
De groene hoofdlijnen van het Zwolse co-
alitieakkoord 2018 - 2022 zijn positief. Dit 
melden het Natuurplatform Zwolle en de 
Milieuraad Zwolle in een gezamenlijke re-
actie. Gewaardeerd wordt dat  'duurzame 
kwaliteit' het hoofdthema van het akkoord 
is. Wel zijn er kritische kanttekeningen. 

Door de veranderende portefeuillewis-
selingen krijgt natuur en milieu te maken 
met de derde wethouder in twee jaar tijd. 
Goede afstemming tussen de verschillen-
de wethouders is nodig, want natuur en 
milieuaangelegenheden moeten steeds in 
een goede samenhang bekeken worden.
Er leven twijfels of  de energietransitie-
doelstellingen gehaald kunnen worden, 
wanneer alleen Tolhuislanden beschik-
baar komt voor windenergie. 

Mooi dat de groenstructuur in Zwolle zo veel 
mogelijk wordt gespaard. Meer aandacht 
voor het 'ontstenen' van onze stad is wel 
gewenst. En er zijn twijfels of de groeiambi-
ties van Zwolle wel samen kunnen gaan met 
behoud van de groene leefomgeving.

Er is aandacht voor het dierenwelzijn, geluk-
kig ook voor het in het wild levende dieren.
De plannen om de bevoorrading van de 
binnenstad op een milieuvriendelijker 
manier te laten verlopen zijn positief.
Jammer dat er bij de festivals en de 
evenementen geen aandacht is voor de 
gevolgen voor de flora en fauna.
Het college wil de te verwachten geluids-
hinder door de uitbreiding van Lelystad 
Airport terugdringen. Het college zou 
ook andere minder belastende middelen 
van vervoer kunnen promoten.
In het coalitieakkoord is helaas geen  aan-
dacht voor zaken als natuur- en milieu-  
duurzaamheids educatie.  Deze educatie 
is belangrijk om milieubewustzijn met 
name bij jongeren te vergroten.
De natuur- en milieuorganisaties zul-
len het milieubeleid van de gemeente 
kritisch blijven volgen. Een van de 
belangrijkste taken is, waar mogelijk een 
positieve bijdrage aan dit beleid leveren.

De volledige reactie is te lezen op de 
website van de Milieuraad
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Reactie groene organisaties op
Zwolse coalitieakkoord

Activiteitenkalender
Zondag 16 september van 14.00-17.30 uur presenteren diverse Zwolse Groene

organisaties zich in een eigen hoek bijde Sunday Fair in het Reviusplansoen in  Berkum.
Meer info: www.wijkverenigingberkum.nl

 Zaterdag 27 oktober, van 19.00-22.00 uur, organiseert de Milieuraad
de Zwolse Nacht van de Nacht in Doepark Nooterhof.

Programma: www.milieuraadzwolle.nl 

Bron foto: voorpagina calitieakkoord 2018-2022



In oktober organiseert de Milieuraad voor 
de Zwolse basisscholen een leerzaam vrolijk 
en spannend natuur en milieueducatie-

project: Ouwe Reus. Dit is de opvolger van 
eerdere soortgelijke beleeftheaterprojecten, 
zoals Plantinzicht! uit 2015.
Ouwe Reus is een minimusical met mee-
doedingen over bomen, zorg voor natuur, 
historie en relaties in de natuur en tussen 
mensen. Met muziek, liedjes, avontuur, 
romantiek en experimenten.

Durk & Dini

 Durk is Boomwachter en woont met zijn 
Dini diep in het bos. Durk geniet erg van het 
bos. Daardoor komt hij aan zijn werk soms 
niet toe; en al helemaal niet wanneer het 
gezellig is! Maar vanuit haar keukenraam 
houdt Dini alles scherp in de gaten. 

 Als Durk een dutje doet, belanden de kin-
deren in zijn droom over Opa. Ze ontdekken 
de kennis die Opa in zijn grote Bomenboek 
achterliet. Maar de bladen uit het boek zijn 
weggewaaid … gelukkig kunnen de kinde-
ren helpen en als Durk wakker schrikt, is het 
boek compleet! 

De groepen 4 , 5 en 6 van de Zwolse basis-
scholen kunnen meedoen. Inmiddels zijn 700 
kinderen aangemeld. De voorstellingen duren 
telkens anderhalf uur en zijn onder schooltijd. 
Drijvende kracht en acteur is Jan van der 
Heide. Daarnaast assisteren vrijwilligers en 
studenten bij de workshops. Er is ook aanvul-
lend lesmateriaal voor op school, gemaakt 
door de werkgroep NME van de Milieuraad.

Op 1 juni startte de  Zwolse NME makelaar 
Mariken Enserink met haar werk. Zij is aan-
gesteld door de gemeente Zwolle. Inmiddels 
is ze ook bij de Milieuraad langs geweest om 
kennis te maken. Mariken stelt zich ook graag 
aan de lezers van de Milieupraat voor.

Persoonlijk
Hoi, ik ben Mariken Enserink. Ik heb een 
passie voor de natuur: fietsen, tuinieren, bo-
men, vogels en duurzaamheid. Deze passie 
is als kind al begonnen bij de jeugdtuinen. 
Ik was een van de weinigen uit mijn klas die 
er helemaal voor ging. Andere interesses 
van mij zijn: cabaret/ theatersport, dansen 
en lezen.

Werkervaring
De afgelopen  16 jaren was ik al werkzaam 
bij de gemeente Zwolle als jaar Werkcoach, 
waarvan de laatste 2 jaren ook bij WEZO.  
Mijn taak was het om werkzoekenden van-
uit een PW/ bijstandsuitkering terug te be-

geleiden naar opleiding of naar werk. Mijn 
doelgroep in deze functie waren jongeren 
van 18-27 jaar met beperkingen. 
 
Om ervaring op te doen in de duurzaam-
heid, heb ik 2,5 jaar een bijbaan gehad bij 
ROVA als Educatief Voorlichter. In deze baan 
gaf ik basisscholieren voorlichting over nut 
en noodzaak van afval scheiden en recyclen.

NME Makelaar
NME Makelaar
In de functie van NME Makelaar ben ik ver-
antwoordelijk om het aanbod van de NME 
partners aan te laten sluiten bij de vraag 
vanuit het basisonderwijs. Uiteindelijk zal 
ik een lange termijn visie ten behoeve van  
NME in Zwolle gaan opstellen.
Ik ben dankbaar dat hiervoor tijdelijk 
(2-3 jaren) budget is vrijgemaakt bij de 
gemeente Zwolle.
Ik onderstreep het motto: ‘Samen maken we 
de stad’ en wil graag met alle betrokken par-

tijen de NME in Zwolle verder vormgeven. 
Het onderwerp NME is breed, of kan je 
heel breed maken door bijvoorbeeld de 
energietransitie en/of dierenwelzijn erin 
te betrekken. Ik ga verder onderzoeken in 
hoeverre dit binnen NME past. Ik heb 20 
u/w tot mijn beschikking als NME Makelaar. 
Mijn werkdagen zijn dinsdag, donderdag en 
vrijdag (ochtend).

Beleeftheater “Ouwe Reus”

Nieuwe NME makelaar stelt zich voor

Ecoshoppen
Onze uitgave Ecoshoppen in Zwolle 
dateert alweer van 2014. Dus wordt
het tijd voor een update!
Wat is ook weer Ecoshoppen in Zwolle?
Dit is een handige gids boordevol met 
informatie, adressen en tips voor iedereen 
die op een gezonde en milieuvriendelijke 
wijze wil leven. Een selectie uit de inhoud: 
keurmerken en logo's, voeding, biologische 
en ecologische producten, bouwen, wonen, 
klimaat en energie, vrije tijd.

Wij zijn druk bezig om de Ecoshopper 
weer flitsend en van deze tijd te maken! 
Tijdens onze locatiebezoeken hebben 
wij diverse na de vorige editie nieuwe 
interessante,biologische bedrijven gevonden!
Een tipje van de sluier: Dapp Frietwinkel, aan 
de Roggenstraat 1: Zij verkoopt verse friet van 
biologische aardappels, en ook biologische 
snacks en dranken. Zij is voor 80% biologisch. 
De nieuwe gids wordt komend najaar 
uitgegeven.



‘Lelystad Airport pas open na herindeling luchtruim’

Zwolse Natuurwaarneming

Een manifest van de Wijkverenigingen 
Stadshagen en Berkum, en de demonstra-
tie in Zwolle op 23 juni,  inspireerden de 
gemeente om scherper in te steken tegen 
de verwachte overlast van de uitbreiding 
van Lelystad Airport. Het gaat niet alleen 
om geluidsoverlast, maar ook om andere 
milieuschade die door toename van vliegen 
wordt veroorzaakt. 

De gemeenteraad van Zwolle wil dat Lely-
stad Airport pas open gaat na de herinde-
ling van het luchtruim. Dit is een dringende 
oproep van de hele gemeenteraad aan het 
College van B&W in een open brief. Het Col-
lege zou volgens de raad haar hele invloed 
aan moeten wenden om opening van Lely-
stad Airport in 2020 uit te stellen. De fracties 
maken zich samen met veel inwoners van 
Zwolle grote zorgen over de overlast voor 
mens en milieu door verdere uitbreiding 

van Lelystad Airport.
In de brief vragen de fracties het College 
te gaan samenwerken met de provincie en 
de regiogemeenten. Ze hopen  dat samen-
werking zal leiden tot uitstel van opening 
in 2020. Lelystad Airport zou pas geopend 
moeten worden nadat de herindeling van 
het luchtruim een feit is. Deze herindeling 
zal vermoedelijk pas in 2023 zijn.
Bij de ingestuurde brief zat een bijlage: The 
Sky ìs the Limit. Dit is een manifest opge-
steld door de wijkverenigingen van Berkum 
en Stadhagen. Deze twee wijken zullen het 
meeste last hebben van de laagvliegende 
vliegtuigen. In dit manifest wordt gevraagd 
het laagvliegen boven Zwolle helemaal te 
voorkomen. Ook na herindeling van het 
luchtruim. Ook bevat het manifest zorgen 
over de milieuaspecten van de toename van 
het vliegverkeer, onder andere de uitstoot 
van micro-fijnstof. 

Wethouder William Dogger gaf aan dat de 
eerste stappen gezet zijn voor een intensie-
vere samenwerking met de provincie en de 
omliggende gemeenten. Zwolle, Kampen en 
de provincie Overijssel gaan een kernteam 
vormen om de lobby richting Den Haag 
kracht bij te zetten.

De gezamenlijke actiegroepen willen 
graag dat Den Haag garanties gaat geven. 
Het moet duidelijk zijn hoe groot Lelystad 
Airport gaat worden  en of er wel of geen 
vrachtvluchten vanaf het vliegveld gaan 
plaatsvinden. De plannen zijn weinig 
concreet en het vertrouwen in de beleid-
smakers is laag. De gemeenteraad vraagt 
het College te werken aan de vertrou-
wensband tussen alle bij Lelystad Airport 
betrokken partijen.

Foto en tekst: Peter van Dam 
 
De steltkluut met zijn flinterdunne rode poten verovert Neder-
land. In 2017 waren er al bijna 60 broedpaartjes in Nederland. 
Binnenkort ook in de Vreugderijkerwaard, het Engelse Werk, 
polder Sekdoorn of de Bomhofskolk? In Zwolse wateren zijn al 
steltkluten waargenomen!

Tekst en foto: Jacqueline Stil 
 
Dit is het vijfde deel in een serie over duurzaam 
ondernemen in Zwolle. Milieupraat sprak met 
Harry Schonewille van delicatessen winkel 
Harry de Smaakspecialist in Zwolle-zuid.

Hoe duurzaam is Harry de Smaakspecialist?
In elke productgroep hebben wij biologi-
sche varianten. Sommigen zijn biologisch 
zonder keurmerk.

Welke biologische producten lopen goed?
Dat zijn vooral zuivel, biologische kaas, sap-
pen en wijnen.

Is de vraag naar biologisch in
Zwolle groot?
De hoeveelheid vraag en aanbod is ge-
groeid, maar er zijn nog altijd mensen die 
geen biologisch willen. De producten moe-
ten goed zijn, anders komen ze niet in zicht. 
We hebben een paar biologische kazen die 
heel erg lekker zijn.

Wat voor tips heeft u voor ondernemers 
in Zwolle die ook duurzaam willen gaan?
Probeer veel aan te bieden uit de regio. 
Nederlandse wijn daar is weinig van. Franse 
en Italiaanse kazen moet je ook hebben, 
mensen vragen daarnaar.

Wat is volgens u het belang van biologisch?
Dat zijn de meest mooie, pure producten 
en het balans van het behoud van de aarde. 

Gangbare producten putten de aarde te 
veel uit. Sommige gangbare boeren zijn 
echter biologische dan biologische, omdat 
het keurmerk voor hen te duur is om te voe-
ren.  Ik heb liever gangbaar uit Nederland 
dan biologisch uit China.

Streven jullie ernaar om 100%
natuurvoedingswinkel te worden?
Nee. De term biologisch is niet altijd 
geschikt. Iemand die klein boert kan het 
keurmerk niet betalen.

Doet u ook aan zero-waste?
Je moet ergens beginnen. We kunnen nu al 
2,5 keer de aarde voeden, maar er wordt giga 
veel weggegooid. De consument zou beter 
moeten worden opgevoed en het THT-beleid 
( ten minste houdbaar tot) moet worden aan-
gepast. Wij leveren alleen brood op bestelling 
en dat scheelt heel veel afval. Wij scheiden 
plastic afval en proberen het vaker te gebrui-
ken. Kaas in papier verkoopt echter niet.

 Er wordt giga-veel weggegooid



Selectie van groen Zwols nieuws uit de 
periode april – juli 2018

Hergebruik gekapte essen
In Zwolle zijn de afgelopen periode veel zieke 
essen gekapt omdat ze aangetast waren door 
de essentaksterfte. Het stamhout van de gekap-
te essen wordt opgeslagen in Herfte. Zwolle wil 
het vrijkomende hout duurzaam met Binthout 
en andere partners bewerken en hergebruiken. 
Hiermee wordt de circulaire economie bevor-
derd met behulp van initiatieven uit de stad.

3D Street paintings
Internationale Street Painters hebben de 
stad verfraaid met 3D kunstwerken onder 
de naam Climate Street Painting met als 
overkoepelend thema de klimaatveran-
dering. Alle kunstwerken gaan over het 
klimaat, met als insteek hoe je zelf het 
verschil kunt maken voor de wereld van 
morgen. Het motto daarbij is "Think global, 
act local!" In de periode van 2 juni tot en 

met 2 september kun je als bezoeker jezelf 
fotograferen "in" het kunstwerk .

Tiny Forest Breecamp
The Forest meeting 2018 brengt buurtbewo-
ners en organisaties in Stadshagen samen. 
Tijdens het programma werd een stappen-
plan gemaakt om het komende jaar van Tiny 
Forest Breecamp een fijne, veel bezochte en 
goed onderhouden plek te maken.

Natuurinclusief bouwen
De gemeente Zwolle, de Zoogdiervereni-
ging, Stichting Avifauna Zwolle en Vogelbe-
scherming Nederland slaan vanaf de zomer 
van 2018 de handen ineen om te zorgen 
voor meer vogels en vleermuizen in Zwolle. 
Vogels en vleermuizen hebben het moei-
lijk in onze stedelijke omgeving: nest- en 
verblijfplaatsen verdwijnen en er  zijn steeds 
minder insecten te vinden. Op 20 juni vond 
een expert- en inspiratiebijeenkomst plaats 
in Zwolle als aftrap van dit nieuwe project.

Zwols Plantenasiel
Priscilla en Feike lappen met plezier je ziel-
togende afgedankte planten weer op.  Het 
Plantenasiel werkt samen met stichting Focus.
In plaats van een nieuwe plant kopen kun 
je ook een exemplaar uitkiezen uit het asiel. 
Het Plantenasiel in Zwolle is iedere vrijdag 
open van 14.00 tot 16.00 uur en af en toe 
ook op donderdag van 16.00 tot 21.00 uur 
(Zie voor actuele tijden Facebook)  Zerbolt-
straat 63, 8022 RW Zwolle

De vleermuiskelder in de geluidswal aan
de Middelweg is verbeterd.
Buurtbewoner Rinus Goutbeek nam hiervoor 
het initiatief. Samen met leerlingen van Delti-
on, buurtbewoners en de gemeente  werd de 
kelder verbeterd. Of er vleermuizen komen 
blijft onzeker, ze laten zich niet sturen, maar 
de kans is groter geworden. De vleermuiskel-
der in de Aa-landen is één van de minimaal 
vier kelders in Zwolle.  Er is  ook een vleermui-
zenportaal boven de N35 aangelegd. 

Nieuwsselectie

Er is een tijd geweest, dat Cor Loos heel actief 
was voor de Milieuraad Zwolle. Van begin 
jaren 90 tot 2002, en in 2006 was hij be-
stuurslid. Van 2007 tot 2011 tevens voorzitter. 
Daarnaast was hij minstens even actief in de 
wijk(organisaties van) Holtenbroek,. En ook in 
de politieke partij GroenLinks/ De Groenen, 
waarvoor hij een periode gemeenteraadslid 
was. Cor was – kortom – een heel sociale 
en natuur- en milieubewuste man, die veel 
voor onze stad betekend heeft. Toch was Cor 
niet zó bekend bij het “publiek”. Hij hoefde 
persoonlijk niet zo op de voorgrond te staan. 
Cor probeerde zijn doelen vooral te bereiken 
door achter de schermen zeer actief te zijn, 
hij was een netwerker tot in zijn botten!

Nooterhof
Zo heeft Cor destijds, samen met onder an-
dere Gerard Mostert,  een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het behoud van de Wethouder 
Nooterhof. De Nooterhof was in het verleden 
een zijn tijd ver vooruitzijnd – gemeentelijke 
milieu-educatief centrum. Midden jaren 90 
eindigde dit bij de komst van het Ecodrome. 
Wat toen achterbleef was een grotendeels 
onttakeld Kruidwisch-gebouw. Cor wist echter 
als geen ander mensen te activeren om op die 
plek tóch door te gaan. De mooie natuurlijke 
heemtuin werd zo veel mogelijk in stand 
gehouden, de werkgroep tuinen bleef actief 
en ook ontplooide de Milieuraad in de Kruid-
wisch onder aanvoering van Cor nog uiteen-

lopende activiteiten. Cor – vaak samen met 
Math Otten – heeft ook veel bijgedragen aan 
de totstandkoming van “Doepark Nooterhof”. 
Hij heeft veel overlegd met ROC Landstede 
en met de partijen die binnen de gemeente 
verantwoordelijk waren. Het gezamenlijke 
resultaat was, dat er in 2007 niet alleen een 10 
jarige overeenkomst tussen Landstede en de 
Gemeente Zwolle werd afgesloten voor be-
heer en exploitatie van het Doepark, maar ook 
dat er eveneens een 10 jarige overeenkomst 
werd afgesloten waarin geregeld was dat de 
Milieuraad én de andere groene organisaties 
“om niet” gebruik konden blijven maken van 
de Kruidwisch en de Nooterhof. Een prima 
onderhandelingsresultaat dus!

Meewerken
Cor was niet alleen bestuurder. Hij heeft 
net zo goed zelf meegewerkt aan zeer veel 
natuur- en milieuactiviteiten. Daarvan willen 
wij één er van nog even naar voren halen: 
het “scholenproject”. Cor was een groot 
voorstander van natuur- en milieueducatie 
voor kinderen. De Milieuraad organiseert 
voor alle basisscholen in Zwolle eens per 2 
jaar in de vorm van een beleeftheater een 
reeks voorstellingen over natuur- en milieu. 
Op deze wijze komen basisschoolkinderen 
op een hele specifieke en ongedwongen 
wijze in aanraking met natuur- en milieu-
educatie. Cor maakte dit project mede mo-
gelijk en hij was zeker ook niet te beroerd 

om ook zelf daadwerkelijk met de kinderen 
aan de slag te staan. Zo hebben wij hem 
bijvoorbeeld met kinderen aan het werk 
gezien in de voorstelling “Plantinzicht!”

Warme belangstelling
Over Cor is natuurlijk veel meer te zeggen dan 
in  deze terugblik mogelijk is. In 2011 legde Cor 
de voorzittershamer neer, toch zagen we hem 
daarna nog vaak bij bijvoorbeeld de Voor- en 
Nazomerfeesten en de Nacht van de Nacht.  Tot 
op het eind van zijn leven hield hij een warme 
belangstelling voor natuur en milieu, en de Mili-
euraad in het bijzonder. Hij koesterde daarbij de 
aloude informele contacten.

Wij zijn hem erg dankbaar!

Cor overleed op 4 juni 2018, op de leeftijd 
van 80 jaar,  aan de gevolgen van een onge-
neeslijke ziekte.

Namens bestuur en medewerkers. 
Hans de Graad, voorzitter en
Michiel van Harten, stafmedewerker.

Stilstaan bij het overlijden van Cor Loos



Tekst en foto's: Loes la Faille

Een tijdje geleden kreeg ik een mand met 
vrolijke bloeiende planten cadeau. Hij staat in 
mijn tuin te pronken. Het is mij opgevallen dat 
geen enkel insect belangstelling heeft voor de 
plantjes in de mand. Wel voor de vaste gerani-
ums, die minder opvallende bloemen hebben 
in de bakken er vlakbij. Hoe kan dit nou? Blijk-
baar zit er niet altijd nectar in bloemen. De 
hovenier die ik hiernaar vroeg veronderstelde 
dat sommige sierplanten om het uiterlijk 
gekweekt worden en geen stuifmeel en nectar 
meer geven voor de insecten. Ik ben eens op 
zoek gegaan op internet en heb eens kritisch 
door een Zwols tuincentrum gelopen.

Ik heb alarmerende informatie gevonden 
over al het gif wat vaak gebruikt wordt bij 
het kweken van sierplanten. Onderzoek 
van Greenpeace heeft uitgewezen dat de 
sierteeltsector nog steeds grootverbruiker 
van bestrijdingsmiddelen is. Er zouden 
zelfs nog stoffen gebruikt worden die in 
Nederland en de Europese Unie verboden 
zijn. Het gebruik van schadelijke stoffen 
is weliswaar afgenomen, maar toch nog 
steeds aanzienlijk. Bijen kunnen die giftige 
stoffen via de nectar en het stuifmeel bin-
nen krijgen. Ook via het vocht dat veront-
reinigde planten uitscheiden krijgen bijen 
gif binnen. De met goede bedoelingen 
gekochte sierplanten kunnen dus een ave-
rechts effect hebben en zelfs bijen doden. 
Koop biologische planten en zaden. Maak 
stekken en deel ze uit. Koop bewust.
Gewild zijn de insectenhotels. Nuttig om in 

je tuin op te hangen. Er zijn mooie exempla-
ren te koop in het tuincentrum. Helaas ook 
exemplaren van inferieure kwaliteit. Deze 
hotels hebben splinters in de gaatjes voor 
de eitjes. Deze splinters beschadigen de 
vleugels van de insecten. Een goed bijenho-
tel moet goed afgewerkte gaten hebben en 
aan de achterkant dicht zijn. Het mag niet 
van giftig geïmpregneerd hout zijn. Verder 
moet het een afdakje tegen de regen heb-
ben. Bijen zijn zonaanbidders,dus hang je 
hotel in de zon.

Verder schrok ik dat er zoveel middelen te 
koop zijn op het gebied van onkruidbe-
strijding en insectenverdelging. Zo is het 
omstreden middel Roundup van Monsanto 
gewoon te koop. Zonder glyfosaat welis-
waar. Misschien dat het middel zonder deze 
toevoeging minder schadelijk is voor het 
milieu, schadelijk blijft het! Zo staat op de 
verpakking te lezen dat de lege verpakking 
naar een inzamelpunt voor gevaarlijk en 
bijzonder afval moet. Vijvers waterlopen en 
grachten mogen niet met de verpakking of 
de inhoud vervuild worden. Niet kopen en 
gebruiken dat spul, lijkt me.

Gelukkig zijn er in het tuincentrum ook 
alternatieven te koop. Schoffels en han-
dige staalborstels om onkruid te verwij-
deren. Je kunt een brander kopen om het 
onkruid te verbranden.

Er is ook mooie tuinverlichting te koop. 
Houd bij het uitzoeken van een lamp wel 
rekening met nachtdieren. Zij zijn niet zo blij 

met jouw verlichting. Te veel licht kan hun 
dag en nachtritme verstoren. Verlicht je tuin 
dan ook spaarzaam. Koop zoveel mogelijk 
armaturen die alleen naar beneden stralen.

Op de site van Milieu Centraal staan veel tips 
hoe je gifvrij kunt tuinieren.

Rondje tuincentrum

700 bezoekers trok het Voorzomerfeest Doe-
park Nooterhof  van de Milieuraad Zwolle 
op zondag 13 mei 2018.  Nog meer dan bij 
eerdere edities stonden de leerzame doe- 

activiteiten rond natuur en milieu centraal. 
Deze keer was het thema insecten. Deze 
hebben een ontzettend belangrijke functie 
in de natuur.  Bij de mierenboerderij, de fa-

milievoorstelling ‘Redt Amra het Bijenvolk?’, 
het maken van bijenhotels, de speurtocht, 
en een groot aantal andere activiteiten was 
het voortdurend erg druk. En natuurlijk 
slaagde Amra er in om voor de bijen het 
gebruik van gif  een halt toe te roepen…
Bezoekers konden, ondanks de voortdu-
rende dreiging van regen,  ook gewoon 
lekker genieten van de sfeer, van de natuur 
en van biologische producten op het terras. 
En van sfeervolle muziek door de band 
Paracetamol. 

De Milieuraad hoopt volgend jaar weer een 
Voorzomerfeest in de Nooterhof te houden. 
Of dit lukt is nog ongewis, nu de toekomst van 
het park onzeker is. 

Volop leerzame ‘reuring’ over insecten bij
Voorzomerfeest Doepark Nooterhof



Enthousiasme bij Building Holland

Tekst en foto: Jacqueline Stil 

Voor de Milieuraad Zwolle ben ik eens gaan 
kijken bij Building Holland, een beurs over 
duurzaam bouwen in de RAI in Amsterdam. 
Het is een soort huishoudbeurs voor bouwend 
Nederland, een walhalla voor entrepreneurs. 
Honderden bouwbedrijven presenteerden 
zich en de termen 'duurzaam', 'circulair', en 
'eco-footprint' spatten van de stands af.

Ook in de presentaties, de lezingen, waren 
alle sprekers erg enthousiast over milieu-
vriendelijk bouwen. Ik volgde de lezingen 
over gasvrij wonen, de energietransitie, 
smart cities, circulair bouwen en warmte 
pompen. Als kers op de taart werd daar nog 
een filmpje vertoond over de bouw van het 
nieuwe Thialff in Almere.

Het leuke is, dat alle sprekers zagen dat het 
op dit moment mogelijk is, technisch ge-
sproken, om 100% energieneutraal en circu-
lair te zijn. Alleen wordt het nog niet overal 
gedaan. Zo is beton voor 100% opnieuw 
te gebruiken, met net zo'n  goede kwaliteit 
als nieuw beton. Er wordt betongranulaat 
van gemaakt en dat geeft 60% reductie van 
CO2. Er wordt van alles van gemaakt, zoals 
wanden, vloeren, daken, kelders, tegels, 
prefab bouwen etc. Op het moment wordt 
er 15.000.000 kilo grind gebruikt voor beton. 
Het gewenste vervangingspercentage is 
30% dat wil zeggen 5.000.000 ton nu ver-

vangen, dus er is nog ver te gaan.
Er zijn  voldoende groeimogelijkheden. 
Mensen moeten gemotiveerd worden om 
anders te kijken. Innovatie alleen is niet de 
oplossing voor het klimaatprobleem, men 
kan bijvoorbeeld kijken naar het opnieuw 
gebruiken van een oud gebouw voor een 
nieuwe functie. "We moeten het met zijn 
allen doen", zei één van de sprekers.

Ik sprak over de situatie in Zwolle met voor-
malig wethouder duurzaamheid, Michiel 
van Willigen. Er is in Zwolle veel vraag naar 
duurzame en energieneutrale woningen. 
Voor de nieuwbouw geldt al dat energie-
neutraal bouwen vanaf dit jaar verplicht is. 
Dit is nu al te zien in Stadshagen Breecamp 
en Breezicht. Corporaties timmeren al aardig 
aan de weg en zijn in Zwolle in 2015/2016 
uitgeroepen tot meest duurzame corpo-
raties. Berkum houdt de pilot voor het 
verduurzamen van bestaande bouw, ook in 
het nieuwe coalitieakkoord. Deze nieuwe 
raadsperiode is Monique Schuttenbelt de 
nieuwe wethouder voor duurzaamheid.

In het nieuwe coalitieakkoord wordt ingezet 
op besparen én duurzaam bouwen. Er wordt 
een plan van aanpak gemaakt, een 100 
dagen plan, waarbij woningen en bedrij-
ven energiezuinig worden gemaakt. Door 
isoleren en zonnepanelen. Vanaf 1 juli wordt 
er geen gas meer aangelegd. Zonnepanelen 
worden niet verplicht, maar er worden allerlei 

mogelijkheden geboden voor financiering, 
bijvoorbeeld een woonabonnement.
Er komt een nationale energiecommissaris. 
Het streven is om 25% energiereductie te 
halen in 2025. Dat betekent dat ook het 
akkoord van Parijs in 2030/2050 kan worden 
gehaald. Zwolle loopt dus goed in de pas.

Laten we hopen dat het enthousiasme dat 
ik zag in Amsterdam ook zijn weerslag vindt 
in Zwolle, en dat wij voldoende technici vin-
den om de energietransitie door te zetten.

Tekst: Hans IJzerman

Milieuraad-werkgroep houdt zich bezig met 
diverse onderwerpen met veel mogelijke 
impact op het milieu van Zwolle.

“ Meedenken over een schone toekomst " 
In het Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP) 
staan plannen om het restafval in Zwolle te 
verminderen en te voorkomen. De realisa-
tie wil de gemeente samen met betrokken 
inwoners en organisaties vorm geven. Er 
komt een Website/App waar de burgers info 
kunnen vinden over wat ze waar in kunnen 
leveren. De pilot “Bewust Belonen” wordt als 
succes ervaren, het resultaat tot nu toe is17 % 
minder restafval, en 10 % meer PMD  (plastic 
verpakkingen, blik en drinkpakken) Burgers 
kregen geld terug bij minder afval. Er wordt 
gewerkt aan een mobiel inleverpunt (GRIP, 
Grondstoffen Inlever Punt). Sybald Noordam 
was namens de Milieuraad aanwezig. 

Berkum Energieneutraal is een projekt-
groep waarin onder andere de gemeente, 
provincie, Enexis, en  corporaties vertegen-
woordigd zijn. Siebe Pool is de vertegen-
woordiger van de Milieuraad. De project-
groep kent 3 werkgroepen: Communicatie, 
Techniek en Financieel. Berkum is door de 
gemeente uitgekozen als eerste wijk in 
Zwolle die verduurzaamd gaat worden. 

Geothermie
Duizenden huurwoningen in Zwolle kunnen 
mogelijk worden verwarmd met aard-
warmte. De gemeente Zwolle, de provincie 
Overijssel en de Zwolse woningcorporaties 
DeltaWonen, SWZ en Openbaar Belang 
onderzoeken de mogelijkheid om de 
woningen aan te sluiten op een warmtenet 
dat wordt gevoed met aardwarmte. Aard-
warmte is een schone energievorm. Door 
de huurwoningen niet langer te verwarmen 
met aardgas kan 8-10 miljoen kubieke me-

ter aardgas worden bespaard, waarmee zo’n 
15 miljoen kilo CO2 minder vrijkomt. De 
Milieuraad was vertegenwoordigd op een 
voorlichtingsbijeenkomst in Zwolle in juni, 
en gaat meedenken over de haalbaarheid 
van de plannen. 

Zonnepark Weekhorst
Er is een park gepland aan de Jan van 
Arkelweg van 15 hectare. Het standpunt van 
de Milieuraad is dat wij akkoord gaan, mits 
geen natuurwaarden worden aangetast. Er 
wordt via het Natuurplatform Zwolle mee-
gedacht hoe biodiversiteit en natuur ook 
een rol kunnen spelen in de plannen. 
Het betreft geen Natura 2000 gebied, 
het is nu landbouwgrond. Communicatie 
met omwonenden  die het gaat nog veel 
aandacht vragen Gedacht wordt onder 
andere aan een haag om het park wat uit 
het zicht te houden. 

Werkgroep Milieuzorg 



Een nieuwe schutting nodig?

Tekst: Loes la Faille

Je hebt een nieuwe schutting nodig. Wat 
voor schuttingen zie zo al, fietsend door 
Zwolle? Welke schutting is het beste voor 
het milieu? Een aantal mogelijkheden en 
overwegingen op een rij.
Als je genoeg ruimte hebt in je tuin, is een 
groene haag als afscheiding een hele goede 
optie. Voor een groene haag zijn geen 
grondstoffen nodig om deze te produceren.
Vogels vinden in een haag een goede 
schuilplaats. Een groene haag is geen 
ondoordringbare barrière voor bijvoorbeeld 
padden en egels. Zij kunnen makkelijk van 
de ene naar de andere tuin, zodat ze een 
groter leefgebied hebben.
Een groene haag vergt wel de nodige 
onderhoud. Om jaren plezier van je haag te 
hebben moet je de bovenkant wat smaller 
snoeien dan de onderkant. Er valt dan ook 
licht op de onderkant van de haag, zodat 
deze groen blijft.

Heb je minder ruimte in je tuin dan kun je ook 
klimplanten tegen een gaas of een hek laten 
groeien. Een groene haag biedt niet alleen een 
goede schuilplaats voor allerlei dieren. Groen 
in onze stedelijke omgeving is ook nuttig voor 
het verminderen van fijnstof, is nuttig bij het 
reduceren van hittestress en zorgt ervoor dat 
regenwater niet direct het riool in spoelt.
Wil je liever geen groene schutting? Ook dan 

zijn er veel keuzes te maken. Neem bijvoor-
beeld betonnen palen voor je schutting. 
Betonnen palen gaan lang mee, ze rotten na-
melijk niet. Als je voor een houten schutting 
kiest, kies er dan een van hardhout. Hardhout 
rot namelijk niet. Dit hout moet dan wel het 
FSC of PFWC keurmerk hebben. Een goedko-
pere optie zou het gebruik van tweede hands 
planken kunnen zijn.
Ook zou je kunnen kiezen voor gemodi-
ficeerd of geïmpregneerd hout.  Bij het 
modificeren van hout wordt het hout op 
een hoge temperatuur verhit. Er veran-
dert dan iets in de structuur van het hout 
waardoor het langer meegaat. Ook voor 
gemodificeerd hout geldt, kies een variant 
met keurmerk.

Geïmpregneerd hout is geen goede keuze. 
Hierin zitten schadelijke stoffen die in de 
bodem terecht kunnen komen. Dit hout 
moet na gebruik apart ingeleverd worden 
bij de ROVA. Stook het vooral niet op in je 
open haard. De schadelijke stoffen komen 
dan rechtstreeks in de lucht.

Valt je keuze op een stenen schutting, 
kies dan een van natuursteen die van 
dichtbij komt. Vervoer van natuursteen 
over grote afstanden zorgt voor heel veel 
CO2 uitstoot. Een bakstenen muur-
tje blijft zo'n zestig jaar staan. Als het 
afgebroken wordt zullen de stenen niet 

hergebruikt worden, wat bij natuursteen 
vaak wel het geval is.

Een schutting is een onderdeel van een tuin. 
Er zijn heel veel mogelijkheden om mili-
euvriendelijk te tuinieren. Leg niet te veel te-
gels in je tuin. Je kun met bloeiende planten 
insecten naar je tuin lokken. Gebruik geen 
giftige middelen. Op de site van Milieu Cen-
traal vind je allerlei tips op dit gebied.

Klimplanten geleider maken

Tekst en foto's: Ina Huizinga

Klimmende planten zijn nuttig in je tuin. De 
bloemen zijn een welkome voedselbron voor 
bijen en vlinders. De bessen worden later door 
vogels gegeten. Vogels vinden in de planten 
nestgelegenheid en een schuilplaats. De plan-
ten zijn luchtzuiverend en binden het fijnstof.
Maak de plantenhanger voor klimplanten die 
wel een steuntje kunnen gebruiken.

Nodig:
Touw, takken en klimplanten

Hoe te maken:
Bevestig het touw, ik heb gehaakt draad 
gemaakt, om de takken heen. Gebruik zoveel 
takken als je wilt en maak hem zo groot als je 
wilt. Hou er wel rekening mee waar hij moet 
hangen en welke klimplant hem moet gaan 
gebruiken. En natuurlijk kun je er voor kiezen 
om hem natuurlijk te houden of lekker vrolijk 
met gekleurd draad.



Op 4 juli 2018  konden groene buurtini-
tiatieven met ondersteuning van Groene 
Loper Zwolle financiën aanvragen bij Het 
Oranje Fonds. Deze financiën (tot 400 
euro) worden gebruikt om tijdens Buren-
dag (vrijdag 21 september, zaterdag 22 
september of zondag 23 september) iets 
groens te organiseren/bouwen/zaaien/
planten. Denk hierbij aan struiken, bank-
jes, planten, bloembollen, een insectenho-
tel of fruitbomen. 
Maar liefst 33 bewonersinitiatieven 

uit  Zwolle werden geholpen  met het 
aanvragen van financiën voor hun groene 
buurtinitiatief, in de tuin bij de kapschuur 
van revalidatiecentrum Vogellanden. 
Onder het genot van een soepje en een 
drankje  hielp  het kernteam van Groene 
Loper Zwolle  bij het invullen van de 
benodigde formulieren. Ook was er uitleg 
van deskundigen van Avifauna Zwolle en 
Bijenvereniging Zwolle hoe  inrichting van 
een tuin vogels en insecten  kan helpen.  
Deelnemers aan buurtinitiatieven die 
tijdens Burendag hun straat of buurt wil-
len vergroenen, krijgen van Groene Loper 
Zwolle als extra een tas met 40 biologi-
sche bloembollen. Deze bloembollen zijn 
goed voor bijen en vlinders.

De Groene Loper Zwolle  is een samenwer-
kingsverband van actieve groene inwoners 
en organisaties. Organiseert regelmatig 
bijeenkomsten en actictiviteiten ter 
ondersteuning van groene bewonersinitia-
tieven. Zie : www.groeneloperzwolle.nl en 
Facebook: groeneloperzwolle.

IVN Zwolle start in januari 2019  weer de 
opleiding tot IVN-natuurgids.
Dit is een landelijk erkende opleiding die één 
keer in de vijf jaar in Zwolle wordt gegeven.
Als IVN-natuurgids betrek je andere mensen 
bij de natuur in de eigen woonomgeving en 
maak je de samenhang tussen plant, dier, mens 
en milieu zichtbaar. Je gebruikt “hart, hoofd en 
handen”, oftewel je geniet van de natuur, komt 

er meer over te weten en steekt je handen 
ervoor uit de mouwen!
Na de opleiding word je actief binnen de IVN 
afdeling, als IVN-natuurgids of als vrijwilliger. 
De opleiding duurt 1,5 jaar en is opgedeeld in 5 
thema’s: kennismaking, planten en bodem, die-
ren, ecologie en landschap. Binnen alle thema’s 
speelt duurzaamheid een belangrijke rol. 
De theorielessen zijn 2 x per maand op maan-

dagavond van 19.30 – 22.00 uur in de zaal 
van de Milieuraad, Campherbeeklaan 82A in 
Zwolle. De buitenlessen zijn op zaterdag van 
09.30-12.00  één of twee keer per maand. 
De informatieavond is op 29 oktober 2018. 
Aanmelden kan via de website
www.ivnzwolle.nl
Meer informatie:
natuurgidsenopleiding@ivnzwolle.nl

Binnen de Milieuraad en haar samenwer-
kingspartners is vrij veel kennis beschik-
baar over de flora en fauna, ook wel over 
natuur- en milieu educatie, gezonde 
voeding e.d. De laatste tijd komen vraag-
stukken van b.v. de waterveiligheid en de 
gevolgen van klimaatveranderingen steeds 
frequenter aan de orde. Ook op de schaal 
van Zwolle en omgeving 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 ter-
reinen 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.  

We hebben nog veel meer
interessante vacatures. 
Heb je belangstelling voor vrijwilligerswerk 
bij de Milieuraad? Neem contact op!

Geld voor een groene buurt (Burendag)

Natuurgidsenopleiding 2019-2020 IVN in Zwolle

Water- en klimaatdeskundigen gezocht.

Foto: Loes la Faille


