
Vanaf 1 september heeft de Milieuraad, 
samen met andere Zwolse natuurorga
ni  saties, onderdak gevonden aan de 
Campherbeeklaan 82a, in de voormalige 
bibliotheek naast Wijkcentrum de Weijen
belt, in Berkum. Het idee bestaat dat 
Berkum erg ver weg is. Toch valt dit bij 
nader inzien erg mee. Er is ook een goede 
verbinding met het openbaar vervoer 
(buslijn 3).

De openingstijden van het kantoor van 
de Milieuraad zijn ongewijzigd, namelijk 
dinsdag t/m vrijdag 9.30 tot 13.00u.
Nu wordt er nog druk gewerkt aan de 
afronding van de inrichting en dergelijke.
Binnenkort komen we met verdere infor
matie omtrent de nieuwe huisvesting, zo
als activiteiten die er gaan plaatsvinden.
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Het NatuurPlatformZwolle (NPZ) heeft in 
mei 2017 een beoordeling gemaakt voor de 
potentiële windenergielocaties in de gemeente 
Zwolle, met veel voorwerk van RO- specialist 
Nico Streefkerk. 

De afgelopen maanden is er in onze stad op 
uiteenlopende wijzen stil gestaan bij het
verschijnsel “windenergie”. Door het 
gezamenlijke initiatief van de Hogeschool 
Windesheim, Scania en Blauwvinger Energie 
om op het bedrijventerrein Voorst een 
drietal windturbines te realiseren ontstond 
een stevige discussie tussen voor en tegen
standers.
Hoewel menigeen erkent, dat er naar 
alternatieven gezocht moet worden ter 
vervanging van de winning van energie/
elektriciteit uit fossiele brandstoffen blijft 
het thema windturbines erg weerbarstig. 
Tegen plaatsing van windmolens bestaat vrij 
veel maatschappelijke weerstand.
Ook tijdens bijeenkomsten van het NPZ 
bleek dat een eenduidige standpuntbepa
ling erg moeilijk is.  
Wel heeft het NPZ de 14 locaties, zoals die 
genoemd zijn in het Ponderarapport, aan 
een nadere beschouwing onderworpen.  
Plaatsing van windturbines in het Tolhuis
landengebied en op bedrijventerrein Voorst 
zal relatief de minste impact op de natuur 
hebben. Toch is daar ook nog verder onder
zoek nodig.

Conclusies per locatie
Bijzonder ongunstig zijn de effecten (risico 
sterfte vogels, visueel, verstoring) op grote 
oppervlakken natuurgebied ten noorden 
van Langenholte en Vreugderijkerwaard, 
waarbij de ecologische hoofdstructuur van 
het rivierenlandschap aangetast wordt. 
Deze locaties worden daarom als zeer on
gunstig beoordeeld.

Bij de locatie Stadsbroek, wordt ingegrepen 
op natuurwaarden van Stadskolk en Zwarte 
Water, ook door verschillende invloe den 
met daarbij de prominent visuele invloed op 
woningen van Stads hagen. 

De locaties langs Stadshagen Noord pakken, 
ondanks de aanwezigheid van de Hassel
terweg, ongunstig uit, omdat de Masten
broekerpolder aangetast wordt en er sprake 
zou kunnen zijn van een visuele invloed op 
de (toekomstige) woningen.

 De locaties bij Sekdoorn en binnen het 
industrieterrein Marslanden pakken on
gunstig uit, omdat naast visuele effecten 
op woningen, achter een spoorlijn (bij 
Marslanden) ook natuurwaarden, zoals de 
rol als stepping stone (vluchtheuvel) voor 
vogels, beïnvloed worden.

 Er is eveneens sprake van een ongunstige 
situatie bij de locaties binnen in de polder 
Molenbroek en, omdat naast Windesheim 
ook een groot stuk gaaf landschap, zij het 
met minder natuurwaarden, aangetast 
wordt. De nog aanwezige hoogspannings
leidingen veranderen dit effect nauwelijks.

 De locatie Harculo lijkt voor de hand liggend 
om een windmolen te plaatsen. Maar 
omdat de centrale (en leidingen?) wordt 
afgebroken en omdat deze midden in een 
ecologische zone en een stepping stone ligt 
en woningen inclusief  buurt schap Harculo 
visueel geraakt worden, wordt deze toch als 
ongunstig beoordeeld.

 Eventuele windmolens in de noordelijke 
Molenpolder liggen dicht bij het cultuur
historisch waardevolle Windesheim (on
danks de spoorlijn) met daaromheen een 
hoogwaardig landschap.

 Over blijven: de locaties Voorst en Tolhuis
landen. Deze zijn minder ongunstig, omdat 
slechts sprake is van enige negatieve effec
ten op de woningrand van Westenholte (aan 
de zuidzijde van de A28 zullen geen invloe
den optreden) en enige beïnvloeding op 
de stepping stones van de zandwinplassen 
aldaar. Daarbij gaat het om relatief kleine
oppervlakken. Positief punt is de aanwe
zigheid van het bedrijventerrein, de A28, de 
spoorlijn en de bestaande windmolens.

Voor er daadwerkelijk een locatie gekozen 
wordt zal er een gedegen natuurtoets 
moeten plaatsvinden over het effect van 
de windturbines op de vogeltrekroutes. Dit 
effect is lastig te bepalen.

Het complete rapport vindt u op onze website

Beoordeling windenergielocaties



Tekst: Jacqueline Stil 

Dit is het tweede deel in een serie over 
duurzaam ondernemen in Zwolle. 
We spreken met Kees de Vries van Blauw-
vingerenergie.

Wat is Blauwvingerenergie?
Het is een initiatief voor buurt energie. 
Mensen kunnen bij ons terecht voor advies 
en ondersteuning op het gebied van 
duurzame energie. De gemeente wilde hier
mee op weg en toen zijn wij er in gespron
gen. We jagen projecten aan.

Wat is jullie doelstelling voor Zwolle?
Wij willen dat Zwolle energieneutraal is 
in 2030. Opwekken is daarbij verbruiken. 

Er moet nog veel gebeuren bijvoorbeeld 
verminderd verbruik door LED lampen, 
isolatie, minder consumeren en opwekken 
op het eigen huis. Dat kan ook grootschalig, 
bijvoorbeeld met windturbines voor zo'n 
1750 huishoudens per stuk.

Hoe is het gesteld met de duurzame ener-
gie in Zwolle?
Er zijn uitschieters naar boven, zoals op de 
Waddeneilanden, Zwolle bevindt zich on
geveer in de middenmoot in Nederland. Het 
kan dus nog veel beter. Het enthousiasme is 
wel vrij groot.

Komen alle energieprojecten bij jullie 
langs?
Dat is niet de bedoeling. Het gaat om zo 
veel mogelijk eigen initiatieven.

Kan iedereen het doen?
Er zijn verschillende mogelijkheden op het 
gebied van warmte, elektriciteit en isolatie. 
Momenteel lopen er 5 projecten waarmee 
we aan de slag gaan.

Wat denken jullie te kunnen bezuinigen 
op energie?
De gemeente geeft aan dat er 30% 
duurzame energie kan worden gewonnen 
binnen de grenzen van Zwolle. Wij denken 
dat het meer is.

Wat vinden jullie van het aftreden van 
wethouder Van As, biedt dat kansen?
De politiek worstelt met het onderwerp. 
Aanvankelijk was er een stadsgesprek dat 
resulteerde in een rapport. De gemeente
raad kon daar niet achter staan. 85% van de 
politici is het eens met meer duurzaamheid, 
maar het krijgt nog niet echt vorm.

Komen er veel klachten binnen in de 
sfeer van NIMBY (not in my backyard)?
Ja, af en toe is dat schokkend. Zoals bij 
de windenergieplannen Voorst: de slag
schaduw en het geluid zijn op afstand van 
de omwonenden nauwelijks waar te nemen. 
Mensen zouden eens op excursie moeten 
gaan naar windmolens om te zien hoe 
weinig last dat geeft. Bij veel andere schade
lijke dingen zoals een snelweg hoor je ze 
niet. Het is angst voor het onbekende.

Veel is mogelijk

Binnen de Milieuraad en haar samenwer
kings partners is vrij veel kennis beschikbaar 
over de flora en fauna, ook wel over natuur 
en milieu educatie, gezonde voeding e.d. De 
laatste tijd komen vraagstukken van b.v. de 
waterveiligheid en de gevolgen van klimaat
veranderingen steeds frequenter aan de 
orde. Ook op de schaal van Zwolle en om

geving is het van belang, dat de Milieuraad 
m.b.t. deze onderwerpen mee kan doen 
aan de discussie en kennis en kunde in huis 
heeft wat op deze terreinen wel of juist niet 
zinnig is. Wij zouden ons vrijwilligersbestand 
graag uitbreiden met mensen/vrijwilligers 
die op deze gebieden (al dan niet op een 
deelgebied) deskundigheid hebben. Het 

is daarbij niet altijd noodzakelijk, dat men 
participeert in een werkgroep of commissie; 
het op ad hoc basis kunnen consulteren of 
het mee werken aan een tijdelijk project kan 
voor ons al zeer waardevol zijn.  

Heb je belangstelling? Neem contact op met 
de Milieuraad.

"Water- en klimaatdeskundigen" gezocht

Tientallen partijen tekenden sinds half juni 
een intentieverklaring voor de oprichting 
van een Climate Campus in Zwolle en de 
IJsselVechtdelta. Het doel is om slim met 
de gevolgen van klimaatverandering om 

te gaan en de steden in de regio toekomst
bestendig te maken. Gerenommeerde 
instelling en zoals KNMI en CBS Urban Data 
Center Zwolle, TU Delft ETD, diverse advies
bureaus, onderwijsinstellingen en woning

corporaties doen mee.
Ook de Milieuraad behoort tot de onder
teke naars. In overleg met andere organisa
ties wordt bepaald op welke manier bijge
dragen gaat worden.

Climate Campus in Zwolle 
Milieuraad doet mee



1500 Bezoekers trok het Voorzomerfeest 
Doepark Nooterhof op 21 mei.

Het was een middag vol leuke, leerzame 
en gezellige doeactiviteiten voor jong en 
oud over natuur en milieu. Thema was DIY 
Groen: zelf groen doen. Allerlei activiteiten 
lieten de deelnemers ervaren hoe je op 
natuurvriendelijke , creatieve manier o.a. 
kunt:  maken, delen, verbouwen, herge

bruiken, musiceren, bakken, vergroenen,….  
Ook kon men gewoon genieten in het park, 
meedoen aan de speurtocht, of luisteren 
naar verhalen over de Spin Anansi. 

De organiserende Milieuraad Zwolle is heel 
tevreden over met  het verloop van de 
dag. ‘Lekker plezier maken en tegelijk wat 
opsteken. Zeer low budget, met inzet van 
tientallen vrijwilligers, kun je heel interes

sante dingen doen en daarmee een groot 
publiek vermaken’.

Op 24 september is het Nazomerfeest ge-
houden. In de volgende Milieupraat blikken we 
er op terug.

Zelf groen doen, drukte bij Voorzomerfeest

De gemeenteraadsverkiezingen zijn gep
land voor maart 2018. Bijna alle partijen 
maken dan weer een (nieuw) verkiezings
programma. Uiteraard nemen ze dan 
ook een aantal punten uit hun vorige 
programma`s mee, voor zover nog actueel. 
En voegen ze nieuwe punten toe. 
Sommige partijen vragen expliciet om input 
van hun leden. Diverse partijen vragen ook 
maatschappelijke organisaties om input. De 
Milieuraad Zwolle en het Natuurplatform 
Zwolle (NPZ) hebben  punten ingebracht, 
via 2 sporen, over  het “groene” milieu en 
over het “grijze” milieu. 

Groen milieu
De groene punten zijn ingebracht in juni 
door het NPZ, waarin de Milieuraad partici
peert.
  Ambassadeurssoorten: het NPZ heeft 

een lijst opgesteld van 12 zeldzame of 
bedreigde planten of dieren soorten. 
Voorbeelden zijn de kievitsbloem, de 
sleedoornpage, de Zwolse anjer en de 
knoflookpad. De sleedoornpage (= vlinder) 
is in Nederland bedreigd en gaat de 
laatste decennia achteruit. Het leefgebied 
bestond voornamelijk uit houtwallen met 
sleedoorns en bosranden. Door het verd
wijnen van de kleinschalige landbouw en 
houtwallen is de soort steeds meer naar de 
stad getrokken. 

  Duurzaam Zwolle in Balans: hierin zijn 
punten opgenomen als voorkomen van 
versnippering, vismigratieplannen, fauna
passages en welkom voor de otter. Tevens 
punten voor natuurbeheer als flora en fau

navriendelijke bermmaaien en aandacht 
voor weidevogels. 

  Lijst aandachtspunten natuurinclusief 
bouwen: deze lijst is bedoeld om aan 
ontwikkelaars een handvat te geven om 
natuurinclusief te (ver)bouwen, en is dien
stig bij renovaties en vervangende bouw. 
Controleurs van de gemeentelijke vergun
ningverlening hebben er ook houvast aan. 
Enkele punten uit de lijst zijn: stimulering 
groene daken, muren laten begroeien met 
klimplanten en stadslandbouw aanmoedi
gen. 

  Checklist stadsvogels: deze lijst is afkom
stig van de Vogelbescherming. Eten, be
schutting en nestplaatsen is wat alle vogels 
willen. Door hier bij beheer op gemeen
tegrond en via voorlichting aan particuli
eren aandacht aan te besteden bereiken 
we op een vrij eenvoudige manier een 
vogelvriendelijk(er) Zwolle. 

Grijs milieu
De grijze punten zijn door de Milieuraad 
onder 2 hoofdthema`s ondergebracht: 
klimaatbestendigheid en energietransitie. 
Ze zijn in juli ingebracht bij de programma
commissies van alle partijen. 
  Kimaatbestendigheid. De effecten voor 

Nederland, onze regio en stad zijn de 
stijging van de zeespiegel, heftige regen
buien, hittegolven en stijgende rivieren. 
 
Ambities op het gebied van klimaatbeste
ndig ontwikkelen hebben betrekking op: • 
Waterveiligheid • Wateroverlast zoals econ
omische schade door wateroverlast na 

piekneerslag. Hogere temperaturen kun
nen hittestress veroorzaken. Dit kunnen 
we ondervangen door voldoende koele 
plekken te ontwikkelen in de bebouwde 
omgeving en er omheen. Dit is mogelijk 
door groen te integreren met andere func
ties zoals (bijv. bomen en parkeren). Maar 
ook om in de stad grote groenstructuren te 
handhaven en dan vooral bos. 

  Bij de Energietransitie gaat vooral de 
aandacht uit naar de energiezuinigheid 
van woningen. Voor sociale huurwoning
en liggen de corporaties redelijk op 
schema om hun voorraad op gemiddeld 
energielabel B te krijgen in 2020. Voor de 
eigen woningen ligt dat veel lastiger want 
ondanks alle inspanningen is het moeilijk 
om huiseige naren tot maatregelen te 
bewegen. Energiebesparing voor bedrij
ven is te stimuleren door een (verplichte) 
energie en afvalscan voor elk bedrijf. 
Opwekking van duurzame energie is ook 
mogelijk door zo veel mogelijk daken van 
woningen en bedrijven hiervoor te gebrui
ken. Er moet verder duidelijkheid komen 
over de voorschriften voor de plaatsing 
van windmolens. 

Voor het grondstoffen en afvalbeleid zijn 
adviezen gemaakt, gebaseerd op eerdere 
stellingname van de Milieuraad. 

De volledige adviezen zijn te lezen op  
www.milieuraadzwolle.nl

Groen advies voor Zwolse verkiezingsprogramma`s 2018-2022 



Tekst: Loes la Faille
Foto’s: Marieke van den Berg
 
Een natuurlijke groene omgeving doet 
wonderen voor het welzijn van mensen. En 
ook voor dieren natuurlijk.
Een groene omgeving vermindert namelijk 
stress. De reden waarom een natuurlijke 
omgeving zo'n positief effect op ons heeft 
is, dat we even afstand kunnen nemen van 
onze dagelijkse zorgen en daardoor tot rust 
kunnen komen.

Door samen met anderen bezig te zijn 'in 
het groen' komen makkelijk sociale contac
ten tot stand. Het samen bezig zijn zorgt 
voor zingeving en men leert van elkaar. Een 
groene omgeving nodigt uit tot bewegen 
en dat is belangrijk voor een gezond leven.

Een natuurlijke omgeving om te spelen is 
goed voor de ontwikkeling van kinderen. 
Ze zijn vaker lichamelijk actief,  wat goed is 
voor hun motoriek en behendigheid. Buiten 
wordt kinderspel creatiever en leren ze 
beter te redeneren en observeren.
Je hoeft niet eens midden in het groen te 
staan om de positieve effecten hiervan te 
ervaren. Het kijken naar groen en het luis
teren naar natuurgeluiden werkt al stress
verlagend. In een ziekenhuis met uitzicht 
op groen herstellen patiënten sneller. In een 

groene woonwijk gaan bewoners minder 
vaak naar de dokter, ze hebben minder 
last van angststoornissen en depressies. 
In een stads omgeving met veel begroei
ing is minder vandalisme. Agnes van den 
Berg, omgevings psycholoog en hoogleraar  
natuur beleving in Groningen heeft onder
zoek gedaan naar de  effecten van een 
groene omgeving op personen. Met veel 
experimenten heeft ze aan kunnen tonen 
dat groen ons goed doet.
Groen in de stad is bovendien belangrijk 
voor het klimaat daar. Overtollig regenwater 
wordt opgenomen en stroomt niet meer re
chtstreeks het riool in en beplanting speelt 
een rol in de verlaging van temperatuur 
tijdens extreme hitte.

In onze huizen en kantoren kan de lucht 
soms viezer zijn dan buiten. Kleding, 

meubels, vloerbedekking, verf of print
ers kunnen chemische stoffen afgeven 
die niet best zijn voor onze gezondheid. 
Kamerplanten werken als kleine chemische 
fabriekjes en kunnen deze verontreinigende 
stoffen opnemen. Ze doen het allemaal, 
maar varens, arecapalmen, rubberplanten, 
lepelplanten en vingerplanten zijn wel de 
toppers onder de luchtzuiveraars. 

Dus kom in actie! Voor je eigen welzijn en 
dat van anderen. Ga lopen, joggen of je 
hond uitlaten in het bos. Zoek het groen op. 
Ga tuinieren, maak een geveltuin of haal de 
tegels weer uit je tuin, zodat er weer ruimte 
is voor planten. Deel stekken en zaden, doe 
aan 'guerilla gardening'. Deze term wordt 
gebruikt voor het stiekem tuinieren op 
braakliggende grond. Zet je balkon vol pot
ten met planten. Observeer de natuur be
wuster en verwonder je over de schoonheid 
daarvan. Geen buitenruimte om groen te 
maken? Geen nood. Adopteer een plant uit 
het Plantenasiel Zwolle.

Meer lezen? Lees dan eens het boek: 'Het 
laatste kind in het bos' van Richard Louv.  In dit 
boek beschrijft Louv wat een 'natuur tekort' bij 
kinderen teweeg kan brengen. Hij geeft verder 
tips hoe de verbroken relatie met de natuur 
weer hersteld kan worden.

Doe maar groen graag!



Door: Ina Huizinga

Leuke ideeën om een PET fles te gebruiken als basismateriaal voor een leuke creatie. Een idee voor de vakantie om met je (klein)kind gezel
lig bezig te zijn? Hieronder enkele voorbeelden. Wil je nog meer voorbeelden zoek dan op internet naar: pet flessen creatief gebruiken

Hergebruiken van PET flessen

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 persberich
ten en projectplannen 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

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

Groene Loper Zwolle ondersteunt groene initiatieven

Inloopmiddag/avond van de Groene Loper 4 juli in de tuin bij de Vogellanden. Groene buurtiniti-
atieven vroegen met ondersteuning van Groene Loper Zwolle subsidie aan bij  Het Oranje Fonds. 
Deze financiën (tot 400 euro) kunnen ze inzetten om tijdens Burendag (23 september) iets groens 
te organiseren/bouwen/zaaien/planten. Onder het genot van een soepje en een drankje hielp het 
kernteam van Groene Loper Zwolle bij het invullen van de benodigde formulieren.



Tekst: Roel Kuijper

Vanaf 2024 moeten alle asbest daken, zoals 
asbest golfplaten zijn verwijderd omdat 
deze een risico vormen voor de volksge
zondheid.
Asbest is te herkennen aan de vezelachtige 
structuur met een licht grijze kleur. 
Tot 1993 werd asbest gebruikt in de bouw. 
Met een microscoop is asbest het beste 
te herkennen en wel aan de vezelachtige 
structuur.
Het verwijderen van asbest mag je onder 
bepaalde voorwaarden zelf doen als de 
opper vlakte ervan minder is dan 35 m2. 
Kan, mag of wil je dit niet zelf doen of zijn 
de asbest platen gespijkerd, geniet of ver
weerd dan moet je een gecertificeerd bedrijf 
inschakelen. 
Als je een bedrijf inschakelt, moet die aan 
de wettelijke eisen voldoen en dus gecertifi
ceerd zijn om dit te mogen doen.
Er is hiervoor een subsidie mogelijk, aan
gevraagd vóór 31 dec. 2019 en wel voor 
oppervlakten vanaf 35m2. Per m2 krijg je 
daarvoor een tegemoetkoming van €4,50.
Je krijgt geen subsidie voor het zelf verwij
deren van een asbest dak (<35m2).
De kosten van verwijdering en vervang
ing zijn afhankelijk van de situatie, zoals 
benodigde bouwliften en/ of steigers; kijk 
hiervoor op www.asbestsubsidies.nl.

Het zelf afvoeren van asbest is meestal gra
tis, maar in sommige gemeenten, zoals in 
Zwolle moet je er voor betalen. De kosten, 
manier van aanbieden en andere tips zijn 
eenvoudig te vinden op www.rova.nl , met 
zoekterm asbest.

In alle gevallen moet de aanwezigheid van 
asbest aangemeld worden bij de gemeente.
Bedrijven, die asbest kunnen herkennen dan 
wel verwijderen zijn, met een beetje hulp 
van Google,  te vinden op de websites van 
Ascert, VAVB, VVTB. 

De regeling voor het verwijderen van asbest 

geldt niet voor asbest, dat binnen wordt 
aangetroffen, dus niet direct met de buiten
lucht in aanraking komt zoals beschot. Dit 
soort asbest mag namelijk blijven zitten.
Kijk voor de voorwaarden, informatie en 
aanvragen subsidie op de website van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 
www.rvo.nl 

Andere informatie van de Rijksoverheid is te 
vinden op: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest

Asbest – kom van dat dak af

Tekst: Cor Mulder

Het is belangrijk voor gezonde grond om 
zonder gif, op biologische wijze te tuinieren. 
Als het evenwicht verstoord raakt, dan zijn er 
natuurlijke oplossingen voor herstel.  
                                                                                                           
Bodem
Taxuskever, engerlingen, emelten en andere 
bodeminsecten kunnen veel schade toe
brengen aan sierplanten, groenteplanten, 
fruit of gras. Dit gebeurt ondergronds door 
aantasting (eten) van de wortels, waardoor 
de plant ziek wordt en kan afsterven. De 
neushoornkever is een veel geziene plager 
in de mesthoop. De engerling is een eiwit
bron voor vogels, zoals de roek, en kraai. 
Maar ook de mol, egel en das zijn dol op 
engerlingen. Emelten zijn de larven van de 
langpootmug. Emelten vreten aan de jonge 
aanwas van het gewas. Bestrijding hiervan: 
Leg ‘s avonds een plasticzeil over de plek, en 
de volgende morgen vindt je de emelten in 
groten getale eronder.

Bovengronds 
Bladluizen kunnen een scala aan planten 
in (moes) tuinen aantasten. Ook scheiden 

bladluizen suikers af (honingdauw), waar
door planten, vruchten maar ook bijvoor
beeld auto’s die onder een boom staan vies 
en plakkerig kunnen worden. In tuinbouw, 
boomkwekerijen, moes en siertuinen ko
men ook plagen zoals spint, rupsen, trips en 
wantsen voor die planten beschadigen.
Bovengrondse plagen kunnen worden be
streden met larven van lieveheersbeestjes 
en gaasvliegen, roofmijten en roofwantsen, 
sluipwespen, en met aaltjes (nematoden) in 
een speciale gel.

Biologische bestrijders 
Enkele biologische bestrijders zijn nema
toden (microscopisch kleine aaltjes), het 
lieveheers beestje, en de roofmijt. Het 
lieveheersbeestje kan goed ingezet worden 
voor de bestrijding van luizen, denk aan de 
kastuinbouw.
Teken zijn zelfs een gevaar voor de mens en 
kunnen de zeer ernstige ziekte van Lyme 
veroorzaken.

De processierups, die afkomstig is uit het 
Middellandse Zeegebied, zet zich uit
sluitend af op eikenbomen. De koolmezen 
hebben ze leren eten, en voeren hun jongen 

hiermee. Eén rups heeft 500.000 haartjes, 
die zelfs 8 jaar actief blijven, blijkt uit af
gravingen.
Zij worden bestreden met aaltjes (eerste 
behandeling en een latere tweede behan
deling vanwege het uitkomen van latere 
eitjes) en vervolgens, als zij volwassen zijn, 
door afzuigen.

Evenwicht in je tuin is dus zonder gif goed 
mogelijk.

Zelf aan de slag? Zie bijvoorbeeld 
www.onkruidvergaat.nl 

Biologisch evenwicht in de tuin



Tekst: Sybald Noordam

De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter 
omgaat met energie. Daarom heft ze 
belasting over het verbruik van elektriciteit 
en aardgas. Door deze belasting wordt de 
totaalprijs van energie hoger. Een hogere 
energieprijs kan mensen stimuleren minder 
energie te gebruiken.

Aan de ene kant betalen wij belasting over 
het gebruik van energie. Aan de andere kant 
vindt de overheid dat elk huishouden een 
bepaalde hoeveelheid energie minimaal 
nodig heeft, daarom wordt de energiebelas
ting verminderd met een vast bedrag per 
elektriciteitsaansluiting per jaar (verminde
ring energiebelasting). Dat geldt voor zowel 
woningen als kantoren.
Het elektriciteit en gasgebruik van huis
houdens heeft een aandeel van ca. 12% van 
alle energieverbruik. De industrie staat op 
een aandeel van ruim 40%. Zal de industrie 

ook een stimulans krijgen om minder ener
gie te gebruiken? 

Het blijkt dat het gemiddelde MKBbedrijf 
meer betaalt dan de gemiddelde particulier 
per KWh. Dit komt voornamelijk omdat de 
vermindering Energiebelasting van € 308,54 
zwaar weegt op de afrekening van de 
particulier. Echter hoe groter het verbruik, 
hoe minder energiebelasting een bedrijf 
betaalt en vaak zijn de energietarieven voor 
grootverbruikers ook al lager. 
Een reden waarom lage energiebelastingen 
worden aangeboden is, dat overheden bang 
zijn dat aantrekkelijke bedrijven verdwijnen 
naar andere landen. 
Energiebesparing kan in soms zelfs finan
cieel nadelig uitpakken voor de grote bed
rijven: stel dat een bedrijf een extra korting 
krijgt vanaf 500.000 KWh per jaar. Komen ze 
daar onder door besparingsmaatregelen, 
dan verspelen ze die korting.

Dit werkt in de hand, dat huishoudens veel 
aan besparingen doen, terwijl bij bedrijven 
soms de prikkel om te bezuinigen achter
wege blijft. Als we kijken welk aandeel 
daarbij de huishoudens (12%) en bedrijven 
(ruim 40%) hebben in energieverbruik, is 
dat niet de meest efficiënte optie. Laten wij 
echter niet misverstaan: natuurlijk helpen 
besparingsacties door huishoudens!

Overheden hebben zich vastgelegd om 
uitstoot van broeikasgassen wereldwijd te 
verminderen (Kyotoprotocol). Ook willen 
ze de economie stimuleren en bedrijven 
binnen de landsgrenzen houden door 
financiële voordelen. Hiermee hebben ze 
zich weer in een flinke spagaat gewerkt: 
commercie en energiebesparing gaat helaas 
niet altijd goed samen.

Energiebelasting: weinig stimulans om grootverbruikers te lat-
en besparen

Op 6 juni jl. heeft de Milieuraad op voorspraak 
van de vereniging Milieudefensie en Earth 
Alarm een schrijfavond gehouden over ont-
bossing ten behoeve van palmolie.

Eerst draaiden wij een korte film waarin 
het probleem werd verduidelijkt en daarna 
was er de gelegenheid om zelf een brief te 
schrijven of een bestaande brief te onder
tekenen. De brieven werden opgestuurd en 
samen met duizenden andere uit het hele 
land op 15 juni aangeboden aan minister 
Kamp van EZ. Deze nam ze niet aan, maar 
een aantal Kamerleden wel.

Wat is er aan de hand met palmolie?
Het heeft één groot voordeel: palmolie 
is een goedkope en lucratieve grondstof. 
Palmolie zit in heel veel producten die hier 

verkocht worden, zoals zeep, shampoo, 
pindakaas, sauzen en cosmetica. Het is ook 
populair als biomassa voor de opwekking 
van ‘groene' stroom en als ingrediënt voor 
biodiesel en biomedische toepassingen.

De nadelen van palmolie zijn echter veel 
groter: 
 het bevat verzadigde vetten
  Opgeteld is bij productie en gebruik van 

biodiesel  de uitstoot van CO2 groter dan 
bij gewone diesel.

  het gaat ten koste van de boeren die in het 
gebied leven, door onteigening van hun 
grond. 

  het gaat ten koste van de ecosystemen en 
biodiversiteit in de wouden

  de grond wordt onvruchtbaar door mono 
cultuur

  de functie van het woud als longen voor 
de wereld komt te vervallen

  door de olieplantages worden veenge
bieden ontgonnen, waardoor veel CO2 de 
lucht in schiet en het gebied kwetsbaar 
wordt voor natuur branden

Er zijn keurmerken ontwikkeld voor pal
molie, maar in de praktijk blijkt er weinig 
veranderd te zijn. Kappen van oerwoud voor 
aanleg van palmolie plantages vindt onder 
andere plaats in Indonesië, Liberia, Oeganda 
en Guatemala.

Het is de bedoeling van Milieudefensie, 
en ook van de Milieuraad, dat palmolie te 
maken krijgt met verduurzamende maat
regelen. De richtlijnen van de Voedsel en 
Landbouworganisaties (FAO) moeten geres
pecteerd worden. Het gebruik van palmolie 
als biobrandstof moet worden verboden. 
Bedrijven en financiers moeten hun verant
woordelijkheid nemen. 

Verdere informatie, zie: www.palmolie.info

Ook op de website van Milieu Centraal staan 
handige tips over hoe we zelf een steentje 
kunnen bijdragen aan het terugdringen van 
het gebruik van palmolie: 

www.milieucentraal.nl/milieubewusteten/
tropischeproducten/palmolie/

Ontbossing door palmolie



Gerard Mostert heeft in april 2017 afscheid 
genomen als bestuurslid van de Milieuraad. 
Hij is eerder vele jaren  voorzitter geweest. 
De laatste jaren beheerde hij de portefeuille 
groen.

Gerard Mostert stond in feite aan de basis 
van het huidige groenbeleid van de stad. Hij 
heeft lange tijd voor de gemeente gewerkt 
als hoofd van de afdeling Plantsoenen. 
Met zijn visie op natuur en milieu heeft hij 
pionierswerk verricht voor de ontwikkeling 
van de groene vingerstructuur. De Groene 
Vingers zijn de groene longen van Zwolle, 
de zuurstof voor de stad. Het zijn lange 
groene corridors, die de stad en inwoners 
verbinden met het omringende groen van 
het buitengebied. 

Onder leiding van Mostert heeft Zwolle een 
voorbeeldfunctie in het ecologisch groen
beheer gekregen. Zo gebruikt de gemeente 
sinds de jaren zeventig geen chemische 
bestrijdingsmiddelen. De bermen van 
Mostert zijn een begrip: de Zwolse bermen 
worden ecologisch beheerd en krijgen zo 
een bloemrijke kruidachtige begroeiing. 
Daarnaast heeft Mostert het verantwoord 
beheer van groen en milieu als maatschap
pelijk belang op de kaart gezet, bijvoor
beeld door milieu en natuureducatie. Vanaf 
de jaren zestig heeft hij er voor gezorgd dat 
er wijkboerderijen kwamen, net als school 
en jeugdtuinen en het centrum voor milieu
educatie Nooterhof. 
Naast het werk voor de Milieuraad is hij al 
jarenlang actief voor organisaties als Zwolle 
Groenstad, Groen en Handicap en voor 
de Schellerdriehoek. Ook is hij lid van het 
Natuur platform Zwolle.

Afscheid Gerard Mostert van bestuur Milieuraad

een groen groen groen groen Zwolle Zwolle land
In een groen groen groen groen Zwolle Zwolle land

daar leeft ene Mostert, heel charmant.
Dat de Nooterhof voor eeuwig blijft bestaan

we verklaren je hierbij heilig…..
met een huis, een haard en een wilde vogeltuin

waar je niets in hoeft te snoeien! …….
De buren klagen steen en been

maar dat zal hem niet deren
want het Zwolse groen daar gaat het eigenlijk om

want dat moet hij beheren.
In een groen groen groen groen Zwolle Zwolle land

daar woont Gerard Mostert heerlijk, …. want
hij is vrij en blij in alles wat hij doet

dat kan hij dan ook niet laten.
Maar soms dan gaat hij menigeen te snel

ze kunnen hem niet volgen
en dan komen er boze brieven in de krant

die klinken heel verbolgen.
In een groen groen groen groen Zwolle Zwolle land

daar hebben we mostert nodig…. want
wie anders moet de groene strijd aangaan

met die duffe ambtenaren…….

Tekst: Nan van der Meer en Greet Bakker

Binnenshuis duurzaam
Heb je een knus en gezellig thuis? Met 
enkele van de onderstaande kleine of grote 
ingrepen kan je het er nog meer naar je zin 
maken.

•  Beperk je stroomverbruik: vervang je klas
sieke lampen door ledverlichting en laat 
het licht niet onnodig branden.

•  Verlaag de kamertemperatuur en door
lucht je woning elke dag (nadat je de 
verwarming hebt uitgezet!) gedurende 15 
minuten om de vervuiling weg te werken. 
Verwarm met mate en trek een laagje meer 
aan als je het koud hebt.

• Stap over op groene stroom. 
•  Waarom geen coöperant worden in een 

coöperatie voor hernieuwbare energie? Zo 
kan je de productie van groene stroom zelf 
in handen nemen.

•  Kies voor een betere isolatie van daken, 
muren en ramen. Er bestaan ook subsidies 
hiervoor, vraag informatie bij je gewest of 
gemeente. Het gemiddelde isolatiepeil van 
veel gebouwen is ongeveer hetzelfde als 
dat in Spanje... maar ons klimaat is wel veel 
kouder!

•  Investeer in zonnepanelen. Het is een 
stevige investering, maar je verdient ze 
dubbel en dik terug.

•  Vervang je huishoudtoestellen die het 
einde van hun levensduur hebben bereikt, 
door energiezuinige modellen. Meer info 
op Top Ten

•  Denk goed na voor je je (tuin)meubelen 
vervangt! En waarom zou je niet kiezen 
voor tweedehandsmeubelen?

•  Kies bij renovaties in hout voor het FSC
label.

•  Bespaar op je papierverbruik, kies kring
looppapier en vergeet niet dat een blad 
altijd twee zijden heeft!

Bron: www.greenpeace.org

Milieutips



Vogels kijken op Texel.
www.knnv.nl/zwolle 

Zaterdag 7 oktober 2017. Vertrek 07.30 uur 
terugkeer 19.00 uur. 
Met de KNNV afd. Zwolle vogels kijken, een 
hele dag zeetrek, steltlopers en doortrek
kers. 
Zie voor details de KNNV website. 

Paddenstoelen
www.ivnzwolle.nl 

Zondag 15 oktober van 14.00 tot 16.00 
uur. “Champignon en Co” bij Wijkboerderij 
De Klooienberg. Een paddenstoelendoe
spel voor gezinnen met kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar. Speel het spel en ga mee op 
ontdekkingsreis in het Zwammenrijk. 

Paddenstoelen in het Engelse Werk
www.knnv.nl/zwolle 

Vrijdag 27 oktober 2017, 13:30 uur bij 
Krisman. 
Paddenstoelenwerkgroep KNNV inventari
seert in het Engelse werk. Ook op andere 
data zijn er inventarisaties. Wil je mee? 
Graag eerst contact opnemen met Tineke 
tinekeburghard@gmail.com 

Trekvogels kijken in de Duursche 
Waarden
www.staatsbosbeheer.nl 

Zondag 29 oktober 2017 van  9.00 tot 
12.00 uur.
Trekvogels spotten langs de IJssel met de 
boswachter van Staatsbosbeheer. De gids 
vertelt je over het ontstaan van het gebied 
en waarom het zo geschikt is voor bepaalde 
vogels. De vogeltrek is een perfect moment 
om in de Duursche Waarden veel vogels te 
zien. 

Wilgen knotten
www.milieuraadzwolle.nl 

Zaterdag 4 november 2017 start de werk
groep VLO Vrijwillig Landschaps Onderhoud 
Zwolle met een nieuw knotseizoen. Het is 
dan ook Natuurwerkdag. Van november tot 
en met maart kun je elke zaterdagochtend 
van 09.00 tot 12.30 uur meedoen met de 
VLO: wilgen en populieren knotten. 
Het programma staat op de website. 

Kraanvogelexcursie naar Diepholtz
www.knnv.nl/zwolle 

Zondag 5 november 2017. Duizenden 
kraanvogels te zien in hèt kraanvogelgebied 
rond Diepholtz. Om de twee jaar organiseert 
de KNNV Zwolle deze excursie en je gaat 
met kenners van de verblijfplaatsen op stap. 
Vertrek 07.30 uur terugkeer 22.00 uur. Zie 
voor details de KNNV website. 

Week van het Landschap. 
www.weekvanhetlandschap.nl en  
www.landschapoverijssel.nl 

Van 21 t/m 29 oktober 2017 is de Week 
van het Landschap. In heel Nederland 
worden er door de verschillende provinciale 
landschappen activiteiten georganiseerd. 
Landschap Overijssel doet ook mee. 

Milieudefensie
milieudefensie.nl/allemaallokaal 

Oktober 2017 met petitie “Duurzame melk 
kàn’’. 
Als het aan Milieudefensie ligt is er gezond 
voedsel voor iedereen. Eén van de produc
ten die symboliseert wat er allemaal misgaat 
in ons voedselsysteem is melk, daarom een 
petitie. 

Natuuractiviteiten

Op de volgende sites vindt 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 
www.ivnzwolle.nl 
www.doeparknooterhof.nl 
www.natuurmonumenten.nl 
www.btvoldeneel.nl 
www.slowfoodzwolle.nl 
www.landschapoverijssel.nl 
www.glk.nl 
www.groenewelle.nl 

4 November start het knotseizoen van de VLO weer. Er wordt die dag gewerkt in het kader van de Natuurwerkdag.
(Foto: Diet ter Stege)


