
Klussen in de Nooterhof door de werkgroep VLO 
en door nieuwe vrijwilligers, maart en april 2019

Samen met andere groene vrijwilligersor-
ganisaties neemt de Milieuraad het beheer 
en de openstelling van de Nooterhof op 
zich. Het park gaat tot en met oktober 2019 
vier dagen per week open. Het Voorzomer-
feest Nooterhof op 12 mei is de eerste dag 
dat het park open gaat.

Aan de Milieuraad, samen met andere 
Zwolse natuurorganisaties, is enkele 
maanden geleden door de gemeente 
Zwolle gevraagd om in 2019 de Nooter-
hof, inclusief het Earthship, met vrijwil-
ligers open te stellen. Zo kunnen Zwolle-
naren weer genieten van het mooie park, 
van natuur en milieuactiviteiten, en kan 
ook de juiste zorg besteed worden aan de 
natuur ter plekke. Intussen krijgt de ge-
meente zelf de tijd verder te zoeken naar 
een nieuwe exploitant die meewerkt aan 
een blijvende groene invulling na 2019. 
Vorig jaar is Landstede, de vorige eigenaar 
gestopt met het beheer van het park.

Een oproep van de Milieuraad  om mee te 
helpen leidde tot heel veel enthousiaste 
bijval, en meer dan 80 reacties. Mensen 
willen meehelpen met koffie en thee 
schenken, tuin onderhoud, begeleiding 
van activiteiten, of incidentele klussen.  
Daarmee is er voldoende hulp om het 
park te openen. Vanaf maart zijn er met 

behulp van Vrijwillig Landschapsonder-
houd Zwolle (VLO), en een grote groep 
nieuwe vrijwilligers allerlei opknap- en 
opruimwerkzaamheden verricht.  De 
bestaande tuingroep is , aangevuld met 
nieuwe vrijwilligers inmiddels ook weer 
gestart. Er is nog veel te doen, maar het 
park is klaar om geopend te worden. 
Onze bedoeling was om het park begin 
april te openen. Dat is vertraagd omdat 
de onderhandelingen tussen de oude 
eigenaar en de gemeente tijdrovend 
bleken. Op dit moment wordt door hen 
aangegeven dat er op wordt gemikt dat 
het park ook na 12 mei open kan. 

Op www.nooterhof.nl  vindt je meer infor-
matie over de stand van zaken, ook over 
activiteiten die worden georganiseerd. 
Om te beginnen is op 12 mei het Voorzo-
merfeest Nooterhof, van 13.00- 17.00 uur, 
gepland. Ook is er een natuurspeurtocht 
Lentekriebels met Klara de Kikker van IVN 
Zwolle en Milieuraad, voor bezoekers van 
het park. Deze start later in mei.

Openingstijden de Nooterhof vanaf de 
openingsdatum: woensdag, vrijdag, zater-
dag en zondag, telkens van 11.00-17.00 uur. 

Wil je meehelpen, mail dan met Michiel 
van Harten, info@milieuraadzwolle.nl 
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Wanneer toezending van de 
Milieupraat niet langer op prijs 

gesteld wordt, kunt u dit melden 
bij ons secretariaat. Uw naam/

adres/ en/of e-mailgegevens 
zullen vervolgens direct uit onze 

administratie verwijderd worden.

Bezoekadres
Campherbeeklaan 82 A

8024 BZ Zwolle

038 - 33 77 342
info@milieuraadzwolle.nl
www.milieuraadzwolle.nl

De Nooterhof 
weer open

Activiteitenkalender
Voorzomerfeest Nooterhof, zondagmiddag 12 mei, van 13.00-17.00 uur.

Zie www.nooterhof.nl.
Veel leuke activiteiten en gezelligheid voor jong en oud. Thema: klimaat en groen.  



Tekst: Adriaan Mosterman

Als je als een vogel over de stad zou 
vliegen zou je enorm veel zwarte platte 
daken zien. Maar niet lang meer  :-) . Er is 
nu een daktuin uitgevonden die super licht 
is en veel ecologische waarde geeft. Harry 
Pierik en Adriaan Mosterman hebben als 
Zwollenaren hier het voortouw ingeno-
men. Samen met wilde bloemen kweker 
Cruydt-Hoeck en sedumdak leggers uit 
Holten hebben zij een licht, goedkoop, on-
derhoudsarm, ecologisch dak ontwikkeld 

wat koelte geeft in de zomer.
De meest voorkomende groendaken zijn 
van sedum. Sedum kan goed tegen de 
droogte, maar geeft relatief weinig aan de 
vlinders en de bijen. Daarom heeft Harry 
Pierik een Zwolse daktuinen zaadmengsel 
samengesteld met veel ecologische waar-
de. De daken worden een bloemenweide, 
zoals je die ook tijdens een fietstochtjes 
rondom Zwolle kunt zien. De Zwolse Anjer 
ontbreekt uiteraard niet. Er zitten ook 
viooltjes, klaprozen, duizendblad, zand-
blauwtje en wilde marjolein in deze mix. 

De geselecteerde planten kunnen goed 
tegen droogte en hebben weinig grond 
nodig. Hierdoor kan een daktuin met deze 
zadenmix licht gehouden worden en zijn 
dakconstructie berekeningen niet nodig. 
Zo worden de daktuinen op dakkapellen 
en schuurtjes aangelegd.

Als je wilt kan je helpen met het aanleg-
gen. Het is eenvoudig en transparant wat 
we ervoor moeten doen. Eerst worteldoek 
aanbrengen, daarna een irrigatiemat, zodat 
we daarna het substraat kunnen maken. Dit 
substraat bestaat uit potgrond, vulkamine, 
bentoniet en bokashi. Allemaal natuurlijke 
bodemverbeteraars. Na het zaaien, doen 
we er nog een laagje compost over heen en 
klaar is Kees. 

Adriaan Mosterman legt als Stadshovenier 
Zwolle de dakjes aan samen met collega’s. 
De prijs is in de testfase die loopt van 14 
september 2018 tot 14 september 2019. 
De kosten zijn €25,- per m2. Ook kunnen 
we een doe het zelf kit bieden, die het nog 
goedkoper maakt.
 
Door een daktuin laagdrempelig te maken 
hopen we bij te dragen een ecologische 
doorgang door onze stad. Zondag 12 mei 
staat Stadshovenier Zwolle ook op het 
Voorzomerfeest in de Nooterhof. Hier kan 
je een gratis stukje daktuin ophalen.

Voor vragen bel of mail gerust. 06 466 266 76
of adriaan@stadshovenierzwolle.nl

Tekst en foto's: Ina Huizinga

Voor deze figuurtjes heb je nodig:
- graszaad of kruidenzaad
- panty
- potgrond, wol, hooi of oase
- voor de versiering: oogjes, kurk, papier of vilt.
-  voor bevestiging: draad, touw, een oude 

plastic fles of een schaaltje
- houtlijm

Aan de slag:
Bedenk wat voor figuur je wilt maken. Iets 
om op te hangen of in een schaaltje of hal-
ve pastic fles te doen. Uiteraard zijn er nog 
tal van andere mogelijkheden. Ik heb voor 
oase gekozen in plaats van tuinaarde. Of 
dat ook een succes gaat worden moet nog 
wel blijken. Wil je voor save gaan maak dan 
gebruik van tuinaarde. Doe een theelepel 

graszaad in een panty. Voeg vervolgens zo-
veel aarde toe als de grootte van het hoofd 
dat je wit gaan maken. Knoop vervolgens 
de panty dicht. Plak met behulp van hout-
lijm eventueel oogjes en een mondje op 
het hoofd. Wil je het hoofd in een schaaltje 
dan ben je nu klaar. Vul een schaal alleen 
nog met water en zet hem op een zonnige 
plek. Je kunt hem ook ophangen. Wij heb-
ben met een draad door het hoofd heen 
een haak aan het hoofd gemaakt en hem 
vervolgens voor het raam gehangen. Ook 
kun je een plastic fles halveren en hierin 
zand en zaad doen. Versier de fles aan de 
buitenkant met oogjes en een mond en je 
hebt een vrolijk bakje met graszaad. Wil je 
iets anders? Neem dan geen graszaad maar 
zaai kruiden in de gehalveerde plastic fles-
sen. Zo kweek je je eigen kruidentuin met 
vrolijke gezichtjes.

Je eigen Zwolse daktuin 

Gras(kruiden)figuurtjes maken.



Tekst en foto: Jacqueline Stil  

In de serie duurzaam ondernemen in 
Zwolle, sprak ik met Anita Mosterman van 
Gooody Fooods.

Waar komt jullie naam vandaan?
Natuurwinkel is de naam van de landelijke 
franchise organisatie en Gooody Fooods 
hebben we bedacht omdat het getal drie 
altijd iets positiefs betekent. We runnen de 
winkel met zijn drieën en we hebben drie 
versafdelingen: brood/gebak - kaas/vlees en 
groente/fruit.

Hoe duurzaam zijn jullie?
Veel van onze verpakkingen zijn com-
posteerbaar, en vrijwel al onze producten 
hebben een milieukeurmerk. Om in een 
supermarkt biologisch en niet-biologisch uit 
elkaar te houden, moet het verpakt zijn. Wij 
hebben daar geen last van omdat we alleen 
bio verkopen. Mensen willen overigens nog 
altijd tomaten kopen in de winter.

Is er veel vraag naar duurzaam eten
in Zwolle?
Steeds meer. We hebben wel ook last van de 
crisis gehad. Maar we hebben al 32 jaar een 
winkeltje en het is onze wens om op iedere 
straat een ecoshop te hebben.

Hebben jullie vaste klanten?
Ja. Vroeger echt donkergroene klanten, maar 
tegenwoordig ook veel lichtgroene klanten. 
We richten ons als doelgroep op iedereen.

Wat loopt er goed?
Bananen. En veel kaas en brood.

Hoe promoten jullie duurzaamheid?
Het meeste doen wij via folders in de winkel, 
maar ook berichtjes via Facebook e.d. Soms 
adverteren wij in de Peperbus.

Hoe lang doen jullie dit al?
32 jaar geleden hadden wij een mini winkeltje 
in Almelo. In Zwolle bestaan wij nu ongeveer 
25 jaar, eerst in de Van Karnebeekstraat. En nu 
dus aan de Blijmarkt. Het bevalt ons goed.

Heeft u tips voor andere ondernemers in 
Zwolle die duurzaam willen gaan?
Ga achter je product staan. Afval scheiden 
is belangrijk, maar het is een veel breder 
gebeuren. Wij werken bijvoorbeeld ook met 
mensen met een hulpvraag. Onze kleding 
is van biologische katoen en we gaan zo 
zorgvuldig mogelijk om met energie. We 
hergebruiken ook veel afval.

Trek het breder

Ecoshoppen
in Zwolle

Ecoshoppen
in Zwolle
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Gooodys Fooods is een van de vele groene bedrijven en initiatieven die je vindt in onze gids 
Ecoshoppen in Zwolle. Te lezen via de QR code, op onze website.

Recensie ”Terra Insecta”

Tekst en foto:
Carin van de Ploeg 

Insecten zijn overal 
en zijn fascinerend. 
Maar een boek met 
239 pagina’s tekst, 
zonder illustraties of 
foto’s, over insecten- 
geschreven door een 
hoogleraar biologie 

aan de Noorse Universiteit van Natuurweten-
schappen- klinkt niet bepaald als makkelijk 
leesvoer. Toch, als je éénmaal aan dit boek 
begint, wil je niets anders dan steeds verder 
lezen. De schrijfster neemt je mee in de 
verbazingwekkende wereld van insecten en 

weet beeldend te vertellen over dood hout, 
eten of gegeten worden, de samenwerking 
tussen planten en insecten, insecten en ons 
eten en de toekomst van insecten. De eerste 
twee hoofdstukken zijn gewijd aan het 
‘ontwerp’ insect en de verschillende leefwijzen.  
Hoe belangrijk zijn insecten voor de mens? 
Onmisbaar zo blijkt uit het citaat op pag. 209 
van Harvard-professor E. O. Wilson:”De waar-
heid is dat we insecten nodig hebben, maar 
zij ons niet.” Met prachtige voorbeelden weet 
Anne Sverdrup ons duidelijk te maken hoe 
belangrijk insecten voor ons zijn. Niet alleen in 
het verleden. Denk bijvoorbeeld aan Daida-
lus en zijn zoon Icarus die vleugels maakten 
van vogelveren en bijenwas of het gebruik 
van kaarsen en de productie van de gram-

mofoonplaat.  Ook in het huidige dagelijks 
leven  zoals de kleurstof karmijn, beter bekend 
onder  het e-nummer E120, gemaakt van de 
vrouwtjes van de schildluis en in het gebruik 
van cosmetica (bijenwas, honing) en bijvoor-
beeld bij de productie van zijde zijn insecten 
onmisbaar. Het allerbelangrijkste is het feit 
dat de insectenwereld zo enorm groot en 
divers is en dat we er als mensen nog steeds te 
weinig van weten. Anne Sverdrup- Thygeson 
is erin geslaagd een zeer lezenswaardig boek 
te schrijven, dat je doet beseffen dat insecten 
inderdaad meer aandacht mogen hebben en 
dat we zuinig moeten zijn op “terra insecta”. 
Auteur: Anne Sverdrup-Thygeson,  Uitgeverij 
De Bezige Bij, www.debezigebij.nl, ISBN 978-
9403138701, € 20,99.



Kort Zwols Groen Nieuws
Een selectie uit het Zwolse groene nieuws 
van januari tot en met april 2019

Zonnepark op Hessenpoort deze
zomer in bedrijf
Coöperatie Zonneweide Hessenpoort 
neemt deze een zonnepark van ruim 19.000 
panelen in gebruik. Het park wordt aange-
legd nabij het ROVA-milieustation De 19.224 
zonnepanelen moeten volgens de initia-
tiefnemers jaarlijks ruim 6 miljoen kWh aan 
stroom produceren. Dat is vergelijkbaar met 
het energieverbruik van 1.900 huishoudens.

Klompen van gekapte populieren 
"Groene Kathedraal"
Het Zwolse bedrijf Binthout heeft klompen 
laten maken van de populieren die afge-
lopen zomer met spoed gekapt moesten 
worden. Klompenmakerij Ten Hagen maakte 
de klompen voor Binthout. Inmiddels zijn de 
klompen uitverkocht.

Koolmeesjes moeten de
eikenprocessierups gaan bestrijden
In de strijd tegen de eikenprocessierups zet 
de gemeente Zwolle twee nieuwe wapens 
in: de koolmees en de pimpelmees. Aan ei-
ken langs de Zwartewaterallee werden nest-
kastjes gehangen, om de vogels te lokken. 
Daar moeten ze korte metten maken met de 
rups, van wie de haartjes mensen irriteren. 
De nestkastjes zijn gemaakt van hout van de 
duizenden gekapte Zwolse essen.

Zonnepanelen op het dak van
De Spiegel (en 6 andere gebouwen)
Het dak van theater De Spiegel in Zwolle 
wordt vol gelegd met zonnepanelen. In 
totaal komen er pakweg 1150 zonnepanelen 
op zeven gemeentelijke gebouwen te liggen. 
Dankzij een landelijke subsidie wordt de in-
vestering in ongeveer elf jaar terugverdiend.

Langer stadslandbouw in Dijklanden
De gemeente Zwolle wil dat het gebied Dijk-
landen, tussen de Aa-landen en Stadshagen, 
langer beschikbaar blijft voor stadslandbouw. 
Een aantal potentiële gebruikers heeft een 
aanbod gehad van de gemeente. Er is voor 
gekozen om de locatie Dijklanden voorlopig 
nog tijdelijk te blijven uitgeven totdat er 
duidelijkheid is over de uitkomst van de "om-
gevingsvisie’’. De gemeenteraad van Zwolle 
besloot in mei 2016 dat Dijklanden tot 2026 
niet nodig is voor woningbouw.

Zwolle wil in Aa-landen naar
aardwarmte boren
De gemeente gaat verder met haar plan om 

geothermie te gebruiken. De beste locatie 
daarvoor is Dijklanden (Aa-landen). Ook 
de bovengrondse installatie moet daar 
in de buurt komen te staan. De kans op 
aardbevingen is volgens onderzoek ‘zeer 
klein.’ De eerste verkennende onderzoe-
ken naar het gebruik van geothermie 
zijn hoopvol. Met een geothermiebron in 
Zwolle-Noord kunnen naar verwachting 
10.000 woningen van duurzame warmte 
worden voorzien.

GRIP- kaart Zwolle on line
Op verschillende locaties in Zwolle kunt u 
versleten, kapotte, herbruikbare en/of recy-
clebare spullen en gebruiksartikelen inleve-
ren, zodat deze niet bij het restafval terecht 
komen en verbrand worden. De kaart is te 
vinden op www.zwolle.nl/gripkaart

Bernisse/Alm eerste Klimaatstraat
in Zwolle
De Bernisse en kleine Alm in de wijk 
Aa-landen krijgen een opknapbeurt. De 
vernieuwing van de buurt gebeurt met de 
ideeën van een Klimaatstraat en met in-
breng en inzet van bewoners. Dat betekent 
meer groen en minder tegels. Grond, grint, 
waterpasserende bestrating voeren te veel 
regenwater sneller af. Meer groen werkt 
verkoelend, voorkomt hittestress en trekt 
vogels en insecten aan.

Bever gesignaleerd aan de rand 
an Zwolle
De bever rukt op naar Zwolle. Sporen zijn 
gesignaleerd bij De Vreugderijkerwaard en 
het Westerveldse bos. Ook aan de IJssel bij 
de Hanzeboog, bij de Oldenelerwaarden en 
de Tichelgaten bij Windesheim is sprake van 
beveractiviteit.

Enexis en gemeente Zwolle openen 
LAB038
LAB038 wordt volgens Enexis en gemeente 
dé plek waar ondernemers, onderwijs, over-
heid en omgeving samenwerken aan het 
versnellen van de energietransitie (omscha-
keling fossiele brandstoffen naar duurzame 
energie). Het lab is gevestigd in één van de 
bestaande kantoorpanden van Enexis aan 
de Marsweg.

Vereniging Mens- en Milieuvriendelijk 
Klein Wonen Zwolle opgericht
Er is een nieuwe Vereniging Mens- en 
Milieuvriendelijk Klein Wonen Zwolle 
opgericht. De vereniging zet zich in  voor 
mens- en milieuvriendelijk wonen. Geïnspi-
reerd door het idee van tiny wonen streeft 
de vereniging naar duurzame woningen, die 

niet groter zijn dan nodig, en waar noaber-
schap vanzelfsprekend is.

Groot aantal knotwilgen op
Hessenpoort verplant
In verband met de verdere ontwikkeling van 
bedrijventerrein Hessenpoort is een groot 
aantal knotwilgen verplant. De knotwilgen 
zijn belangrijk voor de ringmussenkolonie, 
die in de wilgen verblijven en broeden. Door 
de bomen te verplanten blijft de verblijf-
plaats voor de beschermde ringmussen op 
Hessenpoort behouden.

Energiefabriek Zwolle levert aan
400 huishoudens
Op verschillende locaties in Zwolle kunt u 
Uit het slib van het aangevoerde rioolwater 
uit Zwolle en Kampen wordt door gisting 
biogas geproduceerd, dat daarna wordt om-
gezet in groene stroom. De Energiefabriek 
Zwolle levert in eerste instantie elektriciteit 
en warmte voor de rioolwaterzuiveringsin-
stallatie in Spoolde voor het waterschap zelf. 
Daarnaast kunnen nog 400 huishoudens 
van elektriciteit worden voorzien.

Kaal ‘Rode Plein’ in Zwolle na veel vertra-
ging alsnog groener
De gemeente laat een grote gevel beplanten 
van het Stadskantoor aan het Lübeckplein. 
Het gaat om 140 vierkante meter. De gevel 
krijgt op afstand bedienbare water- en 
voedingssystemen. Door de onderliggende 
parkeergarage is beplanting op het plein pro-
blematisch. De ideeën voor beplanting zijn 
divers. Ze lopen uiteen van krentenboompjes 
tot aluminium bomen met klimplanten.

Regenwaterschuttingen maken
tuin klimaat-proof 
In Breecamp Noord zijn woningen opge-
leverd met het vernieuwende rainwinner 
systeem. Een rainwinner is een regenwa-
terschutting en wordt gebruikt als erfaf-
scheiding. Een combinatie van schutting 
en grote regenton waar 330 liter water in 
kan worden opgevangen. Met de rainwin-
ners is er minder kans op wateroverlast bij 
hevige regenbuien.

50 tinten groen Assendorp
Blauwvingerenergie organiseert  samen met 
Buurkracht diverse activiteiten in Assendorp 
om inwoners helpen om te schakelen naar 
duurzame energie . Tientallen buurtbewo-
ners doen inmiddels mee aan een zon-
nepanelen actie in de wijk, zodat mensen 
collectief, gezelliger en goedkoper zonne-
panelen in kunnen kopen. Meer informatie 
www.blauwvingerenergie.nl 

Nieuws



Tekst en foto's: Loes la Faille

Leuk om te doen. Lekker om te gebruiken, en 
het zorgt voor minder microplastics.

Zelf douchegel maken is heel leuk om te 
doen. Heel simpel ook. Je maakt het van 
een blok zeep. De zeep kun je het beste 
eerst raspen op een grove rasp. Vervolgens 
breng je de geraspte zeep met water aan 
de kook. Net zo lang roeren tot de zeep is 
opgelost. Daarna moet het afkoelen. Tij-
dens het afkoelen wordt je zeepsubstantie 
stijf. Het geleert. De gelei- achtige substan-
tie klop je vervolgens met een staafmixer. 
En klaar is je douchegel. Doe het in een 
eerder gebruikte voorraadfles. Vul met 
deze fles  lege zeeppompjes.

Op internet kom je veel verschillende recep-
ten tegen. Zelf heb ik deze keer Marseil-
lezeep met lavendelgeur gebruikt. Ik heb 
ongeveer 50 gram geraspte zeep gebruikt 
op anderhalve liter water.(35 gram ge-
raspte zeep per liter).  Na het mixen met de 
staafmixer heb ik de douchegel in een lege 
wasverzachterfles gedaan.

Je kunt nog van alles aan je douchegel 
toevoegen. Glycerine om de huid te hy-
drateren. Olie om de huid te verzorgen, of 
extra geurolie. Voeg koffiedik aan je eigen 
gemaakte douchegel toe en je hebt een 
prima middeltje om je huid te scrubben.

Zelfgemaakte douchegel is milieuvriende-
lijk en spotgoedkoop. Van een blok zeep 

van 300 gram kun je wel 6 liter douchegel 
maken. Je hoeft niet steeds nieuwe plastic 
flessen te kopen. Flessen en zeepdispensers 
kun je steeds hergebruiken. In je douchegel 
zitten, afhankelijk van de zeep die je gebruikt 
weinig milieubelastende stoffen. Er zitten 
zeker geen microplastics (kleine deeltjes 
plastic)  in. Kleine plastic bolletjes worden 
vaak toegevoegd aan tandpasta, handzeep 
en douchegel voor een lekker scrubgevoel. 
Deze microplastics komen via je doucheputje 
in de waterzuiveringsinstallatie terecht. Daar 
worden ze slechts gedeeltelijk uit het water 
gefilterd. De rest komt in het oppervlaktewa-
ter terecht met alle gevolgen van dien.

Alle reden dus om je eigen douchegel te 
gaan maken.

Zelf douchegel maken

Lelystad Airport groter? 

Tekst: Loes la Faille 
Foto: Jan la Faille

Ook in Zwolle krijgen we te maken met 
de gevolgen van de op handen zijnde 
uitbreiding van Lelystad Airport. De wijken 
Berkum, Aa-landen en Stadshagen zullen 
na de opening van het vliegveld voor va-
kantievluchten veel meer vliegtuigen langs 
zien, maar ook horen komen. Hier is inmid-
dels al veel over gezegd en geschreven. 
Realiseren we ons wel, dat als de laagvlieg-
routes van tafel zouden zijn, we in Zwolle 
weliswaar minder problemen krijgen, maar 
dat daardoor de problemen in de buurt van 
Lelystad Airport en Schiphol verergeren? 
De overlast zal in Zwolle minder zijn maar 
verergert elders.

Als we nu eens en masse niet meer met het 
vliegtuig zouden gaan, dan zou er misschien 
helemaal geen uitbreiding van het vliegveld 
nodig zijn, minder geluidsoverlast door 
landende en vertrekkende vliegtuigen. En 
last but not least minder milieuschade. Dit 
beweren zal voor veel mensen misschien 
wel het spreekwoordelijke vloeken in de 
kerk zijn. Toch zou ik in deze column graag 
voor minder vliegen willen pleiten. 

Waarom is vliegen eigenlijk zo aantrekke-
lijk? Die vraag is makkelijk te beantwoor-
den. Vliegen is goedkoop en je bent snel 
op je bestemming. Vliegen kan zo goed-
koop zijn omdat er op kerosine als enige 
van alle brandstoffen geen btw en accijns 
geheven wordt. Na de Tweede Wereldoor-
log werd besloten om het vliegverkeer op 
deze manier te bevorderen. Het zou 'naties 
tot elkaar brengen' en de 'vrede bevorde-
ren'. Destijds een nobel streven. Men had 
toen niet kunnen voorzien dat jaren later 
het vliegtuig  ook massaal gebruikt zou 
worden voor spotgoedkope vakantievluch-
ten. Inmiddels kunnen we stellen dat het 
vliegverkeer de grootste gesubsidieerde 
bron van milieuvervuiling is.

Eigenlijk gek dat we van alles doen voor 
een beter milieu, maar wel gewoon blijven 
vliegen. We eten geen vlees meer, kopen 
geen plastic tasjes meer, scheiden al ons 
afval minutieus en eten biologisch. Vervol-
gens stappen we in het vliegtuig voor een 
stedentripje naar Barcelona. Hiermee doen 
we in één keer ons hele huis verlichten 
met led lampen gedurende vijf en een half 
jaar teniet. Een retourtje New York is net 
zo schadelijk als het eten van duizend Big 

Macs. Voor een retourtje Bali zou je 35000 
bomen moeten planten om de schadelijke 
gevolgen van je reis teniet te doen. Een 
onhaalbare kaart.

Vliegtuigen zorgen niet alleen voor CO2 
uitstoot. Ze brengen ook stikstofoxiden en 
waterdamp in de lucht. Hierdoor is het ef-
fect van het vliegverkeer op de opwarming 
van de aarde misschien wel twee keer zo 
groot dan door CO2 uitstoot alleen. Door 
het  vliegverkeer worden de klimaatdoelen 
van Parijs niet gehaald. Een milieubewuste 
reiziger neemt de trein; zeker voor relatief 
korte vluchten binnen Europa. Een treinreis 
is 7 tot 11 keer minder vervuilend dan een 
vergelijkbare vliegreis. Zeker als de trein op 
groene stroom rijdt. Voor plezierreisjes zijn 
een heleboel alternatieven te bedenken. Is 
het een idee dat we zelf onze verantwoorde-
lijkheid nemen en het vliegtuig laten staan? 



Klimaatadaptatie in Zwolle

Tekst: Loes la Faille
Foto: Jan la Faille

Klimaatadaptatie is het aanpassen van 
onze omgeving aan de veranderende 
klimaatomstandigheden. De overlast door 
deze klimaatveranderingen moeten  zo 
veel mogelijk worden beperkt om Zwolle in 
tijden van extreme weersomstandigheden  
leefbaar te houden.

De Zwollenaren hebben van oudsher al veel 
rekening moeten houden met waterover-
last. Dit komt door de plek van de stad. Door 
de ligging in de IJssel- Vechtdelta is Zwolle 
extra kwetsbaar voor wateroverlast. Zwolle 
krijgt namelijk van verschillende kanten 
water te verwerken. Water van de IJssel en 
het IJsselmeer: Bij noordwester storm wordt 
het water vanuit het IJsselmeer opgestuwd 
en staat als gevolg daarvan het water in de 
stadsgracht zichtbaar hoger. Ook vanaf de 
Vecht, het Zwarte Water en de Weteringen, 
die het water vanaf de Sallandse heuvelrug 
aanvoeren. In de middeleeuwen is Zwolle 
niet voor niets ontstaan op een zandrug 
die ligt op de plek van de huidige Sassen-
straat. Zo'n hoger gelegen plek werd 'suolle' 

genoemd. Suolle werd Zwolle, de naam van 
onze stad.

Door de huidige klimaatveranderingen 
hebben we in Zwolle niet alleen meer te 
maken met wateroverlast. Ook droogte en 
hittegolven moeten het hoofd geboden 
worden. Tijdens windstille en warme perio-
des kan de temperatuur in Zwolle wel zo'n 
8 graden hoger zijn dan in het buitenge-
bied. Deze overmatige warmte, ook wel hit-
testress genoemd, kan een gezondheids-
probleem vormen voor kwetsbare groepen 
zoals ouderen, kinderen of patiënten met 
hart - en vaatziekten.

In Zwolle zijn of worden al een aantal stra-
ten klimaatbestendig gemaakt. Zo is de Se-
ringenstraat in Assendorp een klimaatstraat 
geworden. Een delta werkje in het klein 
zoals een van de bewoners het mooi heeft 
verwoord. In de straat zijn onder andere 
geveltuintjes aangelegd. Groen in een stad 
houdt water vast, verlaagt de temperatuur 
en verbetert de luchtkwaliteit. Regenwater 
loopt niet meer rechtstreeks het riool in. Dit 
voorkomt overbelasting van het riool tijdens 
plensbuien. Op garagedaken is sedumbe-

planting aangelegd en zonnepanelen. Ook 
de Alm en Bernisse in de Aalanden worden 
klimaatbestendig. De werkzaamheden 
hiervoor zijn inmiddels gestart en worden in 
de zomer van 2019 opgeleverd.

De gemeente en het waterschap moeten 
inmiddels heel wat maatregelen treffen 
zodat wij droge voeten of tijdens een 
hittegolf het hoofd koel kunnen houden. 
Aangezien er veel grond in Zwolle ons 
eigendom is, zullen wij zelf ook de handen 
uit de mouwen moeten steken. Wat kunnen 
we zelf doen? Je kunt prima een pad en een 
terras van (waterdoorlatende)  tegels in je 
tuin leggen, maar laat voldoende ruimte 
over voor gras en borders. Gebruik compost 
in je tuin voor een goede bodemstructuur 
die meer water doorlaat. Sluit een regenton 
aan op je regenpijp of leg een vijver aan 
in je tuin. Plant klimop in je tuin. Klimop 
isoleert. Fijn tijdens een hittegolf. Een haag 
is beter dan een schutting. Weinig ruimte? 
Dan is een geveltuintje misschien een goed 
idee. Voor een gezamenlijk plan is subsidie 
mogelijk. Op de site van de gemeente onder 
het kopje  'Wat kunt u doen?' staat heel veel 
nuttige informatie.

Hoe helpt groen tegen natte voeten?

Nieuwjaarsbijeenkomst Milieuraad tevens 
start van nieuw jaarthema

Ongeveer 60 vrijwilligers en relaties be-
zochten de nieuwjaarsbijeenkomst van de 
Milieuraad Zwolle op 26 januari 2019 in het 
Milieuraadgebouw. Naast  veel gezelligheid, 
een terug – en vooruitblik door voorzitter 

Hans de Graad, stond de bijeenkomst in het 
teken van de start van een nieuw jaarthema. 
Dit thema is: hoe helpt groen tegen natte 
voeten, over het tegengaan van (de gevol-
gen van) klimaatverandering. De Milieu-
raad koppelt dit thema aan aandacht voor 
biodiversiteit.  Waterdeskundige Willem 
Prins ging op interactieve wijze in op welke 

gevolgen klimaatverandering voor Zwolle-
naren kan hebben. Wat kun je zelf doen? En 
ook : waar liggen de kansen voor natuur?



Tekst: Loes la Faille 
Foto: Ellen la Faille

Weet je wat ik zie als ik gedronken heb (Nou 
nou?) Allemaal beestjes........ Dit is de beginregel 
van een liedje uit 1967. Dit liedje komt vaak bij 
me op als het over insecten gaat. Nou gaat het 
met die beestjes, de insecten dus, niet zo goed. 
Om die reden had de Milieuraad insecten als 
jaarthema van 2018 gekozen. Het afgelopen 
jaar ging het vaak over insecten, in lezingen, 
jaarfeesten en columns. In de eerste Groen-
strook van 2019 wil ik het belang van insecten 
nog een keer onder je aandacht brengen. Dit 
kan volgens mij niet vaak genoeg namelijk.

Waarom zijn insecten zo belangrijk? Is het 
erg dat het met die soms toch wel irritante 
beestjes zo slecht gaat? Hoe komt het dat 
ze massaal uitsterven? Insecten zijn nuttig 
omdat ze onze voedselgewassen bestuiven, 
ze uitwerpselen en kadavers opruimen elkaar 
eten en gegeten worden. Ze staan aan de 
basis van diverse ecosystemen. Wat er precies 
gaat gebeuren als ze verdwijnen, is moeilijk 
te voorspellen. Door minder bestuiving zal 
er minder voedsel voorhanden zijn. Granen 
waarvan brood pap of tortilla's worden 
gemaakt zullen er genoeg zijn. Graange-

wassen worden door de wind bestoven. 
Fruit, groente en bonen zijn voor bestuiving 
afhankelijk van insecten. Dit zijn vooral bijen 
en hommels, maar ook bijvoorbeeld kevers, 
vlinders en zweefvliegen en zelfs vleermui-
zen. Gaat fruit een luxeproduct worden in 
de  toekomst? Als grote oorzaak voor het ver-
dwijnen van insecten wordt de grootschalige 
landbouw met monoculturen en het gebruik 
van chemische bestrijdingsmiddelen gezien.

Insecten zijn ook belangrijk voor de vorming 
van vruchtbare grond. Wormen, miljoenpoten, 
pissebedden, mieren en nog veel meer beestjes 
zorgen voor een vruchtbare bodem. Ze breken 
organisch materiaal af en zorgen er zo voor dat 
dit weer als voeding voor bomen en planten 
kan dienen. Als het bodemleven afneemt, krijg 
je een bodem met minder structuur en zuur-
stof. De bodem verarmt en zal minder produc-
ten opleveren. Insecten zijn belangrijk als afval 
opruimers. Zijn ze er niet meer, dan wordt afval 
als dode bomen en kadavers nauwelijks meer 
opgeruimd in de natuur. Ziektekiemen kunnen 
welig tieren. Een doemscenario.........?

We moeten de insecten helpen. Dat is 
niet alleen in hun belang, maar ook in het 
onze. Zet bloemen in je tuin waar insec-
ten op afkomen. Kies voor bloemen die 
in verschillende maanden bloeien en het 
liefst bloemen die hier van nature thuis-
horen. Vlinders en wilde bijen hebben 
hier het meest aan. Insecten hebben van 
de lente tot ver in de herfst bloeiende 
planten nodig om te overleven. Zorg dat 
insecten in je tuin kunnen nestelen. Hang 
een insectenhotel op en ruim je tuin niet 
al te netjes op. Insecten nestelen ook tus-
sen plantenresten.

Gebruik geen (chemische) bestrijdingsmid-
delen of bleekmiddel in je tuin.

Koop biologische producten. In de biologi-
sche landbouw worden geen kunstmest of 
chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
Dat is goed voor ons en de insecten.

Je kunt met recht zeggen: Bekijk en behandel 
een insect in het vervolg met respect.

Knotwilgen kijken op de fiets, in de auto of vanaf de boot…
Werkgroep Vrijwillig Landschaps Onderhoud (VLO) sloot knotseizoen af in de Nooterhof

Tekst en foto's: Diet ter Stege

Werkgroep Vrijwillig Landschaps Onderhoud 
(VLO) sloot knotseizoen af in de Nooterhof
 Tekst en foto Diet ter Stege

Het jaar 2019 begon aan de Zuthemerweg, 
het weer was guur, koud en nat. Om warm te 
blijven leek het wel of er sneller geknot werd. 
Een inschatting van werk voor drie weken 
werk bleek er maar twee te zijn. In Spoolde 
aan de Nilantsweg werd een rijtje -voor 
fietsers bekende bomen- geknot, op de ach-
tergrond leek het of de IJsseltoren toekeek.

In februari werd Zalk aangedaan, een mooie 
rij bomen onderaan de  Zalkerdijk 49 en aan 
de Vinkensteeg 1 waren aan de beurt.  Op 
de website van Zalk is aandacht besteed 
aan de knotters uit Zwolle. Zie: https://
hetdorpzalk.nl/nieuws/bomen-knotten-in-
zalk  De week erop werd geknot in een klein 
veldje bij de boerderij aan de Lichtmisweg 
17. Naast het geluid van zagen was ook het 
geraas van de A28 goed te horen. Kijk maar 
eens goed uit je auto als je erlangs rijdt.

In maart werd een  lange rij wilgen van 
Landgoed Windesheim aan de Kattenwin-
kelweg onder handen genomen. En aan de 
Fabrieksweg richting nummer 8 werd een rij 
zware bomen geknot. Aan de IJssel stonden 
fraaie maar iets te ver gegroeide wilgen het 
was daarom hard werken, maar het uitzicht 
vergoedde veel. Vanuit je bootje kon je de 
bomen mooi zien. De knotwilgen in een 
achtertuin aan de Schellerdriehoek  staan er 
ook weer mooi kaaltjes bij. 

Het knotseizoen werd afgesloten in park 
Nooterhof. De takkenril om het vogelbos werd 
versterkt, het griendje werd gesnoeid en het 
wilgenhekwerk werd deels gerepareerd.
 

Elk jaar maakt Peter van Beek een over-
zichtje van de activiteiten van de VLO. Een 
samenvatting: In het knotseizoen 2018 
-dat zijn de maanden januari, februari, half 
maart, november en december- was de VLO 
20 ochtenden op 15 locaties aan het werk 
met gemiddeld 32 knotters. Totaal is er 2403 
uur werk uitgevoerd. Er zijn 473 wilgen 
en populieren geknot. En verder zijn er 4 
elzen, 3 fruitbomen en 50 meter meidoorn/
gemengde haag gesnoeid. Er is 1000 m2 
griend afgezet. En er zijn 56 wilgen en popu-
lieren aangeplant. 

Respect voor
een insect



Tekst en foto: Froukje Idsardi  

(Bijenvereniging Zwolle, werkgroep dracht-
planten)

Dat bijen hardwerkende beestjes zijn weten 
we. We hebben hier zelfs spreekwoorden 
voor en hun werklust wordt bezongen in 
liedjes. Luister maar eens naar Benny Good-
man: Busy as a bee (I’m buzz, buzz, buzzin’). 
Bijen werken hard voor hun voortbestaan, 
in een kolonie of alleen. In dit artikel gaat 
het met name over de honingbijen en hun 
leefomgeving In de winter is een bijenvolk 
in rust. Ze houden elkaar warm en leven van 

het voedsel dat is opgeslagen in de honing-
raten. Onder de circa 10 graden komen de 
bijen de kast niet uit. In het vroege voorjaar 
gaat de koningin aan de leg en dan is er 
stuifmeel nodig om de larfjes te voeren. Een 
deel van de werksterbijen vliegt druk heen 
en weer om het stuifmeel binnen te bren-
gen (tot wel 30 keer per dag). De larfjes heb-
ben een gevarieerd aanbod van stuifmeel 
nodig voor hun groei. Is de aanvoer van het 
stuifmeel te weinig of te eenzijdig dan kun-
nen de larfjes niet uitgroeien tot gezonde 
bijen en zijn ze vatbaarder voor ziekten. Het 
is dus van wezenlijk belang dat in het voor-
jaar voldoende aanbod is van stuifmeel, niet 

te ver van de bijenkast of overwinterplaats. 
Het is dan nog te koud om grote afstanden 
te kunnen vliegen.

Hoe zijn de omstandigheden in Zwolle? De 
bijenvereniging Zwolle doet onderzoek naar 
de kwaliteit en kwantiteit van de dracht-
planten in de stad. Een drachtplant geeft 
stuifmeel en nectar (nodig als ‘brandstof’ 
voor alle activiteiten) via hun bloeiwijze, 
waarvan insecten en bijen afhankelijk zijn. 
In dit onderzoek werken we samen met IVN, 
KNNV, Natuurplatform en gemeente Zwolle. 
De gemeente heeft ons advies gevraagd over 
de sortimentslijst die wordt gebruikt bij de 

Bezige bij

Geothermie
in Zwolle

Tekst: Hans IJzerman

Wat is geothermie?
Geothermie benut de aanwezig warmte 
in diepe aardlagen. Op 2000-2500 meter 
diepte is het grondwater tussen de 80 en 100 
graden Celsius. Om dit water op te pompen, 
worden twee putten geboord. Het warme 
water komt naar boven via een productieput 
en gaat vervolgens door een warmtewis-
selaar. De warmtewisselaar haalt de warmte 
uit het water en levert het door aan een 
warmtenet, dat de warmte naar de afnemers 
transporteert. Het afgekoelde grondwater 
gaat via een injectieput terug de ondergrond 
in zodat de grondwaterdruk gelijk blijft.

Geothermie is een lokale energiebron en het 
stoot nauwelijks CO2 of andere luchtemissies 
(NOx, SOx of fijnstof) uit. De optimale locatie 
van een geothermiebron wordt met name 
bepaald door de geschiktheid van de diepe 
ondergrond. De dikte en doorlatendheid van 
de diepe bodemlaag bepaalt of er over een 
lange periode voldoende warm water uit de 
grond gehaald kan worden. Daarnaast is het 
belangrijk dat er voldoende warmteafnemers 
in de buurt aanwezig zijn.

Wordt er in Nederland al gebruik ge-
maakt van geothermie?
Er zijn in Nederland op dit moment ca.15 
installaties waar aardwarmte wordt gewon-
nen, meestal op zo’n 2000 - 3000 meter 
diepte. Het gaat om geothermiebedrijven 
die met name warmte leveren aan de glas-
tuinbouw. Samen besparen deze installaties 
zo'n 85 miljoen m3 aardgas en daarmee 
ongeveer 152.000 ton CO2 per jaar.

Geothermie in Zwolle
Begin 2018 besloot het college om de haal-
baarheid van een geothermiebron in Zwolle 
Noord nader te onderzoeken. Uit die verken-
ning blijkt dat geothermie in Zwolle haalbaar 
is. De diepe ondergrond ter hoogte van het 
Zwarte Water, tussen Dijklanden (zijde Aa-Lan-
den) en de Stadskolk (zijde Stadshagen), blijkt 
geschikt voor het winnen van (duurzame) 
aardwarmte. in Zwolle wordt er ook gespro-
ken over ondiepe geothermie of aardwarmte 
van ongeveer 30 graden. Om daar gebruik van 
te kunnen maken moet de temperatuur in het 
warmtenet met een warmtepomp opge-
waardeerd worden tot 70 graden. Naast een 
ondiepe geothermische bron ( 1200 m onge-
veer) moeten er dus ook grote warmtepom-
pen komen die flink wat stroom verbruiken. 
Daarvoor zijn zonnepanelen of windturbines 
nodig. Het is nog niet duidelijk of en waar de 
gemeente dit gaat oppakken. 

Hoe komt de warmte uit de bron bij de 
woningen?
Het warme water wordt via een warmtenet 
naar de woningen gepompt.  Er kunnen wo-
ningen van bijvoorbeeld woningcorporaties 
die langs de route van het warmtenet liggen 
aangesloten worden. Naast woningen 
kunnen ook scholen en bedrijfs- gebouwen 
aangesloten worden. Een warmtenet staat 
ook wel bekend als stadsverwarming of 
blokverwarming. Het is een soort cv-instal-
latie in het groot. Je hebt ergens in de wijk 
een centrale ‘ketel’ (een warmtebron). 

Met buizen gaat het warme water naar de 
huizen. Via een speciaal 'kastje’ (warmtewis-
selaar) kun je de warmte gebruiken voor 
verwarming en warm water. Het afgekoelde 
water gaat terug naar de ‘ketel’, die het 
weer opwarmt. In duurzame warmtenetten 
wordt aardwarmte of restwarmte gebruikt, 
bijvoorbeeld van een elektriciteitscentrale, 
fabriek of datacenter. Als de warmtebron 
duurzaam is, levert een warmtenet veel 
klimaatwinst op. Je woning wordt op het 
warmtenet aangesloten met een klein kast-
je, de warmtewisselaar. Aan je radiatoren of 
vloerverwarming verandert niets: die houd 
je gewoon. In huis regel je de temperatuur 
zoals je gewend bent: met een thermostaat 
in de kamer en knoppen op je radiatoren.

De mening van de Milieuraad over 
geothermie 
Het is een interessante nieuwe techniek. Bij 
gebruik voor woningen is de praktijkervaring 
nog erg beperkt. Er vindt nog veel onderzoek 
plaats. Het grootschalig gebruik van deze 
techniek brengt daarom nog wel onduidelijk-
heid mee, zoals haalbaarheid, veiligheid, het 
effect op de bodem.  Ook is niet zeker of het 
technisch inderdaad mogelijk is op die plek 
de gewenste hoeveelheid energie op te wek-
ken. De Milieuraad vindt het verstandiger als 
de gemeente intussen ook blijft werken aan 
alternatieven zoals windenergie en nog meer 
zonne-energie. Dat geeft de meeste kans 
dat de doelstelling 25 % schoon opgewekte 
energie in 2025 wordt gehaald.



Tekst Loes la Faille

In het document 'Groene inbreng in de 
Zwolse omgevingsvisie' staan de aanbe-
velingen van het Natuurplatform Zwolle 
(NPZ) en de werkgroep Milieuzorg van 
de Milieuraad Zwolle voor de komende 
jaren uitgewerkt. 

Belangrijke thema's die aan de orde komen 
zijn klimaatsverandering, energietransitie, 
energiebesparing, natuurwaarden in stad 
en buitengebied, en mobiliteit. Beslissingen 
voor de toekomst moeten weloverwogen 
genomen worden. De nota kan hiervoor een 
goede leidraad zijn.

De omgevingsvisie voor Zwolle geeft een 
beeld van mogelijke ontwikkelingen in de 
stad tussen nu en 2030. Allerlei onderwerpen 
zoals duurzaamheid, recreatie, onderwijs, 
welzijn en werkgelegenheid komen aan de 

orde. Zaken dus die ons als inwoners van 
Zwolle persoonlijk raken. De Omgevingsvisie 
voor Zwolle wordt daarom ‘Mijn Zwolle van 
morgen 2030’ genoemd. In de omgevingsvi-
sie geeft de gemeente richtlijnen hoe zij de 
Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in wer-
king treedt de komende jaren uit wil gaan 
voeren. Voor de uitvoering van deze wet is 
een omgevingsvisie van groot belang. 

De inbreng is tot stand gekomen omdat 
de vrijwilligers van het NPZ en de werk-
groep Milieuzorg van mening zijn dat er 
meer aandacht voor milieu en natuur in de 
omgevingsvisie zou moeten zijn. Het met 
vereende inzet samengestelde document is 
inmiddels goed door de gemeente ont-
vangen. Een van de uitgangspunten van 
het document is het Biodiversiteitsverdrag 
van Rio de Janeiro, een verdrag waarin 
landen zich verplichten de biodiversiteit te 
beschermen. Een ander uitgangspunt zijn 
de klimaatdoelstellingen van de klimaat-
conferentie van Parijs 2015. Tijdens deze 
conferentie is afgesproken om de uitstoot 
van broeikasgassen  aan banden te leggen, 
zodat de klimaatopwarming beperkt blijft 
tot 1,5 of 2 graden Celsius ten opzichte van 
het pre-industriële tijdperk.

Het document bevat veel verschillende 
aanbevelingen. Bijvoorbeeld op het gebied 
van bouwen, verbeteren van de luchtkwa-

liteit, bevorderen van de biodiversiteit, het 
behoud of uitbreiding van de zogenaamde 
'groene vingers' en 'blauwe aders'. (In Zwolle 
zijn Groene Vingers, die het groen in de stad 
onderling en met het buitengebied verbin-
den. Zogenaamde 'blauwe aders' zoals het 
Zwarte Water voeren het  overtollige water 
vanuit de stad af.)  Op bedrijventerreinen 
zou ook energie opgewekt kunnen worden. 
Het bedrijfsleven zou maximaal fossielvrij 
werkend moeten worden. Ingrijpende maat-
regelen op het gebied van energietransitie 
worden nog te veel vooruit geschoven.

Voorlichting over de maatregelen is es-
sentieel. Op tijd een inschatting maken 
van de kansen op het gebied van groen en 
duurzaamheid is van groot belang om tot 
een constructieve regelgeving te komen.

Het NPZ en Milieuraad staan  klaar om met 
de gemeente en andere betrokkenen samen 
te werken en de uitdaging aan te gaan. Des-
kundigheid op verschillende deelterreinen 
en bij de praktische en concrete uitwerkin-
gen worden daarbij zo nodig ingebracht. 
Inmiddels is overleg hierover met het 
projectteam van de gemeente gestart. 

Meer over 'Mijn Zwolle van morgen 2030 
kun je lezen op de site van de gemeente. Op 
de site van de Milieuraad staat 'de Groene 
inbreng in de Omgevingsvisie'.

keuze van planten in het openbaar groen. Uit 
analyse van deze lijst blijkt dat ongeveer 40% 
van de soorten tot de drachtplanten beho-
ren. Van de bomen bloeit 90% in de periode 
april tot en met juni en dit betekent dat in 
het voor- en najaar het aanbod stuifmeel en 
nectar beperkt is. Het advies dat de bijen-
vereniging heeft gegeven is in het voorjaar 
en najaar het aanbod te versterken. Dit is 
van levensbelang voor de insecten en bijen 

en hun gezondheid. Welke soorten zorgen 
voor stuifmeel en nectar in deze perioden? 
Dit zijn vooral wilgen, esdoorns, bollen in het 
voorjaar. In het najaar is de bloeiende klimop 
héél belangrijk. We hebben nog geen inzicht 
in wat in de privétuinen en erven groeit en 
bloeit. Dit willen we wel gaan onderzoeken. 
We bereiden nu een inventarisatie voor in 
een drietal buurten in Zwolle om meer aan 
de weet te komen. Wat weet u van uw eigen 

directe omgeving? Als u straks in het voorjaar 
ziet dat bloemen worden bezocht door insec-
ten, dan is dat een goed teken. Zijn er geen 
bloemen of ziet u er geen insecten bij of in 
uw buurt – daar is wat aan te doen, toch? Zo 
kan uw betrokkenheid beginnen met het 
meedoen aan de tips van Nederland Zoemt 
(www.nederlandzoemt.nl).

Reageren? info@bijenverenigingzwolle.nl

Groene inbreng in de omgevingsvisie

Vervolg: Bezige bij



Vroege Vogelexcursie 
zondag 26 mei 2019 6:00 tot 8:00 u
Bij de Parkeerplaats links naast Verpleeghuis 
Zandhove. (Hollewandsweg 17 8014 BE  Zwolle).

Wij gaan op zoek naar een groene specht, ijs-
vogel, goudhaantje en vele andere zangvogels, 
roofvogels en misschien wel de bosuil. Op 26 
mei organiseert IVN een vroege vogel excursie. 
U loopt onder begeleiding van ervaren gidsen 
door bospark Zandhove. Leer je weg kennen in 
de kakofonie van vogelgeluiden en vergroot je 
beleving van de vogels in de natuur. 

Www.ivn.nl/afdelingzwolle

De wereld van de insecten 
zondag 7uli 2019 14.00 u
Engelse Werk (excursie van 1,5 tot 2 uur)

Sprinkhanen, vlinders, kevers en libellen, 
wantsen, rupsen,  die gaan we vast allemaal 
zien. We gaan ze vangen, zonder te bescha-
digen, bekijken, soms met een vergrootglas. 
Een eigen vergrootglas en/of (loep)potje 
kan daarbij handig zijn. Deze excursie is ook 
heel leuk voor kinderen. 

Www.ivn.nl/afdelingzwolle

Wandelen met Margo en ezel in Zwolle  
Margo werkt al een paar jaar met ezels. Deze 
ezels kunnen goed wandelen en vinden het 
ook heel leuk. Een heel bijzondere ervaring om 
zo onder begeleiding van Margo samen op 
pad te gaan. Er zijn diverse soorten tochten en 
activiteiten voor jong en oud. Alléén bagage 
gaat op de ezel. Op de website kun je meer 
informatie vinden, en ook wanneer er wande-
lingen zijn.

Opgave bij margohuggers@gmail.com tel 06 
22 04 95 40 www.margometezel.nl

De Groene Loper Zwolle is een samenwer-
kingsverband van actieve groene inwoners 
en organisaties, en organiseert regelmatig 
bijeenkomsten en actictiviteiten ter onder-
steuning van groene bewonersinitiatieven. 
Zie :www.groeneloperzwolle.nl en Facebook: 
groeneloperzwolle . De Milieuraad is lid van de 
kerngroep, die activiteiten organiseert.

Op woensdag 16 januari konden buren, 
buurttuinen en maatschappelijke initiatieven 
met ondersteuning van Groene Loper Zwolle 

financiën aanvragen bij Het Oranje Fonds. 
Deze financiënkunnen zij inzetten om tijdens 
NLdoet op 15 en 16 maart de omgeving te 
vergroenen. Denk hierbij aan struiken, bank-
jes, planten, een insectenhotel of fruitbomen. 
Normaal kunnen alleen organisatiesmee-
doen aan NLdoet, maar via de Groene Loper 
Zwolle kunnen ook buurtinitiatieven zonder-
rechtsvorm een aanvraag voor financiën 
doen. Bijna 30 heel gevarieerde initiatieven 
namen deel aan deze actie.

Op zaterdag 13 april legden 110 buurttui-
nen, zorgorganisaties, scholen en kinder-
dagverblijven uit Zwolle voor het vijfde 
jaar een bloemenlint aan door de hele 
stad. Dit deden zij om de bijen en vlinders 
een handje te helpen en om Zwolle kleur-
rijk te versieren.

Natuuractiviteiten

Waarneming en foto: Peter van Dam 

Normaal gesproken laten roerdompen zich 
niet zo gemakkelijk zien. In de afgelopen 
winter maakten twee roerdompen in Stads-
hagen daarop een uitzondering. Vlakbij het 
winkelcentrum trokken zij de aandacht van 
veel vogelaars en andere natuurliefhebbers.

Zwolse Natuurwaarneming


