
Tekst: Siebe Pool

Door de Milieuraad en via het Milieuplat-
form ben ik gevraagd zitting te nemen in 
de klankbordgroep-verkenning wind-
energie Voorst en ik onderschrijf volledig 
de noodzaak van de energietransitie 
en de door de gemeente aangegeven 
doelen om op redelijk korte termijn om 
te schakelen naar duurzame energie. 
Windenergie is daarbij nodig. Mijn advies 
is dat er onder voorwaarden verder 
gewerkt kan worden aan de plannen om 
3 windmolens te plaatsen op het Scania-
terrein in Voorst. 

In de quickscan windenergie die de 
gemeente uit heeft laten voeren door 
bureau Pondera komen 14 mogelijke 
locaties naar voren. Bij verschillende 
van die locaties zijn er een aantal harde 
belemmeringen voor het plaatsen van 
windturbines omdat ze in strijd zijn met 
nationale of regionale regelgeving.
Er blijven dan van die 14 locaties minder 
dan de helft over waar zonder aanpas sing 
van de huidige regelgeving of zonder 
langdurige procedures windturbines ge-
plaatst kunnen worden. De locatie Voorst 
is één van die plaatsen. In de klankbord-
groep is heldere informatie verstrekt dat  
er in de omgeving van Voorst en ook in 
de rest van de gemeente geen duurzame 
alternatieven zijn voor wind- en zonne-
energie. Zonne-energie biedt wel kansen 
en hierin wordt volgens plan de komen-
de tijd ook volop in geïnvesteerd. 

Overlast voor omgeving
Pondera heeft met berekeningen aan-
getoond dat bij het plan voor Voorst de 
geluidsbelasting bij gevoelige objecten 
onder de wettelijke norm blijft. In Voorst 
en omgeving is er beslist geen sprake van 
een stiltegebied en de huidige geluids-
belasting is hier op dit moment van zo’n 
niveau dat windturbines het aanwezige 
geluidsniveau niet hoorbaar zullen 
verhogen. Wat natuurlijk niet uitsluit dat 
op sommige plaatsen onder bepaalde 
specifieke omstandigheden het geluid 
van turbines te horen kan zijn. De totale 
overlast van het initiatief die volgens de 
berekeningen van Pondera op zal treden 
valt, met uitzondering van enkele objec-
ten voor de bewegende schaduw, binnen 
de gestelde grenzen en zal niet opvallen 
bij de vele bedrijfsmatige activiteiten en 
het vele verkeer in het gebied.  
 
Natuurtoets
Samen met Natuurplatform Zwolle ben 
ik van mening dat er een goede natu-
urtoets noodzakelijk is. Vooral over de 
gevolgen voor trekvogels, vleermuizen 
en mogelijke broedgevallen.

Visuele impact op omgeving.
Als laatste het visuele aspect. Dat is 
overwegend een kwestie van smaak. 
Landschappelijke aspecten en historisch 
stadsgezicht zijn hier niet in het geding. 
Het is een industriële omgeving met 
zeer gevarieerde bouw en veel hoogte-
verschillen en met een dominante ABN 
AMRO toren in de buurt. Sommigen vin-
den dat windturbines in zo’n omgeving 
misstaan, anderen vinden het een verrij-
king van de dynamiek van het gebied. 

Conclusie
In het leven is het vaak geven en nemen 
en mijn conclusie is dat het plaatsen van 
windturbines voor sommige bewoners  
mogelijk enige overlast zal geven. Daar 
zullen wellicht voorzieningen voor 
getroffen moeten worden. De overlast zal 
verder binnen de gebruikelijke normen 
voor normale menselijke activiteiten 
blijven.
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Activiteitenkalender
Buitenspeeldagen Doepark Nooterhof, 24 en 25 april, 13.30 - 16.00uur.  

Zie: www.doeparknooterhof.nl 
Voorzomerfeest Doepark Nooterhof,  21 mei, van 13.00 - 17.00uur. Thema: DIY Groen. 

Programma: www.milieuraadzwolle.nl



De gemeenteraad heeft op 28 februari de 
stand van zaken van NME (Natuur en Milieu
educatie) in Zwolle besproken.  
De raadsleden konden vragen stellen aan 
betrokkenen van ROVA, NMO, Natuurplatform 
en Travers.
De raad werd geïnformeerd over de wijze 
waarop NME in Zwolle nu georganiseerd is, 
hoe het gemeentelijk beleid door de partners 
wordt ervaren en wat de behoefte is vanuit het 
onderwijs. In de in 2015 vastgestelde Groene 
Agenda wordt geconsta teerd dat het aanbod 
in de stad op het gebied van Communicatie 
voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) te veel 
versnipperd is. Er is gewerkt aan verdere bun
deling en samenwerking tussen de verschil
lende partijen die actief zijn op dit gebied. Ook 
IVN, KNNV, Milieuraad en andere betrokkenen 
bij het Natuurplatform nemen deel aan deze 
samenwerking. De ROVA heeft de coördine
rende rol.

Hans de Jong (voorzitter IVN afdeling 
Zwolle) heeft namens het Natuurplatform 
Zwolle (NPZ) bij de gemeenteraad gepleit 
voor meer ambities voor NME. Samengevat: 
NME is breed. Het buiten actief zijn, ervaren 
en voelen zijn noodzakelijke aspecten van 
deze educatie. Ontbreken ze dan zal het 
effect bij kinderen gering zijn. Leden van de 
IVN die zich met NME bezighouden doen 
dit pas na een gedegen opleiding. Geluk-
kig zijn er steeds meer vrijwilligers die zich 
hard maken en de aandacht vestigen op de 
schoonheid van de natuur en het belang 
van een leefbare woonomgeving. Ook is 
er aandacht voor klimaatveranderingen. 
(Te gek voor woorden eigenlijk om daar al 
blij mee te zijn omdat we zelf de grootste 
veroorzakers daarvan zijn.)

Natuur beleef je buiten
Nu gaat de ROVA een fantastische website
maken, zodat basisscholen een geschikte 
aanbieder kunnen vinden. Een nuttig mid-
del voor basisscholen maar daarmee zijn de 
kinderen nog lang niet buiten. Aanbieders 
van NME moeten echter ook meedoen aan 
marktwerking om hun bestaansrecht te 
bewijzen. Je 'product' moet aantrekkelijk 
zijn en meer opbrengen dan het kost. Op 
dit terrein lukt dat nooit. De praktijk leert 
dat veel NME centra inmiddels gesloten zijn.
NME heeft echter veel maatschappelijke 
baten en bespaart kosten. Natuur beleven is 
iets wat je doen moet en dat doen gebeurt 
buiten. In onze stedelijke omgeving hebben 
we natuur bijna onmogelijk gemaakt. Kinde-
ren kunnen in hun directe omgeving niet 
eens meer met natuur in aanraking komen. 
De groene educatie is bijna geheel uit de 
Nooterhof verdwenen, omdat dit park een 
andere koers inslaat. En dat terwijl dit park 
destijds het landelijk voorbeeld was voor 
natuur- en milieu educatie.

Deltaplan nodig
Het is hoog tijd voor een ‘deltaplan’ want 
de vervreemding van onze leefomgeving  
is enorm. Daarom moeten we doelen stel-
len in plaats van overleggen en notities 
schrijven. Een praktisch doel: iedere klas uit 
het basisonderwijs minimaal één dagdeel 
per jaar naar buiten om de natuur aan 
den lijve te ervaren.Met elkaar moeten we 
zorgen voor een goede Communicatie voor 
Duurzame Ontwikkeling en een prima NME 
voor basisschoolkinderen, maar ook voor 
'Jan en Alleman'.

Het hele pleidooi is op te vragen via  
natuurplatformzwolle@milieuraadzwolle.nl

Alle basisschoolkinderen naar buiten 
Natuurplatform Zwolle pleit voor ambitieuzere NME

Zondagmiddag 21 mei, van 13.00-17.00 
uur. 

Een middag vol leuke en gezellige doe-
activiteiten rond natuur en milieu, voor jong 
en oud.
Hoofdthema daarbij is DIY Groen, Do it Your-
self Groen. Veel aandacht voor hoe je zelf 
op een creatieve manier kunt maken, delen, 
verbouwen, hergebruiken, vergroenen , 
enzovoorts.
Pluimage verzorgt spannende, speelse 
vertelvoorstellingen  over dieren en natuur. 
Er zijn heel gevarieerde workshops en 
presentaties. 

Dit alles wordt omlijst met gezellige muziek. 
Er zijn biologische hapjes en drankjes 
verkrijgbaar. De tuinen Doepark Nooterhof 
kunnen bezichtigd worden. Theehuis Earth-
ship en de bijenstal zijn open.
Deze middag wordt georganiseerd door de 
Milieuraad Zwolle, in samenwerking met 
productiepark Landstede en vele andere 
groene partners.  

Meer informatie: www.milieuraadzwolle.nl 

Voorzomerfeest Doepark Nooterhof  DIY Groen

Illustratie:  Sanna Jorritsma



Zaterdag 11 maart 2017 werd het 42e knot-
seizoen van de VLO zeer gezellig afgesloten 
op de werkplek in Stadshagen aan de Oude 
Wetering. Het gaat goed met de VLO, de 
laatste maanden kwamen wel tegen 40 
knotters per ochtend. 
Het seizoen begon in november in Spoolde. 
Naast hele stevige bomen werden ook de 
wilgen -die verplaatst zijn voor de dijkver-
legging (bomen van de steenuilen)- voor 
het eerst geknot. Deze bomen zijn goed 
aangeslagen. Daarna is er de op landerijen 
achter Soeslo vijf week gewerkt in soms 

erg barre winterse omstandigheden, maar 
dat mocht niet deren. Zelfs op de zaterdag-
ochtend voor Kerst en Oudejaars ochtend 
kwamen de VLO ers in grote getale. De 
vuurschaal met een pittig vuurtje was bij 
de koffie en soep heerlijk om je aan op te 
warmen. In januari en februari werden zo 
ongeveer alle knotwilgen aan en om de 
Kleine Veerweg geknot. Superhard gewerkt 
en echt met “bloed , zweet en tranen"... 
Gelukkig viel het bloed uiteindelijk mee, 
en was het zweet veel, maar dat is prima, 
en die tranen? Die waren van het lachen. 

De week daarna  werd de groep een keer 
gesplitst, om een klus aan de Heinoseweg 
en Doornweg 1 te doen. Deze bomen kun je 
zien als je vanaf de A28 bij de afslag net over 
de Vecht. En de laatste keer tot slot naar de 
fraaie bomenrij rondom  de oude boerderij 
in Stadshagen. 

Het nieuwe knotseizoen start 4 november 
2017.

42e Knotseizoen VLO eindigde aan  Oude Wetering  
VLO  Vrijwillig Landschaps Onderhoud Zwolle

Foto's : Diet ter Stege. 

Door: Loes la Faille

Wasmiddel zelf maken is heel eenvoudig 
en leuk om te doen. Je maakt het van de 
natuurlijke Marseillezeep.  Rasp de zeep op 
een grove rasp. Als je meteen het hele blok 
raspt, ben je een volgende keer sneller klaar.
Doe water en de geraspte zeep in een pan. 
De verhouding is 16 gram zeep op een liter 
water. Dus 80 gram voor 5 liter en 40 gram 

voor 2 1/2 liter wasmiddel. Breng het geheel 
al roerend aan de kook, zodat de zeep goed 
oplost. Laat het een nacht afkoelen. Het is 
dan een dikke massa geworden, die je met 
een staafmixer weer vloeibaar maakt. Doe je 
wasmiddel in een lege al eerder gebruikte 
fles. Dit wasmiddel is geschikt voor de fijne 
was en de bontwas. Als je 16 gram soda per 
liter water toevoegt dan kun je het gebrui-
ken voor lichtvervuilde witte was.

Gebruik per wasbeurt ongeveer 250 ml. 
Beide versies zijn ook als schoonmaak-
middel te gebruiken. De versie zonder soda 
zou je als handzeep in een zeepdispenser 
kunnen doen.

Zelfgemaakt wasmiddel is milieuvriendelijk 
en goedkoop.

Zelf wasmiddel maken



Tekst: Loes la Faille

In koffiepads zit een heel klein beetje 
kunststof. Je kunt ze daarom beter niet bij 
het GFT- afval doen. (Bron: Vara 'GroenLicht' 
16 januari 2017) Het is jammer om de hele 
koffiepad bij het restafval te doen. Als je ze 
een beetje op laat drogen zijn ze makkelijk 
open te scheuren. 

De koffiedik gaat er dan best makkelijk uit. 
Het omhulsel van de pad kan dan bij het 
restafval, de koffiedik in de GFT-bak. Als je 
je koffiepads open peutert kun je nuttige 
dingen met de inhoud ervan doen. Het is 
bruikbaar in de tuin. Zo kan het dienen als 
meststof voor planten die van een beetje 
zure grond houden. Het composteert snel. 

Om katten uit je tuin te weren kun je ook 
koffiedik gebruiken. Katten hebben een 
hekel aan de geur van koffie. Ook is het een 
probaat middel tegen slakken in je moes-
tuin.

Voor je persoonlijke verzorging kun je ook 
koffiedik inzetten. Vermeng het met je 
favoriete douchegel. Je hebt dan een ideale 
bodyscrub.  Ruwe, vuile handen gewassen 
met koffiedik worden weer zacht en schoon. 
Met koffiedik en een beetje water kun je eelt 
van je voeten verwijderen. Doe dit na een 
douchebeurt. Op dat moment is het eelt 
zachter en zal het makkelijker gaan.

Je kunt koffiedik zelfs inzetten in de huis-
houding. Is je pan aangekoekt? Een paar 

lepels koffiedik op je schuursponsje en 
boenen maar met als resultaat een stralend 
schone pan.

Door regelmatig wat koffiedik door je afvoer 
te spoelen blijft deze schoon. Een bakje 
koffiedik achter in je koelkast voorkomt 
vieze geurtjes. Je kunt kleine krassen op je 
meubilair wegwerken met koffiedik en zelfs 
je schoenen ontdoen van vieze luchtjes.
Koffiedik kun je niet langer dan een paar 
dagen  bewaren, daarna gaat het schim-
melen. Koffiefilterzakjes met inhoud kunnen 
overigens wel gewoon bij het GFT afval. 
Natuurlijk kun je de inhoud hiervan ook 
gebruiken. 
Kortom: gooi je koffiepads niet gedachte-
loos weg. Dat is een enorme verspilling.

Koffiepads mogen niet bij GFT afval

Hoe helpen  we samen de Zwolse stadsvo-
gels?  Jan van Dijk van Avifauna Zwolle ver-
zorgde een workshop bij de druk bezochte 
nieuwjaarsbijeenkomst van de Milieuraad. 
Een groot aantal projecten in Zwolle kwam 
voorbij, bijvoorbeeld ook bij de golfbaan en 
op bedrijventerrein Hessenpoort. Maar de 
aanwezige vrijwilligers en relaties kregen 
ook tips wat ze zelf kunnen doen, in eigen 
tuin of aan de eigen woning.  
Meer informatie: info@avifaunazwolle.nl 

Met Stadsvogels 
het nieuwe jaar in



Tekst: Peter van Beek

Ons doel is het groener en meer eetbaar 
maken van Zwolle door te helpen om 
notenbomen, bessenstruiken, groenten en 
vruchtbomen aan te planten in de open-
bare ruimte. Lekker dichtbij en in de buurt. 
We geven kosteloos advies aan bewoners, 
bedrijven en organisaties, helpen bij het 
maken van een ontwerp en met het starten. 
Zo leveren we samen een bijdrage aan de 
beperking van de klimaatverandering  en 
maken Zwolle mooier en lekkerder.
Gerealiseerde voorbeelden zijn een project 
aan de Spoolderenkweg en Zalkerveerweg 
waar we walnotenbomen, tamme kastan-
jes, wilgen en lindes hebben geplant. Dit 
was een samenwerking van Eetbaar 
Zwolle met de gemeente Zwolle, 
buurtbewoners, Vrijwilligers 
LandschapsOnderhoud en de firma 
Boels. Aan de Krammer en Wielingen 
heeft Eetbaar Zwolle meegewerkt aan het 
beplantingsplan voor de buurttuin met 
vruchtbomen. De eerste vruchten zijn al 
geoogst en verdeeld. Bij de Huppe aan de 
Kleine Veerweg is een bloemenpluktuin 

in bedrijf. En op een particulier erf zijn we 
een minikwekerij begonnen van walnoten- 
en tamme kastanjebomen. Donaties van 
vrucht- en notendragende zaailingen of 
kleine bomen zijn erg welkom. Deze bomen 
worden, als ze groter zijn, gedoneerd aan 
mooie initiatieven.
Heeft u een mooi groen en eetbaar idee 
voor in uw eigen buurt en wilt u dat samen 
met buurtbewoners 

of andere partijen doen? Eetbaar Zwolle kan 
helpen bij de inventarisatie, analyse van de 
plek en geeft ook een inrichtingsadvies. Ook 
bieden we hulp bij plannen en ontwerpen 
maken en kunnen we overleggen met de 
gemeente of andere partijen. Wij helpen 
buurtbewoners die een buurtmoestuin 
willen starten. Een school die samen met 
de kinderen en hun ouders een groen 
schoolplein (eetbaar en speelnatuur) willen 
aanleggen. We bedenken een invulling van 
kleine groenstroken die geschikt zijn voor 
een vierkante metertuin. Of kunt u advies 
krijgen bij het starten van een verticale eet-
bare tuin.  Bovendien kunnen we bedrijven 
of organisaties die zich groener en meer 
ecologisch willen profileren helpen.

We zoeken Zwollenaren, Zwolse be-
drijven en organisaties die groene 
en eetbare ideeën hebben en 

die hulp willen bij het starten van 
initiatieven. Bij interesse of voor vra-

gen: bel Peter van Beek, 06-24683410. Ook 
financiële donaties om bomen en struiken 
te kunnen schenken zijn natuurlijk welkom.

Door: Jacqueline Stil

Eerste deel van een nieuwe serie over 
duurzaam ondernemen in Zwolle.
Deze keer interviewden wij Jan Siemens van 
restaurant De Mandarijn.

Gebruiken jullie biologische producten?
Niet voor de volle 100%, dat is qua verdien-
model niet haalbaar.  Wij moeten wel een 
boterham kunnen verdienen met ons res-
taurant. Voor bijvoorbeeld Coca cola kunnen 
wij geen alternatief vinden, omdat mensen 
daarnaar blijven vragen.

Wat doen jullie met het eten dat over-
blijft?
We kopen zo economisch mogelijk in. 
Gepaste hoeveelheden zodat er weinig 
weggegooid hoeft te worden.

Jullie hebben nog vrij veel vleesgere-
chten op de kaart staan. Kan dat niet 
anders?
Alles kan natuurlijk anders, maar er is in 
Zwolle niet zo veel vraag naar volledig 
vegetarisch. Als wij op een dag twee vege-
tarische schotels verkopen is het veel.

Wat voor tips hebt u voor andere Zwolse 
bedrijven die duurzaam willen werken?
Je moet het willen. Het moet uit je hart ko-
men en je moet merken dat het haalbaar is. 
Begin er anders niet aan.

Hoe lang bestaan jullie al?
19 jaar

Loopt het goed?
Ja,  we hebben er een prima boterham aan.

Wat is jullie doelgroep?
Dat is veelomvattend, maar we hebben een 
speciaal gevoel bij 25+ ers, of ze nu voor een 
kopje koffie komen of een maaltijd.

Gebruiken jullie ook lokale producten?
Jazeker, we gaan de mosterd niet uit Zaans-
tad halen wanneer hier om de hoek ook 
prima mosterd is te krijgen. Hetzelfde met 
asperges uit Limburg of Spaanse wijn. Soms 
is het goedkoper om de komkommers wel 
uit Kenia te halen in plaats van uit de regio. 

We gebruiken lokaal vlees, kaas, meerval, 
appels, wijn en bier. Niet alle bedrijven waar 
wij halen hebben een milieukeurmerk, 
omdat dat best wel duur is om te verkrij-
gen. Zij gebruiken vaak geen chemische 
toevoegingen en daarom kiezen wij voor 
die bedrijven.

Hoe promoten jullie duurzaamheid?
Wij willen vooral lekkere producten bieden, 
en eerlijke.

Hoe ziet u Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO)?
Wij proberen zo bewust mogelijk bedrijf te 
voeren. MVO staat bij ons op de kalender.

Duurzaam ondernemen in Zwolle  
De Mandarijn: haalbaar en uit het hart

Eetbaar Zwolle
Column



Tekst: Siebe Pool

Vraag:”kunnen alle stadsbussen in Zwolle 
rijden op 1 windmolen?”
Je gelooft het toch niet, zou dit echt kun-
nen? En als het niet waait, wat dan?
En wordt de stroom van de windmolen aan 
het net geleverd, of rechtstreeks aan de 
stadsbussen? Allemaal vragen die bij ons 
leven. We proberen hier een antwoord te 
vinden. 

Er rijden in Zwolle ongeveer 45 bussen die 
samen zo’n 14000 km per dag rijden. Het 
gemiddelde verbruik van een elektrische 
bus is 1,2 kWh per kilometer. Dus als alle 
stadsbussen elektrisch rijden is er per dag 
17000 kWh nodig, het gebruik van 2000 
huishoudens. Een windmolen van 3 MW, 
zoiets als de windmolens op de Tolhuisland-
en, is voldoende om dit te leveren.
 
Conclusie: het is mogelijk dat het hele wa-
genpark van de stadsdienst op 1 windmolen 
rijdt.

Vraag: “en als het niet waait, wat dan?”
De energie van de windmolen moet tijdelijk 
opgeslagen worden, gebufferd. Dit kan in 
accu's, of met waterstof en er zijn ook nog 
nieuwe technieken in ontwikkeling. Dus op 
termijn is het zeker mogelijk om de elektrici-
teit te bufferen. Zolang er nog centrales in 
gebruik zijn die olie of steenkool gebruiken 
kan de elektriciteit ook geleverd worden aan 
het elektriciteitsnet. Tot die tijd zal de wind-
molen gedeeltelijk leveren aan de stadsbus-

sen die bijgeladen worden, en gedeeltelijk 
aan het elektriciteitsnet.

Vraag: “wordt de stroom van de windmo-
len aan het elektriciteitsnet geleverd, of 
rechtstreeks aan de stadsbussen?”
De huidige windmolens in den lande zijn 
verbonden met het elektriciteitsnet en via 
dit net gaat de stroom naar de afnemer. Er 
kan worden gekozen om niet aan dit net te 
leveren en de energie die over is tijdelijk op 
te slaan in bijvoorbeeld accu’s en die naar de 
plaats van bestemming te brengen maar het 
is natuurlijk veel handiger om via het elektri-
citeitsnet de elektriciteit naar de afnemer te 
laten gaan.
Op deze manier is het minder zichtbaar wat 
er met de opgewekte stroom gebeurt maar 
het is wel heel efficiënt. 

Hoeveel stadsbussen kunnen rijden op 1 windmolen? 
Column

Het Blote Voetenpad voor kinderen 
in Doepark Nooterhof is vanaf 5 april 
geopend. Lekker stappen en spelen in 
zand, modder, water en stenen. De tuin is 
dage lijks open 08.30 - 18.00 uur, en het 
Theehuis is dan open van 12.00 - 17.00 uur.
 
Info evenementen en activiteiten in het 
Doepark Nooterhof:  
www.doeparknooterhof.nl of   
www.facebook.nl/doeparknooterhof 

Kruiden en plantjesmarkt in de Eem hoeve 
op zaterdag 6 mei 2017  van 10:00 - 12:00 
uur. Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven 
en Tuinieren) www.velt.be (en zoek Zwolle).
Op deze mini-markt is er een aanbod en ruil 
van kruiden en plantgoed. Deels bekend, 
maar ook meer unieke soorten om in de 
moestuin of kas te telen. Planten als zoete 
bataat, yakon, artisjok, verbena, maar ook 
tomaten en paprikaplantgoed zijn er te 
koop. 

Insectencursus Zwolle
In april, mei en juni 2017  
www.ivnzwolle.nl en www.knnv.nl/zwolle 

Insectencursus voor zowel KNNV- als IVN-
leden, maar ook “buitenstaanders” zijn van 
harte welkom. Aandacht voor relaties tussen 
insecten en hun/onze omgeving zoals 
zweefvliegen, dagvlinders, libellen en water-
diertjes. Vijf binnen lessen op vrijdag avond 
en steeds aansluitend een buitenles op 

zaterdagochtend in verschillende natuur-
gebieden.
Kosten €25,- voor IVN/KNNV-leden, en €40,- 
niet leden. Locatie Doepark Nooterhof.

Vogelexcursie naar het Engelse werk op 
zondag 30 april 2017 van 07.30 - 11.30 
uur. www.knnv.nl/zwolle 

Wandelen door het Engelse Werk en kijken 
en luisteren naar zangvogels, spechten, 
boomklevers, ijsvogels en verschillenden 
soorten eenden. Wel even van te voren 
aanmelden.
 
Vogelexcursie en wandelen door het 
Reestdal op zaterdag 20 mei 2017, 08.30-
16.00 uur.
Met KNNV gids om allerlei vogels te spotten 
zoals weidevogels, boomleeuwerik, geel-
gors, boompeper, grauwe klauwier, rood-
borsttapuit en havik. Gezamenlijk vertrek 
van de carpoolplek A28, meerijden tegen 
vergoeding is mogelijk. Graag opgeven via 
knnv.vwgzwolle@gmail.com 

Vogels kijken in de Duursche Waarden 
woensdag 14 juni 2017 van 14.00-16.00 
uur 
www.staatsbosbeheer.nl 
 
Met de gids van Staatsbosbeheer een 
stevige woensdagmiddagwandeling maken 
door de Duursche Waarden. Vanuit de 
vogelobservatiehut heb je een mooi uitzicht  

over de watergangen van de IJssel en de 
vele vogelsoorten die hier voorkomen. 
Na afloop kun je het Infocentrum IJssel Den 
Nul bezoeken, voor een kop koffie of thee.

Vaartocht bloemrijk hooiland - De Wieden 
dinsdag 6 juni 2017 van 12.30-15.30 uur
www.natuurmonumenten.nl 

Bezoekerscentrum Beulakerpad 1, 8326 AH 
Sint Jansklooster.
Een vaartocht met onderweg een uitstapje 
op een hooilandje dat meedeint als je erop 
loopt. Ontdek planten en bloemen zoals de 
koekoeksbloem en moeraskartelblad, en 
waterplanten als waterdrieblad, waterviolier, 
gele plomp, witte waterlelie en waterscheer-
ling. 

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.staatsbosbeheer.nl 
www.natuurenmilieuoverijssel.nl 
www.bijenteeltverenigingzwolle.nl 
www.avifaunazwolle.nl  
Wijkboerderijen: 
www.traverswelzijn.nl/locaties
zwolle.nivon.nl



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 or-
ganisatie met de benodigde expertise. Bij-
voorbeeld in het contact met de gemeente, 
het aanvragen van fondsen en subsidies, 
het schrijven van persberichten en project-

plannen 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

De Groene Loper organiseert regelmatig 
bijeenkomsten en actictiviteiten. 
Zie : www.groeneloperzwolle.nl en Facebook: 
groeneloperzwolle.

Groene Loper Zwolle ondersteunt 
groene initiatieven

Door: Ina Huizinga

Wil je een eigen tuintje maar heb je weinig ruimte? 
Met een paar bloempotten,een ijzeren staaf en een schaal maak je snel je eigen tuintje 
met nog een vogel waterschaal als extraatje.Dit is slechts een van de vele mogelijkheden. 

Op onderstaande link staan nog meer  leuke voorbeelden van een minituin.
https://diyprojects.com/diy-vertical-gardening/ 

Minituin

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


