal aan 
de bovengenoemde eisen.

Wil je meer informatie over wilde bijen?
- www.zootels.nl
-  Redden we de juiste bij? Uitzending NTR 

De Kennis van Nu, 10 september 2015  
(www.dekennisvannu.nl)

- www.wildebijen.nl

Maak zelf een bijenhotel

Groene Loper Zwolle ondersteunt groene initiatieven

Ondersteuningsbijeenkomst Groene Loper op 23 maart. Aandacht voor de app Wandelen in 
Zwolle, subsidies, juridische vragen en het Bloemenlint op Earthday, vrijdag 22 april.



Tekst: Hans IJzerman

Wie serieus werk maakt van een duurzame 
energievoorziening kan met de Invester-
ingssubsidie Duurzame Energie (ISDE) een 
tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf 
van zonneboilers, warmtepompen, biomas-
saketels en pelletkachels. De regeling is 
vanaf 6 januari ingegaan en is toegankelijk 
voor zowel particulieren als zakelijke gebrui-
kers.

ISDE is een subsidieregeling van de Ri-
jksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO), een onderdeel van het Ministerie 
van Economische Zaken. De aanvraag kan 
digitaal worden aangevraagd via de website 
van de RVO.
Waarom deze subsidie? De overheid gaat de 
komende jaren stimuleren dat Nederlandse 
huizen en bedrijven minder door gas en 
meer door duurzame warmte worden ver-
warmd. Zo kan energie worden bespaard en 
CO2-uitstoot worden teruggedrongen.

Hoe werkt de regeling?
Particulieren kunnen subsidie aanvragen 
tot maximaal drie maanden na aankoop van 
een apparaat. Zij kunnen voor meerdere 

apparaten subsidie krijgen, maar moeten 
dan voor elk apparaat een subsidieaanvraag 
indienen. Zakelijke gebruikers mogen – in 
tegenstelling tot particulieren – nog geen 
koopovereenkomst zijn aangegaan bij 
de aanvraag. Pas na goedkeuring van de 
subsidie mag het apparaat aangeschaft 
en geïnstalleerd worden, vervolgens kan 
vaststelling van de subsidie aangevraagd 
worden.

Zonneboilers en waterpompen
Via een zonneboiler wordt zonlicht omgezet 
naar warmte voor het verwarmen van ruim-
tes of water. Een zonneboiler kost tussen de 
2000 en 5000 euro. De subsidie is afhankelijk 
van de jaarlijkse energieproductie vanaf 500 
euro per apparaat en gaat tot maximaal een 
oppervlak van 200 vierkante meter.
Een warmtepomp is een apparaat dat warm-
te uit de lucht, bodem of het grondwater 
haalt en geschikt maakt voor het verwar-
men van ruimtes of water. In bestaande 
woningen wordt vaak gebruik gemaakt van 
hybride warmtepompen, die gecombineerd 
worden met Cv-ketels. Een hybride warm-
tepomp levert een gemiddeld huishouden 
een besparing op de energierekening op 
van tussen de 200 en 300 euro per jaar 

en kost tussen de 5000 en 7000 euro. De 
subsidie geldt voor vermogen tot 70 kW, is 
afhankelijk van het type en de energiepres-
tatie, en ligt tussen de 500 en 2500 euro.

Pellet kachels, biomassa ketels
In een pellet kachel worden houtpellets van 
samengeperst houtafval verbrandt, waar-
mee een woning kan worden verwarmd. De 
kachel lijkt qua uiterlijk op een houtkachel, 
maar is veel energiezuiniger. De subsidie 
bedraagt 50 euro per opgewekte kW, met 
een minimum van 500 euro.
Biomassa ketels zijn Cv-ketels die niet 
gasgestookt zijn, maar draaien op biomassa. 
Verwarmen op biomassa is ecologisch 
gezien een duurzame manier van verwar-
men. Hiertoe behoort hout, pellets, granen, 
noten, houtsnippers en ander organisch 
materiaal. De verbranding van biomassa is 
CO2 neutraal.

Meer informatie en de exacte subsidie be-
dragen zijn te vinden op http://www.rvo.nl 

Nieuwe subsidie voor duurzame energievoorziening  

Tekst: Roel Kuijper 

Voeding staat onder grote publieke be-
langstelling. De Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) heeft zich een 
tijdje geleden druk gemaakt om het feit dat 
er steeds meer uitheemse bessen worden 
gegeten zoals de Gojibes, de Moerbijbes 
en de Incabes. Deze houding is puur door 
concurrentieoverwegingen ingegeven. 
Onze markt moet beschermd worden, net 
zoals dat in 2011 is gegaan met de uit-
heemse plant Stevia, die de beste en meest 
natuurlijke calorievrije zoetstof afgeeft. 
De suikerindustrie en de fabrikanten van 
chemische zoete toevoegingen zoals Aspar-
taam, werden direct gedwongen hier op in 
te spelen.

Ik schreef al eens in dit blad; bont is gezond. 
Dat slaat ook op de genoemde felgekleurde 
bessen, dus net zoals dat geldt voor onze 
inheemse bessen zoals de bosbes, de fram-
boos en de braam. Deze bessen bezitten 
bijzonder gezonde voedingseigenschappen.

De mythe van de zalmforel
De NVWA had zich beter druk kunnen 
maken over ons gepolijst en bespoten 
voedsel. De zalmforel bijvoorbeeld. Deze vis 
bestaat niet eens. In werkelijkheid gaat het 
hier om een met chemische astaxanthine 

ingekleurde kweekvis, boordevol gifstoffen 
zoals Ethoxyquine (E-324), groeihormonen 
en antibiotica. Dezelfde gifstoffen vinden 
we overigens ook terug in de kweekzalm, 
de Panga(sius) en de Tilapia. Het is dus een 
misvatting dat er alleen met vlees en worst 
geknoeid wordt.

Het zijn allemaal voorbeelden waarbij het 
lijkt of de overheid economische belan-
gen en die van de grote producenten 
laat prevaleren boven maatschappelijke 
belangen. Het wordt steeds duidelijker dat 
er een botsing gaande is tussen systemen 
van voorstanders van een agro-ecologische 
aanpak, uitgaande van natuurlijke even-
wichten met een gezond bodemleven en 
veel biodiversiteit versus de (economische) 
industriële landbouw en andere voedselin-
dustrie, die uitgaan van beheersingsmodel-
len met behulp van chemie en genetische 
manipulatie. 

Stemmen met de portemonnee
De overheid en EU laten zich te veel leiden 
door de machtige lobby (dit geldt overigens 
ook voor de farmaceutische-, de cosme-
tische- en zoals recent is gebleken ook de 
auto-industrie). We hebben een radicale 
transformatie nodig van het wereldvoedsel-
systeem, maar de NVWA zèlf kan waarschijn-
lijk niet veel uitrichten; ze is gebonden aan 

de regels van de EFSA binnen de EU. 
Wij als consument hebben de sleutel voor 
verandering echter zelf in handen. Door te 
stemmen met onze portemonnee hebben 
wij meer invloed dan we denken op welke 
producten er in de schappen liggen, of 
we een schadelijk of een gezond systeem 
ondersteunen en uiteindelijk op hoe de 
wereld er uit ziet. 
 

Weten we wel wat we eten?



Ina Huizinga
(Deze tip is gemaakt met medewerking van 
voedingsdeskundige Roel Kuijper).

Een goed ontbijt geeft je een gezonde start 
van de dag. Het zet je darmen aan het werk 
en door goed te ontbijten krijg je de juiste 
energie.Dit betekent, dat je hierin een keuze 
moet maken en met zo weinig mogelijk 
suiker en beslist geen witbrood. Essentiële 
vetten (bijvoorbeeld noten en zaden, ko-
kosvet en raapzaadolie) en een graansoort 
als (volkoren)haver is de beste keuze, deze 
laatste heeft ook nog eens een zeer laag 
gluten gehalte. En als je weinig tijd hebt, 
maak je het van tevoren klaar.

Weten wat je eet? Granola is een soort van 
muesli waarmee je heel veel verschillende 
gezonde ontbijtjes kunt maken. En heb je 
nog wat oude glazen potten staan? Daar-
mee kun je het leuk verpakt op tafel zetten. 
Granola kan op veel verschillende manieren 
gemaakt worden, voor dit recept is nodig:

- 1 kilo havermout
-  250 g gemengde noten zoals: walnoten, 

paranoten, cashewnoten, pecannoten, of 
hazelnoten. (er stond 2 keer cashewnoten).

-  100g gemengde zaden zoals: sesamzaad, 
chiazaad, lijnzaad, maanzaad, zon-
nebloempitten of pompoenpitten.

-  250 g gemengde gedroogde vruchten 
zoals: blauwe bessen, cranberry’s, zure 
kersen, mango, abrikozen, vijgen of 
rozijnen.

-  3 eetlepels cacaopoeder van goede 
kwaliteit

-  1 eetlepel versgemalen koffie
-  1 grote sinaasappel (biologisch, de schil 

bevat anders teveel chemische stoffen)

Bereiding:
1.  De  oven op 160 graden verwarmen, of op 

gasovenstand 3. Bij hogere temperaturen 
gaan de gezonde Omega- 3 vetzuren 
kapot. 

2.  Doe de noten, zaden en de havermout in 
een diepe ovenplaat en zet het dan in de 
voorverwarmde oven 

3.  Laat het hier 15 minuten in en schep het 

halverwege om.
4.  Haal het eruit en doe de gedroogde 

vruchten, cacao en koffie erbij. Rasp de 
schil van de sinaasappel en doe deze 
erover heen.

5.  Doe het mengsel in een keukenmachine 
of maak het met een staafmixer erg fijn.

6.  Dan doe je alles in een glazen pot (als 
kado) of in goed afgesloten potten voor 
jezelf.

Hoe te gebruiken?
1.  50 gram granola met 2 eetlepels yoghurt 

of (koe, geit of kokos) melk.
2.  50 gram granola samen met 200 ml melk 

en wat vers fruit heb je een heerlijke 
smoothie.

3.  Pannenkoeken maak je met twee eetle-
pels granola 1 eetlepel zelfrijzend volko-
ren bakmeel, 1 geprakte banaan en 1 ei. 
Mengen en bakken als een pannenkoek.

4.  Warme melk met 200 ml melk en 25 gram 
granola. Koken tot het de gewenste dikte 
heeft.

5.  Eet 50 gram ganola met vers fruit.
6.  Ook kun je er lekkere fruitsoepjes van 

maken, zie hieronder
7.  Voor meer recepten kijk maar eens op 

internet.

Fruitsoepje, munt en kiwi
Hak in een blender 8 verse munt-
blaadjes,2 geschilde kiwi’s, 1 handvol 
jonge bladspinazie en 2 volle eetlepels 
chiazaad met 250 ml kokend water fijn. 
Voeg eventueel beetje vloeibare ho-
ning toe. Giet de mengsel in een kom 
en maak het soepje af met 1 volle eet-
lepel yoghurt, 1 handvol granola poeder 
en wat vers fruit. Serveer meteen of zet 
eerst even in de koelkast.

Granola maken van haver, noten, zaden en fruit



Varen naar de eendenkooi in de Wieden
www.natuurmonumenten.nl

In het voetspoor van de jonge Eli Heimans 
www.ivnzwolle.nl 

Zondag 10 april, start om 14.00 uur aan de 
achterzijde van museum de Fundatie aan de 
Potgietersingel.
Een fiets-/wandelexcursie van 10 km. in het 
voetspoor van de jonge Eli Heimans, onder 
leiding van de gidsen Inge de Groot en Fred 
Hartog.
Deelname is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld.

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

Zondag 10 april van 11.00 tot 17.00 uur, 
Doepark Nooterhof, Zwolle.
De organisatie van de streekmarkt 'De 
Smaak van Zwolle' is een samenwerking 
tussen Slow Food Zwolle en Doepark Noot-
erhof in Zwolle. Een prachtige groene oase 
waar jong en oud volop kan genieten en 
kennis kan maken met allerlei aspecten van 
een groene leefomgeving.
Toegang is gratis. In verband met de beperk-
te parkeerruimte verzoeken wij je zoveel 
mogelijk met de fiets te komen.

Lezing en excursie: Diersporen
www.knnv.nl/zwolle

Donderdag 14 april om 20.00 uur, zaal 
Zonnebloem, Doepark Nooterhof, Zwolle.
Extra Survival is de onderneming van René 
Nauta en Beke Olbers. Naast bushcraft en 
survival gaat het René en Beke vooral om 
mensen met respect de natuur te laten 
beleven. 
'Leren kijken' is belangrijk! In het bos ben 
je nooit alleen. Maar hoe leer je nu aan de 
hand van sporen te zien wie er nog meer in 
het bos leven? René en Beke volgden de uit 
Amerika overgewaaide cursus cybertracking 
en zijn inmiddels meesters in het lezen van 
voetprenten en andere sporen. 
"Wat zie je, wat is het, van welk dier kan het 
zijn, wat heeft het gedaan, waar ging het 
heen….?" René legt ons tijdens de lezing 
aan de hand van vele voorbeelden uit hoe 
je er achter kunt komen. Hoe herken je 
verschillende dierfamilies? Wat lees je uit 

de opbouw van de prenten? De verschillen 
tussen voor- en achterpoot, etc. 

Tijdens de excursie van 16 april brengen we 
het geleerde in praktijk.

Lezing met avondexcursie: De knoflook-
pad
www.knnv.nl/zwolle 

Dinsdag 19 april om 20.00 uur, zaal Zon-
nebloem, Doepark Nooterhof, Zwolle.
De omgeving van Zwolle is belangrijk voor 
de knoflookpad. Al een aantal jaren houdt 
de KNNV in Zwolle bij in welke poelen 
knoflookpadden voorkomen en waar ze 
zich voortplanten. Mark Zekhuis (RAVON en 
Landschap Overijssel) is nauw betrokken bij 
het kweekprogramma om de 'knoffen' voor 
Nederland te behouden. Hij verzamelde 
samen met vrijwilligers eisnoeren, kweekte 
de larven op en zette ze uit, sommige 
gezenderd. Inmiddels zijn de eerste dieren 
daarvan volwassen en roepen ze mee in het 
koor!

In de lezing zal Mark ons meer laten zien 
van de knoflookpad en vertellen over het bi-
jzondere project.  Aansluitend gaan we naar 
een poel om te horen of er activiteit is. Het 
roepje van de knoflookpad (onder water!) is 
heel bijzonder. 

Gezinsactiviteit: Oer is stoer
www.ivnzwolle.nl 

Zondag 24 april van 13.00 tot 16.00 uur, 
Wijkboerderij de Klooienberg, Zwolle.
Kom ook en beleef de oertijd. Hoe over-
leefden de mensen toen, wat kun je eten en 
hoe maak je vuur zonder lucifers? Dat beleef 
je die middag! Voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar en hun (groot)ouders. 
Deelname kost € 5,00 per kind en is inclusief 
materiaal.

Bijenfestijn op de Sprengenberg
www.natuurmonumenten.nl 

Maandag 16 mei van 12.00 tot 16.00 uur, 
Sallandse Heuvelrug, Haarle (Hellendoorn).
Een levendige bijenmiddag op de Spren-
genberg. Waan je in de wondere wereld 
van de bij! Rondom informatieschuur De 
Pas is van alles te beleven: imkers slingeren 
honing en natuurlijk mag je proeven. Maak 

een bijenhotel voor thuis, laat je schminken 
of geniet van een honinglekkernij. Een 
bezoekje aan de bijenstal en het bijenhotel 
mogen natuurlijk niet ontbreken. 
Kijk voor meer informatie op de site van 
Natuurmonumenten.

Open tuindag
www.btvOldeneel.nl 

De biologische tuiniersvereniging Oldeneel 
(BtvO) organiseert in samenwerking met 
Velt een open tuindag op 4 juni aanstaande 
van 10.00 to 16.00 uur Op deze dag kun-
nen geïnteresseerden een kijkje nemen op 
het tuincomplex aan de Kleine Veerweg  9 
(naast de Huppe) en zien hoe hier op biolo-
gische wijze kruiden groenten, fruit en bloe-
men worden gekweekt.  Er zijn deskundigen 
aanwezig om eventuele vragen te beant-
woorden.  Kijk voor meer informatie op de 
website of facebookpagina van  de BtvO. 
 Informatie over Velt is beschikbaar op hun 
website www.velt.nu

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

www.duurzaamzwolle.nl 
www.schellerdriekhoek.nl 
www.zwollegroenstad.nl 
www.groeneloperzwolle.nl 
www.letszwolle.nl 
www.staatsbosbeheer.nl 
www.frisgroen.nu 
www.natuurenmilieuoverijssel.nl 

Natuuractiviteiten

Ook Zwolle besteedde aandacht aan Earth 
Hour,  zaterdagavond 18 maart (Foto: Hans 
IJzerman)



Tekst: Jan van Dijk (Stichting Avifauna 
Zwolle) 

In de zomer hoor je ze boven Zwolle “gieren”. 
In groepen vliegen ze laag door onze straten 
terwijl ze “srie, srie, srie…” roepen. Het geluid 
van de zomer! Deze spectaculaire vogels 
maken  dankbaar gebruik van gebouwen en 
woningen om te broeden. 
Gierzwaluwen zijn heel bijzondere vogels. 
Na hun winterverblijf in Afrika arriveren ze 
rond 30 april in onze streken. Ze hebben 
dan een reis van duizenden kilometers 
afgelegd, die ze non-stop gevlogen hebben. 
Non-stop vliegen is voor een gierzwaluw 
heel normaal want ze gaan  allleen zitten 
om eieren te leggen en te broeden. 

Als de jonge vogels het nest verlaten 
vertrekken ze naar Afrika en komen pas na 
twee jaar terug, als ze oud genoeg zijn om 
te broeden. Al die tijd zijn ze in de lucht 
gebleven en hebben dan tussen de 30.000 
en 40.000 kilometers afgelegd. Ze eten en 
slapen in de lucht, meestal in grote groepen.
Gierzwaluwen zijn geen familie van de “ech-
te” zwaluwen, zoals de boerenzwaluw en de 
huiszwaluw. Ze zijn nog het meest verwant 
aan de kolibries. Met een spanwijdte van 
ruim 40 centimeter zijn ze best fors. Ze leven 
van insecten die ze in de lucht vangen ,tot 
wel 10.000 insecten per dag. 
Om te broeden zoeken de gierzwaluwen 
holtes waar ze eind mei twee tot drie eieren 
leggen. Deze holtes vinden ze bijvoorbeeld 
in gebouwen onder dakranden, kleine 
openingen naast of tussen dakpannen of 
een spleet achter de dakgoot. Ze pakken 
pluisjes, strootjes en veertjes uit de lucht en 
met speeksel maken ze daar een klein nestje 
van. 

De oude vogels broeden beurtelings en na 
bijna drie weken komen de eieren uit. De 
jongen worden gevoerd met balletjes van 
insecten. Gewoonlijk krijgen ze een flink 
overgewicht als reserve. In de tweede helft 
van juli vliegen  ze uit.

Het probleem voor de gierzwaluwen is dat 
steeds minder daken toegankelijk zijn, door 
renovatie-, isolatie- en sloopwerkzaam-
heden . Gierzwaluwen en hun broedp-
laatsen zijn wel wettelijk beschermd maar 
mensen weten vaak niet dat deze vogels 
onder hun dak broeden. Gelukkig zijn er 
tal van maatregelen te treffen om toch de 

broedplaatsen te behouden. Zo kunnen 
“neststenen” worden ingemetseld of spe-
ciale “dakpannen met openingen” worden 
geplaatst. 
De Stichting Avifauna Zwolle heeft zich het 
lot aangetrokken van deze “echte Zwolse 
soort”. De afgelopen jaren zijn, met tal van 
vrijwilligers, al tellingen uitgevoerd in bijna 
alle Zwolse wijken. Bijzonder is dat de vo-
gels ook in alle wijken voorkomen!

Komend broedseizoen wordt er ook weer 
geteld. Wilt u daar aan deelnemen of heeft 
u informatie over gierzwaluwen dan kunt u 
dat melden op info@avifaunazwolle.nl 

De gierzwaluw hoort bij Zwolle

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

De Milieuraad is momenteel tijdelijk gehuis
vest aan de Gladiolenstraat 1


