
Goede ambities, maar vraagtekens bij het 
realisme. Milieuraad Zwolle en het Natuur-
PlatformZwolle (NPZ)  hebben gezamenlijk 
gereageerd op “Zwolle geeft energie”, het 
nieuwe gemeentelijk Plan van aanpak 
energietransitie 2018-2022”. 

In deze notitie worden de eerder gefor-
muleerde doelstellingen, namelijk 25% 
minder CO2 uitstoot, 25 % schoon opge-
wekte energie in 2025 en energieneutraal 
in 2050, van het beleid gehandhaafd. De 
ambities zijn hoog. Met de grote lijnen van 
het rapport kunnen wij instemmen. Wij 
herkennen daarin ook een deel van onze 
eerdere inbreng. Toch  zijn er vraagtekens 
en kritische opmerkingen te maken.

Geothermie of toch meer windmolens?
De nota houdt  te weinig rekening 
met mogelijke tegenslagen en (mede 
daardoor) mogelijke vertragingen. Zo is 
de beperking van nieuwe windturbines 
tot alleen Tolhuislanden waarschijnlijk 
onvoldoende.  De energie-transitie moet 
plaatsvinden, de duidelijk waarneembare 
verandering van het weer maakt dat extra 
duidelijk. En wanneer de (ontwikkeling 
van) andere alternatieve energiebronnen 
te traag gaat en/of dat de opbrengst ach-
ter blijft bij de inschattingen zal het tekort 
wellicht toch door windenergie aangevuld 
moeten worden. In het plan wordt bijvoor-
beeld fors ingezet op geothermie. Op dit 
moment vinden er over deze energiebron 
nog volop onderzoeken plaats en is de 
praktijkervaring nog maar erg beperkt. 

Ruimtelijke blik / Flora en fauna
Er moeten locaties “achter de hand ” aan-
gewezen worden  waar op een – ook voor 
flora en fauna – verantwoorde wijze wind-

energie opgewekt kan worden. In de nota 
wordt extra ingezet op grootschalige op-
wekking op taluds voor pV(zonnepanelen). 
Wij zetten vraagtekens bij het realiteits-
gehalte daarvan, er zijn in Zwolle immers 
maar betrekkelijk weinig “kale” taluds.  
Andere taluds zijn waarschijnlijk alleen 
geschikt te maken door het rooien van 
bomen en/of verwijderen van  ander groen. 
Voor de flora en fauna, maar ook vanuit 
de overige klimaatdoelstellingen van de 
(gemeentelijke) overheden mogelijk erg 
ongewenst. Is er werkelijk zo’n 65 km aan 
taluds in Zwolle beschikbaar?

Ook voor zonneparken is een integrale 
blik nodig bij de keuze van locaties.  We 
zijn graag bereid mee te denken over zo’n 
integrale ruimtelijke benadering. Verder 
wijzen de groene organisaties op ontwik-
kelingen die het steeds fraaier inpassen 
van technieken mogelijk maken, zodat de 
aanblik van de historische binnenstad met 
installaties voor zonne-energieopwekking 
ook mooi blijft.

Er is verder kritiek op de geringe aandacht 
voor fossielvrij verkeer, voor infrastructuur, 
opslag en voor regionale samenwerking.  
Veel plannen zoals woningabonnementen 
en energieopwekking van commercieel 
vastgoed zijn erg afhankelijk van nationaal 
beleid. Toch moet ook de gemeente de 
eigen rol erg serieus nemen en zich sterk 
maken voor handhaving. Dit zal zeker ook 
kritische en afhoudende reacties opleveren, 
belangrijk is daar dus tegen bestand te zijn”.

Het NPZ en de Milieuraad volgen de 
ontwikkelingen kritisch, maar willen 
daarnaast zeker ook een bijdrage leveren 
in deze thematiek.
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Reactie op “Zwolle geeft energie”
Is dit voldoende om doelstellingen te halen?

Activiteitenkalender
Nieuwjaarsbijeenkomst Milieuraad, zaterdag 26 januari vanaf 14.30 u tevens
presentatie nieuw jaarthema. Wekelijks op zaterdagen, 9.00 - 12.30 u : wilgen 

knotten met de werkgroep VLO, meer informatie  zie de agenda op onze website.



Tekst: Magrit Vaartjes 
 
Stichting Zwolle Groenstad heeft de gemeente 
Zwolle voor de rechter gedaagd inzake het 
kappen van de eiken, gelegen langs het Tijm-
pad/Steenboerweg. Op 3 oktober 2018 ben ik 
bij de zitting geweest, op de publieke tribune.

Wat is er aan de hand?
De zogenaamde “ergernis-eiken”, is een lange 
bomenrij die door de wijk Westenholte loopt. 
Ze zijn al vele jaren een punt van discussie. 
In 2017 wilde de gemeente Zwolle deze 
bomen kappen. De rechter heeft dit toen 
tegen gehouden op verzoek van stichting 
Zwolle Groenstad. De gemeente Zwolle heeft 
dit voorjaar adviesbureau Sweco ingescha-
keld. Op basis van dit onderzoek blijft de 
gemeente Zwolle bij haar mening dat de 
bomen gekapt moeten worden. De indruk 
van Zwolle Groenstad was dat de juriste van 
de gemeente niet sterk stond. Toen de rech-
ter vroeg naar de 6 punten die vereist zijn 
voor de kap van beschermde bomen, kon 
zij alleen melden dat schaduwwerking voor 
de bewoners het belangrijkste was. Niet één 

van de zes vereiste punten kon zij noemen. 
Zwolle Groenstad stond veel sterker.

Zwolle Groenstad had de heer R. Kruise 
(adviseur natuurtechniek)  erbij gehaald. Hij 
heeft over deze kwestie een stuk geschreven 
met foto's erbij. Daaruit blijkt dat alle huizen 
met zoveel schaduwwerking, wel allemaal een 
zonnescherm hadden. Hij vroeg zich ook af 
waarom de bomen in de zijstraten niet gekapt 
zouden worden, want die gaven juist schaduw 
voor de huizen. Blijkbaar heeft de gemeente 
niet alle mogelijkheden onderzocht. 

Tien van de 26 bomen genieten de hoogste 
bescherming. De andere bomen, jonger 
van leeftijd, hebben een grote natuur- en 
milieuwaarde, landschappelijke en cultuur-
historische waarde. 

De uitslag
Op 15 november 2018 was de uitslag van 
de zitting. Stichting Zwolle Groenstad heeft 
gewonnen. Er mag niet gekapt worden! 
Nu blijven er 26 prachtige eiken behouden.  
Dat is heel goed nieuws!

In de serie 'duurzaam ondernemen in 
Zwolle' sprak ik met Ilse van Maurik van 
modezaak Expresso.

Tekst en foto: Jacqueline Stil 
 
Op uw website vermeld u dat uw bedrijfs-
voering duurzaam is. Hoe zit dat precies?
Wij houden ons bezig met MVO ( maat-
schappelijk verantwoord ondernemen), de 

kleding wordt duurzaam gemaakt, zowel de 
grondstoffen als de arbeidsomstandighe-
den nemen wij daarbij in acht. Onze kleding 
komt van ver, maar draagt wel het keurmerk 
Fair Wear. Wij geven onze klanten ook een 
folder over onze duurzaamheid.

Is er veel vraag naar in Zwolle?
Soms wel, soms niet. Er  zijn mensen die er 
speciaal voor komen, maar het gros niet.

Wat is er duurzaam aan de kleding?
We gebruiken o.a. biologische katoen, tencel * 
en viscose. Tevens is er gerecycled plastic waar-
van kleding wordt gemaakt. Wij naaien dan een 
klein flesje in het label als teken hiervoor.

Krijgt u hulp van een overkoepelende 
instantie?
Expresso is een landelijke holding die garant 
staat. Op het hoofdkantoor zijn twee dames 
fulltime bezig om de duurzaamheid te ga-
randeren en de relaties met de producenten 
te waarborgen. Al deze dingen worden zeer 
streng gecontroleerd.

Hoe lang doen jullie dit al?
Vijftien tot zestien jaar. In die tijd zijn er wel 
dingen veranderd, bijvoorbeeld het gebruik 
van gerecyclede materialen.

Loopt het goed?
Wisselend. De vaste basiscollectie loopt 
goed. Tops worden veel verkocht.

Is het ook mogelijk om kleding in Neder-
land te betrekken? Of lokaal?
Daar zijn wij mee bezig geweest, maar de 
kostprijs is erg hoog. Veel gewassen worden 
ook in het buitenland gekweekt. Dat heeft 
te maken met het klimaat.

Wat voor tips heeft u voor andere onder-
nemers die in Zwolle duurzaam willen 
worden?
Eerst meten in hoeverre het haalbaar is. Ook 
kleine dingen doen, zoals afval recyclen, en 
bijvoorbeeld bamboe bakjes voor het eigen 
eten gebruiken.

Doen jullie ook aan zero-waste?
Ja, we hebben allereerst een uitverkoop en 
wat dan nog niet verkocht is gaat per opbod 
weg. Sommige dingen komen uiteindelijk in 
ontwikkelingslanden terecht.

*  Tencel wordt gemaakt van cellulose uit 
eucalyptus hout. Dit hout komt uit speciale, 
duurzaam beheerde bossen waar voor elke 
gebruikte boon een nieuwe boom wordt 
terug geplant.)

De kwestie “Ergernis-eiken”

Streng gecontroleerd

Ilse van Maurik (links)



Ouwe Reus sloot af in Oude Mars

Bijna 1000 Zwolse kinderen leerden
samen met Durk, Dinie, MBO-studenten 
en vrijwilligers over bomen.

Boomwachters Durk, Dinie en de dikke 
boom Ouwe Reus kregen in oktober vele 
nieuwe vrienden. Aan het beleef-theater 
Ouwe Reus van de Milieuraad Zwolle voor 
de Zwolse basisscholen deden 980 kinde-
ren mee uit de middenbouw. Ze leerden 
spelenderwijs van alles over bomen. Bij 

deze voorstellingen waren workshops die in 
wisselrooster begeleid werden door meer 
dan 100 MBO-studenten van Menso Alting 
College en vrijwilligers van de Milieuraad. Er 
waren 38 voorstellingen, tussen 1 en 18 ok-
tober, 28 in en rond het Milieuraadgebouw 
in Berkum, de laatste 10 in en rond de Oude 
Mars (Zandhove). Ouwe Reus werd georga-
niseerd door de Milieuraad Zwolle, met de 
muzikale acteurs Jan van der Heide ('Durk') 
en Tietske Folkertsma ('Dinie'). Deelnemende 
scholen kregen een serie vervolglessen mee, 
en ontvangen begin 2019 ook een lesbrief 
met nog meer ideeën. Ouwe Reus is zeer low 
budget dankzij alle stagiaires en vrijwilligers, 
en werd mede mogelijk gemaakt door het 
Hervormd Weeshuis, Fonds NME, Zorgspec-
trum Het Zand, Natuur en Milieu Overijssel, 
gemeente Zwolle. Over twee jaar organiseert 
de Milieuraad weer een beleeftheater, met 
weer een ander thema.

Ecoshoppen in Zwolle 2019
voor een mooie nieuwe voorpagina.  
Begin december 2018 komt deze nieuwe 
Ecoshoppen in Zwolle uit. Je vindt de gids 
op onze website: www.milieuraadzwolle.nl

Wat is Ecoshoppen in Zwolle ook weer?
Dit is een handige gids vol informatie, leuke 
adressen en tips voor iedereen die gezond 
en op een milieuvriendelijke wijze wil leven.

Wat staat er in?
Onder andere: Biologische en duurzame 
winkels, hergebruik, keurmerken en 
logo's, klimaat, energie en vrije tijd. 

Ecoshoppen
in Zwolle

Ecoshoppen
in Zwolle

20
19

Tekst: Magrit Vaartjes en Hans IJzerman   Illustratie: Marcel Lieverdink 

Wij zijn al een tijdje bezig met de up-date  van Ecoshoppen in Zwolle, editie 2019. 
Onze vormgever Marcel Lieverdink, heeft alle wijzigingen verwerkt. Hij zorgde ook



Tegengaan Salamandersterfte
Na overleg met ProRail is besloten om op 
heel korte termijn een scherm te plaatsen 
langs het rangeerterrein van de NS, om 
te voorkomen dat salamanders kunnen 
oversteken, en dan geplet worden. Een 
rapport 'Sterfgevallen kleine watersala-
mander fietspad Parallelweg Zwolle'  van 
Gabi Milder (KNNV/Natuurplatform Zwolle) 
is door de gemeente gedeeld met ProRail 
en zij schrokken van de sterfte-aantallen 
en waren snel overtuigd om mee te doen 
aan maatregelen.

Berkum Energie Neutraal
Er is veel belangstelling voor het project 
Berkum Energie Neutraal. Het is de bedoe-
ling dat per begin 2026 alle gebouwen in 
Berkum deel uitmaken van een energie-
neutrale wijk. De tweede avond van Ber-
kum Energie Neutraal   werd eind oktober 
goed bezocht.

Nieuwe app van ROVA
ROVA start samen met de gemeente 
Zwolle de proef Afval Bewust. Deelnemers 
krijgen tijdens de proef met de vernieuw-
de ROVA-app inzicht in hun afvalschei-
dingsgedrag. Door deelnemers bewust te 
maken van hun gedrag en ze tips te geven 
waarmee restafval voorkomen kan wor-
den, hoopt ROVA de hoeveelheid restafval 
te kunnen terugdringen. Meer informatie 
op afvalbewust.nl

Strijd tegen onnodig verpakkingsmateriaal
Op de Dag van de Duurzaamheid starten 
de eerste 10 Zwolse winkeliers met het 
promoten van verpakkingsvrij boodschap-
pen doen. Op de website www.verpak-
kingsvrij.nu delen ervaringsexperts hun tips. 
Olaf en Judith Heijnen van Franck Foods 
(Diezenpoortenplas) kregen op woensdag 
10 oktober 2018 een verpakkingsvrij logo 
in de vorm van een sticker uit handen van 
wethouder William Dogger en Victor van 
Dijk, algemeen directeur van ROVA. Franck 
foods is de eerste deelnemer van dit initia-
tief. De sticker werd op de winkelruit van de 
buurtwinkel geplakt. Zaterdag 3 november 
deelde de ROVA herbruikbare boodschap-
pentassen uit op de Grote Markt.

Exotische bomen als remedie tegen 
ziekte en droogte in Zwolle?
Om droge zomers en boomziektes beter 
op te kunnen vangen, denkt de gemeente 
Zwolle na over het aanplanten van Zuid-
Europese bomen. Deskundigen, waaron-

der de Milieuraad, wijzen op risico's zoals 
vorstgevaar, risico's voor een ziekteplaag en 
verdringing van inheemse soorten.

Eerste PlasticRoad-fietspad ter wereld is 
in Zwolle
Het eerste PlasticRoad-fietspad is 30 meter 
lang en ligt aan de Deventerstraatweg 
tussen de kruising met de Lindestraat en 
de Verenigingstraat. De 30 meter plastic 
fietspad bevat evenveel gerecycled plastic 
als 218.000 plastic bekertjes of 500.000 plas-
tic flesdoppen. Bij vorst is het fietspad niet 
gladder dan een normaal fietspad.

Vervuild slib Bomhofsplas
Omwonenden van de Bomhofsplas in het 
buurtschap Haerst, nabij Zwolle, maken zich 
grote zorgen over de mogelijke komst van 
900.000 kuub vervuild slib. Zij hebben zich  
verenigd in de actiegroep Slibvrij Zwolle en 
kondigen aan er alles aan te doen om de 
komst van slib te voorkomen. De Milieuraad 
volgt de vergunningaanvraag, met name of 
milieuregels goed worden gevolgd.

Duurzaamste huis
Het duurzaamste huis van Overijssel staat 
in Zwolle. Het gaat om een twee-onder-
een-kapwoning aan de Krijtenbergstraat 
in Stadshagen Eigenaren Jorien Sissing en 
Spencer Roozeboom deden mee aan de 
Nationale Duurzame Huizen Route.

Project Di-Plast
Een hogere kwaliteit gerecycled plastic, zo-
dat het beter kan worden hergebruikt. Dat 
is de insteek van het project Di-Plast. De am-
bitie is dat over 3,5 jaar een kleine honderd 
bedrijven in Oost-Nederland  meewerken

aan de nieuwe plastic kringloop en ruim 
100.000 ton plastic meer hergebruiken. 
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL is 
initiatiefnemer van Di-Plast en ontplooide 
het project samen met het Zwolse innova-
tiecentrum op het gebied van kunststoffen 
Polymer Science Park.

Verlichting park Wezenlanden
Natuur en Milieu Overijssel (NMO) en het 
Natuurplatform Zwolle (NPZ) reageerden 
gezamenlijk 'met verbazing' op een bericht 
dat de VVD Zwolle meer verlichting wil in 
Park Wezenlanden. Dit naar aanleiding van 
een overval in het park, met als argument 
“veiligheid van inwoners is belangrijker dan 
het niet storen van een nachtvlinder”. NMO 
en NPZ: ‘ Als het park ‘s nachts verlicht wordt 
dan denken mensen dat het veilig is. Maar 
als er geen andere mensen in de buurt zijn, 
dan is dat niet het geval. Als het donker is  
het  beter dat mensen het park mijden en 
langs de Luttenbergstraat fietsen. Park We-
zenlanden is nog een van de donkere plek-
jes nabij het centrum, waar zelfs af en toe 
sterrenkijkavonden worden georganiseerd. 
'Verlicht wanneer dat nodig is. Met slimme 
lichttechnieken kunnen we veel lichtvervui-
ling en energieverspilling tegen gaan'. 

Dominicanenklooster luidt noodklok 
voor het klimaat
Het Dominicanenklooster in Zwolle luidde 
zaterdag 1 december met Greenpeace de 
noodklok voor het klimaat. Niet alleen hier, 
maar door het hele land werd letterlijk de 
noodklok geluid. De opwarming van de aarde 
kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Zo 
werd een stevig signaal gegeven aan Minister 
Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Nieuwsselectie
Selectie van Zwols nieuws uit de periode augustus tot en met november 2018

De groene organisaties die samenwerken in het Natuurplatform Zwolle staan nu op het raam van 
ons gebouw in Berkum vermeld. Zwolle Groenstad,  KNNV Zwolle, Avifauna Zwolle,  Bijenvereni-
ging Zwolle,  IVN Zwolle en Milieuraad Zwolle hebben hier sinds zomer 2017 onderdak.



Zaterdag 27 oktober bruiste het van de duis-
tere activiteiten in Doepark Nooterhof. De 
Zwolse Nacht van de Nacht werd georgani-
seerd door de Milieuraad Zwolle, samen met 
IVN Zwolle, Thales Zwolle en diverse andere 
groene partners. Er waren tal van spannende 
en leerzame activiteiten over het belang van 
het donker voor mens en natuur. Meer dan 
600 bezoekers deden hieraan mee. Een zwols 
‘record’. Het was een onbewolkte avond, dus 
je kon een aantal sterren zien, voor zover 
mogelijk in de verlichte stadsomgeving. 
Waskaarsjes maken en allerlei andere leuke 
activiteiten over natuurlijk vuur met IVN 
Zwolle, naar spannende verhalen luisteren, 
grappige vleermuizen vouwen, met Avifauna 
Zwolle kijken, aan de hand van botresten,  
wat uilen zoal eten. Veel belangstelling was 
er voor de spannende escape room. Ook kon 
je leren hoe je met magnesium en berken-

bast een vuurtje kon maken. Een geurspeur-
tocht doen, daarbij bijvoorbeeld ervaren dat 
paardenmest in het donker extra stinkt en 
nog veel meer. Veel bezoekers vonden het 
jammer dat het Earthship niet open was. De 
Milieuraad probeerde dit gemis op te vangen 
met eigen warme choco, koffie en thee voor 
de bezoekers.

Toekomst Nooterhof ongewis
De avond begon met de opening met mede-
werking van Jeugdcircus Pavarini, dat tevens 
enkele grote nachtcircus-shows verzorgde 
later op de avond Milieuraadvoorzitter Hans 
de Graad gaf in zijn openingswoord aan, dat 
het misschien wel de laatste keer zou kunnen 
zijn,dat de Nacht  van de Nacht in de Nooter-
hof georganiseerd werd.. Landstede beheert 
niet langer het park. Concrete plannen voor 
het park zijn er nog niet. De Milieuraad kon 

deze keer nog de sleutels krijgen. En hoopt 
dat de Nooterhof toch een toekomst krijgt 
met volop ruimte voor natuur en milieu- 
educatie. Sylvana Rikkert was namens de 
gemeente bij de opening aanwezig. Zij asso-
cieerde het duister met slapen en rust. Zij had 
echter ontdekt dat er in de schemering in 
het bos juist heel veel leven is. Ze refereerde 
nog even aan het nieuwe lichtplan van de 
gemeente, waarin rekening wordt gehouden 
met natuur en milieu.  Verder bedankte ze 
de vrijwilligers van de Milieuraad alle andere 
betrokkenen voor hun inzet voor dit evene-
ment. Het was de veertiende editie van de 
Nacht van de Nacht. Het evenement is in het 
leven geroepen om aandacht te vragen voor 
de gevolgen van lichtvervuiling en lichthin-
der. RTV Focus maakte een mooi filmpje over 
de Zwolse Nacht van de Nacht. Dit is  te zien 
op www.rtvfocuszwolle.nl/

Zwolse Nacht van de Nacht trok meer dan 600 bezoekers
Milieuraad hoopt op toekomst voor dit soort activiteiten in Nooterhof 

Tekst en foto's: Harry Jansen

Tijdens de Zwolse Nacht van de Nacht 
hebben vele bezoekers in Zwolle kennis 
gemaakt met Nederlands meest mysteri-
euze roofdier: de Das.Schemer- en nachtdier 
bij uitstek met een bijzonder talent om zich 
ongezien door het landschap te verplaatsen.

Door de tijd heen kende het imago van de 
das vele ups en downs. Dat liep uiteen van 
beschermer, kindervriend, trouwe kameraad 
en sprookjesdier tot ziekteverspreider en 
schadelijk roofdier. Tegenwoordig heeft de 
das en diens burcht een beschermde status 
en groeit de populatie in Nederland weer 
langzaam. Niet voor niets, want de das leeft 
graag in een kleinschalig landschap met 

bomenrijen, poelen, houtwallen, heggen en 
bossen. En juist in dat type landschap zien 
we dan ook een grote biodiversiteit met 
allerlei soorten dieren, vogels, insecten en 
planten. Daar waar de das woont, is het ook 
voor de mens goed wonen en vertoeven, 
kun je wel stellen. 

In de “dassenkamer” van Landschap Overijs-
sel konden kinderen tijdens de Nacht van 
de Nacht meedoen aan een “dassenquiz”. De 
juiste antwoorden waren allemaal te vinden in 
de “dassenkamer”. Veel zoekwerk bij het pre-
sentatiebord en in boekjes en natuurlijk goed 
opletten bij de vele dassenfilmpjes die doorlo-
pend draaiden. Uit de vele inzendingen bleek 
dat de vraag of dassen een winterslaap hou-
den toch wel het moeilijkst te beantwoorden 

viel. Nog maar even voor alle duidelijkheid: 
dassen zijn in de winter niet echt actief, maar 
een winterslaap houden ze niet. Winnaars van 
de quiz waren Elvira (6 jaar) en Sarah (7 jaar), 
beiden uit Zwolle. Zij wonnen een leuke das-
senknuffel van Landschap Overijssel. 

Bijna iedereen weet hoe dassen er ongeveer 
uit zien, maar  weinigen hebben de das ooit 
in het echt gezien. Landschap Overijssel 
biedt de mogelijkheid dassen in hun eigen 
leefomgeving te zien meteen in Nederland 
unieke “dassenkijkhut”.   Ook dassen in het 
echt zien?  Kijk voor de mogelijkheden op:                                                                               
https://www.landschapoverijssel.nl                         
Het dassenseizoen loopt van medio april tot 
medio augustus. In de  koudere maanden 
komen ze minder vaak naar buiten. 

Dassen bij Zwolse Nacht van de Nacht 2018



De Groene Loper Zwolle  is een samen-
werkingsverband van actieve groene 

inwoners en organisaties. Organiseert 
regelmatig bijeenkomsten en activi-
teiten ter ondersteuning van groene 
bewonersinitiatieven.
Zie : www.groeneloperzwolle.nl en
Facebook: groeneloperzwolle.
De Milieuraad is lid van de kernteam.

Natuurwaarneming: Grote kruisbek

Tekst en foto: Peter van Dam 

Deze foto nam ik bij een bezoek aan de de 
Wezepsche Heide. In de herfst hangen 

sparren vol ´kegels´ en dennen vol 
´appels´. Uit het hoge noorden komen 
kruisbekken bij ons overwinteren. De 
grote kruisbek van de foto komt minder 

vaak. Met zijn speciale snavel heeft hij 
het vooral gemunt op de zaden uit den-
nenappels. Het mannetje is rood en het 
vrouwtje groen. 

Tekst: Cor Mulder

Die vraag kan ons inderdaad gesteld worden. 
Want het gaat zeker niet goed met de kleine 
beestjes. Hoe klein ze ook zijn, ze zijn bijzon-
der nuttig en onmisbaar in onze natuur.
75% van de populatie insecten is verdwe-
nen blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. 
Waarom is de afname zo drastisch? Door 
de aantasting van hun leefomgeving. Maar 
hoe herken je insecten eigenlijk? Een dier 
is een insect als het zes poten, een kop, 
een borststuk en een lijf heeft. De afname 
van insecten heeft diverse oorzaken. Door 
het regelmatig maaien van grasbermen 
in de stad, en door het verdwijnen van 
kruidenrijke grassoorten op het platteland, 
groeien er te weinig bloemen en kunnen de 
insecten onvoldoende voedsel vinden. Zij 
voeden zich met nectar en stuifmeel die in 
de bloemen zit. Een andere oorzaak is het 
schoonmaken van slootkanten en waterpar-
tijen in de herfst. De insecten leggen hun 
eitjes in die slootkanten. Die overwinteren 
daar en gaan dan verloren. De soort neemt 
daardoor af. Insectensterfte kan op veel 
manieren voorkomen worden:

- Door het maaigedrag van gemeenten aan 
te passen, waardoor wilde planten en bloe-
men kunnen gedijen, en insecten, vlinders 
en bijen hun voedsel weer kunnen vinden.
- Door de slootkanten en waterpartijen 
zorgvuldig uit te diepen, waardoor de eitjes 
van de insecten zich kunnen ontwikkelen 
tot larven en ontpoppen.
- Er zijn diverse organisaties die zich inzet-
ten voor het herstel en behoud van onze 
wilde planten en bloemen in onze bermen 
en op het platteland. Zij leggen bloemen-
linten aan, door middel van het uitzaaien 
van meestal (wilde) kruidenrijke zaden, 
waardoor de leefomgeving van de insecten 
weer op peil wordt gebracht. Dit gebeurt in 
het voorjaar. De zaden worden verstrekt aan 
de organisaties die daar aan deelnemen, 
zoals buurtmoestuinen of scholen. 
Een bloemenlint is een aaneengescha-
kelde ketting van tuinen, perken, boom-
spiegels en braakliggende stukken grond 
met kleurrijke bloemen waar insecten van 
houden. Hiermee is er extra voedsel te 
vinden, en alle kleurrijke bloemen geven 
de stad ook een vrolijke uitstraling. Meer 
informatie over het bloemenlint in Zwolle 

kunt u vinden op http://groeneloperzwol-
le.nl/bloemenlint/
- Een andere oorzaak is het betegelen van 
onze tuinen, waardoor er geen planten 
en bloemen voor de insecten meer zijn 
te vinden. Nog een negatieve gevolg van 
betegelen is dat het regenwater moeilijk 
weg kan stromen, waardoor straten blank 
komen te staan.
- In de landbouw zien we monoculturen. 
Dat wil zeggen dat graslanden te eenzijdig 
worden onderhouden. Ook chemische 
bestrijdingsmiddelen, teveel stikstof en 
versnippering van natuur zijn nadelig voor 
het insect. Bovendien is gevarieerd grasland 
ook gezonder voor de koeien. Dat is zelfs 
merkbaar aan de kaas, die van de melk 
wordt gemaakt.
- Er moeten meer, vooral kruidenrijke, bloe-
men in het grasland en onze tuinen aanwe-
zig zijn, waardoor de bijen en vlinders hun 
nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. 
Wij als inwoners van Zwolle kunnen hier 
een eigen bijdrage aan leveren. Maak van 
uw tuin een stukje bloemenlint. Laat de 
insecten leven. 

Laat insecten leven?



Dolce far niente

Tekst en foto: Loes la Faille

Doe niets en geniet, 's winters in je tuin dan. 
Er zijn verschillende redenen om je tuin in 
de winter met rust te laten en vooral van je 
tuin te genieten. Knip uitgebloeide bloemen 
niet weg.  In die uitgebloeide bloemen 
vormt zich zaad, wat voedsel voor de vogels 
is. Dit voedsel hebben de vogels in de win-
ter hard nodig. De bessen zijn opgegeten, 
insecten zijn gedurende de wintermaanden 
grotendeels uit beeld. Als de bloemresten 
met sneeuw of met rijp zijn bedekt zijn ze 
bovendien een plaatje om te zien. 
Om vogels nog beter de winter door te hel-
pen en je tuin in de winter zo extra levendig 
te maken kun je ook nog vetbollen ophan-
gen en noten en zaden aanbieden. Niks is 
leuker dan het kijken naar de foeragerende 
vogels in je tuin. Laat schoongemaakte 
nestkastjes gewoon hangen. De nestkastjes 
kunnen een beschutte slaapplek voor de 
vogels zijn.

Er overwinteren ook vlinders en insecten 
in je tuin. De meeste vlinders overwinte-
ren als ei, rups of pop. Vlinders kunnen 
ook als volwassen vlinder overleven. Hun 
lichaamsvloeistof verandert dan in een 
soort antivries. Veel vlinders sterven als het 
kouder wordt in september en oktober. Voor 
ze sterven leggen ze nog eitjes om zich van 
nageslacht te verzekeren. Dit doen ze in de 
plantengroei. Haal ook om deze reden niet 

te veel plantmateriaal weg. Laat een kleine 
opening in je schuur. Vlinders zoals kleine 
vos, dagpauwoog en citroenvlinder kunnen 
dan in jouw schuur een beschut plekje 
vinden om te overwinteren. Ook lieveheers-
beestjes doen dat graag in jouw schuur.

Gevallen bladeren kun je rustig tussen de 
vaste planten en onder struiken laten lig-
gen. Groenblijvende planten en het gazon 
moeten niet bedolven raken onder gevallen 
blad. Een klein beetje blad op het gazon is 
niet erg, dit wordt door de wormen omge-
zet in humus. Eikenblad moet je trouwens 
wel weghalen. Dit blad verteert niet en 
bevat looizuur.

Help de egels die willen overwinteren in je 
tuin, door te zorgen voor plekken waar ze 
zich kunnen  verschuilen. De winterslaap 
van egels begint in oktober of november en

 duurt tot april of mei. Dit is afhankelijk van 
de temperatuur. Egels houden hun winter-
slaap in een winternest wat ze van droge 
bladeren maken. Omdat egels van een dak 
boven hun hoofd houden, doen ze dit graag 
onder een stapel takken, houtblokken of 
een heg. Er zijn kant en klare egelhuisjes 
te koop. Maak plannen voor je tuin in de 
lente. Maak je tuin zo groen mogelijk. Een 
groene omgeving is goed voor mens en 
dier. Bloemen in je tuin trekken vlinders en 
insecten aan die op hun beurt weer andere 
dieren je tuin inlokken. Houd je terrassen 
en bestrating zo klein mogelijk. Overtollig 
regenwater kan dan de bodem inlopen. Zo 
help je mee wateroverlast tijdens hoosbuien 
te voorkomen. Verlichting in je tuin is nuttig 
om gevaarlijke valpartijen te voorkomen. 
Houd deze wel zo minimaal mogelijk. Te 
veel verlichting verstoort het bioritme van 
mens en dier.

Dennenappels verven 

Tekst en foto's: Ina Huizinga

Maak eens een mooie compositie met 
gekleurde dennenappels. Je kunt de den-
nenappels kleuren met acrylverf. Het beste 
kun je dit doen met een kwast om de verf zo 
overal tussen te kunnen krijgen.

Laat de dennenappels drogen en zet er 
met 1 bepaalde kleur nog een puntje op. 
Het lijken dan net bloemen. Zo heb je in de 
herfst toch nog een vrolijk bakje bloemen.  
Of verf de dennenappels groen met rood. 
Doe ze in een vaas, lintje om de hals van de 
vaas en lampjes in de vaas en kijk dan heb je 
een mooie kerstschaal.

Benodigdheden:
dennenappels te vinden in een bos
waterverf
kwast
mooie schaal of vaas



Foto: Diet ter Stege 

Op zaterdag 3 november 2018 is het 
43e knotseizoen voor de VLO (Vrijwillig 
Landschaps Onderhoud van start gegaan. 
Bijna traditiegetrouw is begonnen met het 
afzetten van een stuk griend op het Land-
goed Windesheim. De VLO verzorgde deze 
locatie voor de Landelijke Natuurwerkdag. 
Kinderen van twee Scoutinggroepen uit 
Zuid hielpen goed mee. Een week later 
werd er door de VLO in vlot tempo een 
nog groter stuk afgezet. Het echte knotten 
begon 17 november aan de Oldeneelweg 
8, een mooi plekje onderaan de IJsseldijk, 
waar 25 stevige wilgen geknot zijn. De 
week erop was Spoolde aan de beurt. Aan 

de Zalkerveerweg is een een weilandje vol 
met knotwilgen aangepakt. Zo trekt de 
groep knotters van de VLO elke zaterdag-

ochtend in de maanden november tot 
en met maart door de gemeente Zwolle, 
telkens op een andere plek.

Winterwandeling met snert
Vreugderijkerwaard
Vrijdag 28 december 2018
10.00 – 13.00 u
De Vreugdehoeve, 
Zalkerveerweg 20,
8042 PL Zwolle

Maak samen met de boswachter een 
stevige winterse wandeling met een 
kop snert toe in de Vreugderijkerwaard, 
vlakbij Zwolle. Deze activiteit is geschikt 
voor volwassenen en duurt 3 uur De 
boswachter zal onderweg het één en 
ander vertellen, over de vogels die in 
zijn neergestreken na een barre tocht uit 
het hoge Noorden. Na afloop staat er bij 
Biologische Schapenmelkerij De Vreug-
dehoeve een welverdiende kop snert met 
roggebrood en spek voor je klaar.
www.natuurmonumenten.nl

Wildwandeling
Petrea Hattem/Wapenveld
Woensdag 12 december 2018 
start om 14.00 u Duur: ca. 2 u

Tijdens deze wandeling neemt de boswachter 
u mee naar plekken waar de kans het grootst is 
om sporen te zien van o.a. wilde zwijnen, reeën 
en edelherten. Reserveren is niet nodig. Deelna-
me: € 5,00 p.p. Donateurs Geldersch Landschap 
& Kasteel en gratis op vertoon van een geldige 
donateurspas. Startlocatie: de parkeerplaats op 
de hoek van de Leemculeweg (Hattem) en de 
Wapenvelder Molenweg. www.glk.nl

Nestkastjes timmeren op
de Sallandse Heuvelrug 
Vrijdag 28 december 2018
van 11:00 17:00 u

Buitencentrum Sallandse Heuvelrug, 
Grotestraat 281 7441 GS Nijverdal.

Alle materialen staan klaar en je kunt 
zo aan de slag. Eerst zelf aan het werk 
met timmeren en de nestkast in de tuin 
hangen. Daarna mogen de vogels aan 
het werk en er een nestje in bouwen! De 
gids helpt je op weg, en ook begeleiders 
mogen helpen. Prijs: € 6,50  per kind. 

Knotseizoen VLO  is gestart

Natuuractiviteiten

De Milieuraad wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond, groen 2019!

foto Wim de Ruiter Engelse werk


