
Het lukt!  Dankzij de inzet van veel vrijwil-
ligers is de Nooterhof sinds mei weer 
stipt voor het publiek open. Er is hard 
gewerkt in de tuinen en dankzij de gast-
vrouwen- en heren werden de bezoekers 
bij het earthship van koffie, thee ijs en li-
monade voorzien. De bezoekersaantallen 
liepen uiteen, afhankelijk van het weer.

Onder de bezoekers was een groep inter-
nationale studenten, van het programma 
Inside Out te Ommen.

Margriet Meindertsma is nieuw be-
stuurslid van de Milieuraad. Zij gaat zich 
bezighouden met de Nooterhof. Een 
projectgroep gaat aan de slag met de ver-
dere toekomst van het park. Deze groep 
zal bestaan uit mensen van de Zwolse 
natuurorganisaties en andere deskundige 

vrijwilligers. Een plan zal komend voorjaar 
aan de gemeente worden aangebo-
den. De gemeente lijkt in 2020 verder te 
willen met de Nooterhof: net als in 2019 in 
samenwerking met vrijwilligers. Er wordt 
door de Milieuraad gesproken met de 
gemeente over wat daarvoor nodig is.

Zomer in de Nooterhof: terugblik

Op 14 juli was het zo ver, de officiële 
heropening van de Nooterhof was 
een feit. Tot en met 13 juli bleef het 
spannend of de waterspeelplaats weer 
zou functioneren. Met een druk op de 
knop door wethouder Wiliam Dogger 
en het opendraaien van de kraan door 
Klara de Kikker (Roechama van Dijk) 
ging het water stromen en kon er volop 
gespeeld worden. Verder werd  de offi-
ciële Nooterhofvlag gehesen. Deze vlag 
is speciaal ontworpen door Sanna Jor-
ritsma. Stadsdichter Jeroen Kraakman 
maakte speciaal voor de opening een 
mooi gedicht. Op 30 augustus kwamen 

Oktober
2019

24e jaargang
Nummer 2

Colofon
Hans IJzerman

Loes la Faille
Carin van de Ploeg

Ina Huizinga
Peter van Dam
Diet ter Stege 

Michiel van Harten
Marcel Lieverdink

 
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

Geslaagde zomer in de Nooterhof
Nu aan de slag met verdere toekomst

Nacht van de Nacht in de Nooterhof, zaterdag 26 okt van 19.00-22.00 u, zie www.nooterhof.nl
Natuurwerkdag, zaterdag 2 november , onder andere: Landgoed Windesheim met de VLO 

Zwolle, tevens start knotseizoen. Www.natuurwerkdag.nl

Margriet Meindertsma 

Studenten Inside Out

Opening, 14 juli

Activiteitenkalender

2



er zo'n 30 bezoekers naar de Nooterhof 
voor de Nationale Nachtvlindernacht. 
Deze werd georganiseerd door de  Insec-
ten- en Vlinderwerkgroep Zwolle (KNNV/
IVN). Door het met stroop insmeren van 
bomen, het neerzetten van rottend fruit 
en led verlichting werden er insecten en 
vlinders gelokt. Op waarneming.nl kun je 
de lijst van getelde vlinders bekijken.

Het Nazomerfeest op 15 september had 
als thema 'Bomen'. Wat was het gezellig 
druk. En vooral: wat werd er lekker actief 
meegedaan aan de activiteiten. Zoals aan 
het speciaal bedachte meedoe-theater 
door TOF Toneel.

Op 18 september was er een gezellig 
samenzijn voor de vrijwilligers van de 
tuingroep en de catheringploeg. Onder 

het genot van een maaltijd konden ze na-
der kennis maken met elkaar. Ze werden 
ook bijgepraat over de stand van zaken en 
konden ideeën voor volgend jaar kenbaar 
maken. Iedereen is trots dat de openstel-
ling gelukt is en blij met de positieve 
reacties van de bezoekers.

Op het terras van het eartship worden 
regelmatig kleine groene activiteiten ge-
organiseerd. Bijvoorbeeld op 7 september 
was er een creatieve en leerzame activiteit 
over pmd/afval

Over het omgewaaide hek
klim ik naar binnen
stiekem, in de heilige stilte
van zondagmorgen

hier, tussen woeste planten
en wilde takken
leeft de natuur op
onvoorzichtig kalm

uit een leeg raam
staart niets
naar alles dat hier gebeurt
nu er niets gebeurt

ik sluit mijn ogen
voel de zon
hier op mijn leden
denk aan morgen

zachtjes wappert
de nieuwe vlag in oude wind
zoetjes zoemend
bestuiven de bijen

dansende bloemen
in het hoge gras
slechts spaarzaam gemaaid
want groen is groen

en mag groen blijven
in de overzichtelijke wildernis
van de grootse achtertuin
die zo fijn klein blijft

waar ik kinderen hoor lachen
hun ouders zie luieren
waar mensen tevreden
over smalle paadjes lopen

en wij zachtjes juichen
hoera, hoera
de Nooterhof is weer open.

Aardschip

Gedicht door: Jeroen Kraakman Stadsdichter Zwolle 14.07.2019

Foto: Peter van Dam

De mooiste waarnemingen van insecten doe 
ik vaak in mijn eigen tuin in Westenholte, vol 
wilde planten, soms net een Afrikaanse vlakte. 
Na voorzichtig zwevend naderbij sluipen sloeg 
een bijenwolf toe en ving voor zijn kroost een 
kattenstaartdikpoot, een wilde bijensoort. 

Zwolse
Natuurwaarneming



Tekst: Loes la Faille

Wethouder Nooterhof, Doepark Nooterhof 
en nu de Nooterhof: een mooie plek met 
een groene geschiedenis. Het park is een 
groene oase in Zwolle. Zodra je het hek 
binnenkomt hoor je vogels fluiten en ver-
dwijnt het verkeerslawaai naar de achter-
grond. Al heel wat keren heb ik op het ter-
ras van het Earthship gezeten. Lekker in de 
zon en uit de wind, terwijl het elders nog te 
koud was om buiten te zitten. Of bij warm 
weer in de schaduw van de leilindes langs 
het terras. Gelukkig kan dit weer, dankzij de 
inzet van veel vrijwilligers. De geschiedenis 
van het park begon met de aankoop van 
de boerderij, met 4 hectare grond, van Boer 
Damman in 1961. Er werd een kinderboer-
derij gevestigd. De Marsweg werd in1971 
aangelegd. Op de plek van de huidige 
Kruidwisch stond een houten gebouw waar 
de afdeling Plantsoenen was gehuisvest, 
er werden ook tentoonstellingen van de 
Commissie Jeugd en Natuur gehouden. 
Van deze commissie was wethouder Arie 
Nooter, naar wie het park vernoemd is, 
voorzitter en penningmeester. Hij was een 
bevlogen initiator van natuureducatie. 
Gerard Mostert als hoofd van de Plantsoe-
nendienst is ook belangrijk geweest voor 

de Nooterhof en het groen in Zwolle. Met 
de leus: Zwolle, stad met groene vingers, 
maakte hij zijn ideeën over het belang van 
een gezonde, natuurlijke omgeving duide-
lijk bij de politiek, gemeentelijke medewer-
kers en inwoners van Zwolle. Het gemeen-
telijk Milieucentrum Nooterhof werd eind 
1996 gesloten. Op het Nooterhofterrein 
had de gemeente bebouwing gepland. Een 
referendum, wat officieel niet geldig was 
omdat er net te weinig stemmen waren 
uitgebracht, gaf een duidelijk signaal 
dat men het gebied groen wilde hou-
den. Vrijwilligers onderhielden het park, 
waardoor het park groen bleef. Onderwijs 
instelling Landstede raakte geïnteresseerd 
in het park. Samen met een klankbord-
groep van gebruikers van de Nooterhof en 
de gemeente werden plannen gemaakt. 
Landstede heeft tot 1 oktober 2018 het 
park beheerd.Tijdens dit beheer is er veel 
veranderd in het park. Zo zijn de ateliers 
gebouwd, de waterspeeltuin aangelegd, 
de Keltische bomencirkel geplant en nog 
veel meer. Het eerste earthship van de 
Benelux werd gebouwd. Het Earthship in 
de Nooterhof is geschonken aan de stad 
Zwolle door woningbouwvereniging SWZ 
ter ere van hun 100-jarig bestaan in 2008. 
Geestelijk vader van het concept 'earthship' 

is Michael Reynolds. Met een team hielp 
hij mee aan de bouw. Voor de bouw van 
dit Earthship werd gebruik gemaakt van 
7000 lege wijn- en bierflessen, 6000 blikjes 
en zo'n 1000 autobanden. Het gebouw 
verkeert inmiddels in een matige staat. Het 
is een onpraktisch, maar leuk gebouw, wat 
van mij op de monumentenlijst mag.

De Nooterhof: park met geschiedenis

Het Natuurplatform Zwolle en de Milieuraad heb-
ben gezamenlijk een zienswijze op  de Notitie Reik-
wijdte en Detail MER van de Zwolse omgevingsvi-
sie ingediend. Het NPZ en de Milieuraad betreuren 
het niet betrokken te zijn bij de opstelling van die 
visie. Zij vinden goede MER (Milieu Effect Rappor-
tage) van groot belang. Door vooraf de milieuef-
fecten op het gemeentelijk beleid te onderzoeken 
wordt stagnatie en ongenoegen over dit beleid 
achteraf voorkomen. Het behouden en versterken 
van de Zwolse natuurwaarden wordt in de notitie 
onvoldoende gewaarborgd.

Het NPZ en de Milieuraad zouden graag zien 
dat Zwolle zich afvraagt wat voor stad we wil-
len zijn en worden. Er zijn plannen om Zwolle 
de komende jaren qua inwonertal hard te 
laten groeien. Zwolle zou een overloopstad 
voor de Randstad moeten worden en mis-
schien wel uit kunnen groeien tot een stad 
van 180.00 inwoners. Met als gevolg in de 
komende jaren de bouw van 1000 woningen 
per jaar in vooral binnenstedelijk gebied. 
In het licht van de huidige ontwikkelingen 
op klimaatgebied zou het volgens het NPZ/ 

Milieuraad voor de hand liggen eerst de 
kwaliteitsvraag te stellen en daarna pas de 
kwantiteit te berekenen.

Co Verdaas stelt als hoogleraar in het vakge-
bied Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, 
dat aan het maken van duidelijke keuzes niet 
meer te ontkomen valt. 

NPZ/Milieuraad dringt er bij het College van 
B en W op aan dat de Gemeente Zwolle met 
de concretisering van onderzoeksopdracht 
voor de MER Omgevingsvisie wacht totdat 
iets meer duidelijkheid bestaat over de spe-
cifieke Zwolse situatie. Het PAS besluit heeft 
namelijk directe gevolgen voor bebouwing 
langs het Zwarte Water en de Vecht omdat 
het Natura 2000 gebied is.

In de notitie wordt onder milieu ook ge-
zondheid, duurzaamheid, mobiliteit en be-
reikbaarheid onderzocht. Het gaat gelukkig 
steeds meer om de (fysieke) leefomgeving 
en de gezondheid van mensen en natuur-
behoud. De leefomgeving is namelijk van 

groot belang voor de gezondheid van mens 
en dier. Het stikstofbesluit vraagt daarom 
om een brede uitwerking. 

Wat betreft het NPZ/Milieuraad zou niet al-
leen de 'waar en hoe vraag' gesteld moeten 
worden wat betreft de verstedelijking van 
Zwolle, maar ook de 'wat vraag'  De beant-
woording van die laatste vraag kan nieuwe 
richtinggevende principes opleveren voor 
de MER studie. Ook is het wenselijk de 
plekken waar verstedelijking gepland is als 
één gebied te beschouwen, zodat een MER 
verplichting ontstaat omdat het dan om één 
groot gebied gaat.

Op dit moment is niet duidelijk hoe 
Zwolle bij grote groei zijn plannen voor 
energietransitie wil verwezenlijken. Welke 
consequenties heeft dit voor de inrichting 
van het stedelijke gebied van Zwolle? Ook 
dringt het NPZ/Milieuraad erop aan voor 
de natuur waardevolle gebieden te behou-
den en ze niet voor meerdere functies in te 
gaan richten.

Groei van Zwolle wringt met duurzame ambities
Groene reactie op Notitie Reikwijdte en Detail MER Omgevingsvisie

Dit prachtige boek over de geschiedenis van 
de Nooterhof is in beperkte oplage gedrukt. 
Het bevat voornamelijk de panelen van de 
tentoonstelling die geopend is in 2012 en 
enkele jaren in gebouw de Kruidwisch hing.  
Het boek is in te zien op onze aparte website 
van de Nooterhof, www.nooterhof.nl 

Peter van Dam



50 Tinten Groen Assendorp
Assendorp is een wijk met karakter. Om dat 
zo te houden hebben bewoners het initiatief 
genomen om de huizen te isoleren en ener-
gie te besparen, de wijk groener te maken en 
mobiliteit te verduurzamen. Diverse projec-
ten zijn dit jaar gestart of zijn in voorberei-
ding. https://50tintengroenassendorp.nl/ 

Geen verbod op het oplaten van
ballonnen in Zwolle
De gemeente gemeente gaat geen verbod 
in gaat stellen voor het oplaten van bal-
lonnen. De beschikbare capaciteit voor 
handhaving is schaars aldus de wethouder. 
De verantwoordelijkheid ligt bij de burgers 
en de organisatoren van evenementen.

Presentatie Zwolse klimaatatlas
De gemeente heeft via 'klimaatstresstesten' 
onderzocht wat er gebeurt in Zwolle bij ex-
treme hitte, droogte, hagel- en hoosbuien of 
overstromingen. Met software kon gemeten 
worden wat de impact is van extreem weer. 
De uitkomsten van de testen zijn samenge-
voegd in de Zwolse klimaatatlas.(www.zwolle.
nl/klimaatatlas) Inwoners van Zwolle kunnen 
zelf de risico’s op wateroverlast en  hittestress 
in de omgeving checken. De klimaatatlas is 
onderdeel van de Zwolse Adaptatiestrategie.

Oproep voor melden wateroverlast in Zwolle
Voor Zwolle is een 'Nattevoetenkaart' ge-
maakt. Hierop staan meldingen van 
inwoners die te maken hebben gehad met 
wateroverlast. Zo helpen zij om in beeld te 
brengen welke plekken in de stad hiervoor 
het meest kwetsbaar zijn. Na hoosbuien 
vroeg de gemeente aan de inwoners deze 
kaart in te vullen.

Gemeente introduceert 'Zweetdruppelkaart'
Ook in Zwolle komen extreem hoge tem-
peraturen steeds vaker voor. Daarom roept 
de gemeente Zwollenaren op om via de 
online Zweetdruppelkaart de temperatuur te 
melden van extreem warme locaties. Belang-
rijke informatie, want met behulp van deze 
meldingen toetst de gemeente de hittebere-
keningen die zijn gedaan.

Omstreden bruiloft aan de Noorderkolk
Eind juni heeft een bruiloftsfeest van een 
Zwolse ondernemer plaatsgevonden aan de 
Noorderkolk, een Natura 2000 gebied. Voor 
deze bruiloft was geen vergunning afgegeven. 
Gemeentelijke handhavers hebben niet ter 
plekke ingegrepen omdat er op dat moment  
geen informatie beschikbaar was over be-
voegdheden en mogelijke vergunningen. Er is 
gekozen voor handhaving achteraf. Natuurplat-
form Zwolle heeft kritiek geuit op deze kwestie 
en gepleit voor scherpere handhaving. Er zal 
een ecologisch onderzoek plaatsvinden. Het 
bruidspaar zal herstel van eventuele schade aan 
de omgeving betalen. Mogelijk moet het echt-
paar voor de rechter verschijnen.  De gemeente 
gaat na hoe de handhaving in natuurgebieden 
in de toekomst beter kan. 

Herstel `Groene Kathedraal`
Aan het begin van de winter wordt gestart 
met de aanplant van nieuwe populieren aan 
de Schellerenkweg. Vorig jaar zijn door de 
droogte veel van de populieren van de zoge-
naamde ´Groene Kathedraal´ gekapt.  Door 
onderzoek naar een eventuele vleermuisrou-
te is de aanplant vertraagd. Afhankelijk van 
de uitkomst van dit onderzoek wordt er een 
kapvergunning voor de resterende bomen 
aan gevraagd of er wordt een herplantplan 
rondom de resterende bomen gemaakt. 

Zonnepanelen wekken elektriciteit op 
voor station Zwolle
De vier lage perronkappen van station Zwolle 
liggen vol zonnepanelen. Zwolle is hiermee 
het vierde grote station waar zonnepanelen 
op de kappen liggen. Utrecht, Rotterdam en 
Eindhoven gingen Zwolle hierin voor.

Schapen lopen door Stadshagen
Schaapherder Tjitse Terpstra liet zijn kudde 
de Twistvlietbrug oversteken richting 
Stadshagen. De kudde van zo’n 350 
schapen werd verplaatst naar Breecamp. 
Door schapen als grasmaaier in te zetten 
verschraalt de bodem. Hierdoor krijgen 
meerdere plantensoorten een kans en 
komt er meer variatie in de begroeiing. Dit 
zorgt voor een bloemrijker grasland.

Zelfgekweekte zonnebloemen voor
bewoners zorg instellingen
De kinderen van de Zwolse jeugdtuinen 
hebben zo’n 500 zelf gekweekte zonnebloe-
men afgesneden en vervolgens aangebo-
den aan de cliënten van diverse zorginstel-
lingen in de stad. De zonnebloemen zijn 
gekweekt in de jeugdtuinen Zwolle-Zuid en 
Stadshagen. In deze tuinen krijgen wekelijks 
honderden basisscholieren na schooltijd de 
mogelijkheid om te leren tuinieren

Zwolse Zomerkermis op groene stroom
Afgelopen zomer draaiden alle attracties 
van de Zwolse Zomerkermis op groene 
stroom. Voor eventuele storingen stond een 
dieselaggregaat nog wel voor het grijpen.

Gemaaid riet in Berkum nekt kleine karekiet
De Zwolse vogelringer Joop van Ardenne slaat 
alarm, als blijkt dat de gemeente de rietkraag 
langs de Tinbergenweg, in Berkum gemaaid 
heeft. In de rietkraag waren nog nesten van 
de kleine karekiet aanwezig. De rietkraag 
was al vaker te vroeg gemaaid. De vorig jaar 
overleden vogelaar Jan van Dijk had hier al 
eerder melding van gemaakt bij de gemeente 
volgens Joop van Ardenne Door het te vroeg 
maaien verdwijnt de biotoop van de kleine 
karekiet. De kans is groot dat de vogeltjes 
volgend jaar niet meer terugkomen.

Verkiezing bijvriendelijke tuin
De eerste ‘Zilveren Bij’ is uitgereikt aan Hen-
nie de Groot. Ze heeft haar tuin aan het Ter 
Pelkwijkpark zo bijvriendelijk mogelijk inge-
richt. De Zilveren Bij is in het leven geroepen 
om de mind-set van de tuineigenaren op 
een positieve manier te beïnvloeden om 
hun tuinen bijvriendelijker te maken. 

Nieuwsoverzicht juni – september 2019

De educatiewerkgroep van de Milieuraad was samen met de Zwolse NME- makelaar 
op 2 oktober op excursie in Buitengoed de Herfte, onder andere bij de Kas van Kaat. 



Tekst: Loes la Faille

Bomen kunnen ongelooflijk oud worden. In 
Schotland bezocht ik 'The Fortingall Yew'.
Een taxus op een kerkhof in het plaatsje 
Fortingall. Deze boom is waarschijnlijk tus-
sen de 3000 en 5000 jaar oud. Ik was niet de 
eerste bezoeker, wolven, Picten, Romeinen, 
koningen, studenten en onderzoekers 
gingen me voor. De boom lijkt uit meerdere 
bomen te bestaan en heeft in de loop der 
eeuwen heel wat moeten doorstaan. Een 
wonder dat hij nog leeft. Begrafenisstoeten 
trokken er door en er werden vuurtjes in 
gestookt. Toeristen namen takken mee. 
Aan de mannelijke boom zijn een aantal 
jaar geleden bessen ontdekt. Hier wordt 
onderzoek naar gedaan. Voor de druïden, 
Keltische priesters en kenners van bomen, 
die in reïncarnatie en de christenen die in 
de wederopstanding geloven, is de taxus 
symbool voor het eeuwige leven.

Bomen zijn letterlijk van levensbelang voor 
ons. Ze produceren namelijk de zuurstof 
die wij nodig hebben. Voor zijn voedsel 
heeft een boom twee ingrediënten nodig. 
Water en koolstofdioxide oftewel CO2. Door 
middel van zonlicht wordt CO2 omgezet in 
koolhydraten en glucose, voedsel voor de 
boom. Bij dit proces komt zuurstof vrij, afval 
voor de boom noodzakelijk voor ons. 

Bomen zorgen niet alleen voor zuurstof, 
ze zijn ook ideale vochtverdampers. Een 
gemiddelde boom kan per dag 100 liter 
water verdampen via het enorme oppervlak 
van zijn bladeren. Deze verdamping en 
transpiratie wordt ook wel evapotranspiratie 
genoemd en zorgt voor verkoeling. Hoe be-
langrijk verkoeling in onze woonomgeving 
is, hebben we eind juli wel gemerkt, toen 
het bijna 75 jaar oude hitterecord sneuvel-
de. Op warme dagen is het bovendien in de 
schaduw van een boom heerlijk toeven.

Op zoek naar achtergrondinformatie voor 
deze column kwam ik de term 'Tiny Forest' 
tegen. Er blijkt een Tiny Forest in Zwolle - 
Breecamp te staan. Wat is eigenlijk precies 
een Tiny Forest? Dit is een dichtbegroeid 
inheems bos ter grootte van een tennis-
baan. De Indiase ingenieur Shubhendu 
Sharma bedacht het concept. Dit concept 
is weer gebaseerd op de bosbouwme-
thode van de Japanse bomenexpert Akira 
Miyawaki. Dr. Miyawaki ontwikkelde in 
de jaren ’70 een methode om natuurlijke, 
inheemse bossen te herstellen. Een Tiny 
Forest leg je met elkaar aan en wordt zo 
een bijzondere plek in de buurt. Het is 
ook een goede plek voor vogels, bijen en 
kleine zoogdieren. Op zes vierkante meter 
in je eigen tuin kun je er ook een aanleg-
gen. Hiervoor kun je bij www.ivn.nl/tinyfo-
rest een handboek aanvragen. Daar kun je 
ook veel informatie lezen.

Heb je geen ruimte voor een boom? Plant 
dan een herinneringsboom. Op de site van 
'Zwolle Groenstad' kun je van alles over 
bomen lezen. 

Over bomen gesproken

Bomen: het was een mooi thema van het Nazomerfeest in de Nooterhof. Volgens informatie 
op de site van de gemeente staan er in Zwolle 5401 bijzondere bomen. Hiervan zijn er 2419 
monumentale bomen (ouder dan tachtig jaar) en 2982 waardevolle bomen (tussen de vijftig en 
tachtig jaar) die eigendom zijn van de gemeente.

Op  2 juli 2019 konden  buren, buurtvereni-
gingen, buurttuinen en andere maatschap-
pelijke initiatieven met ondersteuning 
van Groene Loper Zwolle financiën aanvra-
gen bij Het Oranje Fonds. Deze financiën 
kunnen zij inzetten om tijdens Burendag 
in september de omgeving te vergroenen. 
Denk hierbij aan struiken, bankjes, planten, 
bloembollen, een insectenhotel of fruitbo-
men. Geïnteresseerden konden  inlopen 

bij de kapschuur van revalidatiecentrum 
Vogellanden. Het leidde tot 46 projecten. 
Het grootste deel ervan is uitgevoerd op 
Burendag, zaterdag 28 september. 

Deelnemers aan buurtinitiatieven die 
tijdens Burendag hun straat of buurt willen 
vergroenen, krijgen van Groene Loper Zwolle 
als extra biologische bloembollen. Deze 
bloembollen zijn goed voor bijen en vlinders. 

De Groene Loper Zwolle is een samenwer-
kingsverband van actieve groene inwoners 
en organisaties, waaronder de Milieuraad. 
Organiseert regelmatig bijeenkomsten 
en actictiviteiten ter ondersteuning van 

groene bewonersinitiatieven.
Zie : www.groeneloperzwolle.nl en
Facebook: groeneloperzwolle. 

Alle inwoners van Zwolle kunnen mee 
investeren in de vorm van ZonneDelen, dit 
kan al vanaf  25 euro. Begin volgend jaar start 
Blauwvinger Energie samen met Zonnepane-
lenDelen.nl een campagne om belangstellen-
den te informeren. Geïnteresseerden kunnen 
zich nu al vrijblijvend melden op www.
zonnepanelendelen.nl/zwolle . Zwollenaren 
kunnen naar verwachting straks ook stroom 
afnemen van de parken. Direct omwonenden 
van de plassen kunnen tegen kostprijs een 

zonne-energie-installatie aanschaffen via 
GroenLeven. Daarnaast zal de initiatiefnemer 
vanaf het moment dat de panelen in werking 
zijn een bedrag per opgewekte MWh afdragen 
aan een nog te vormen fonds voor de Zwolse 
energietransitie. Er is gestart met de bouw 
van een drijvend zonnepark in de Sekdoornse 
Plas. Dit park moet 20 hectare groot worden. 
Voor de Bomhofsplas in Zwolle-Noord zijn ook 
al plannen.  Er wordt ook nog een zonneveld 
gerealiseerd aan de Jan van Arkelweg. In 

totaal kunnen de drie zonneparken bij elkaar 
ongeveer zeventien procent produceren van 
de doelstelling voor het opwekken van duur-
zame energie in 2025.

Zwollenaren profiteren van drijvende zonneparken



Tekst en foto: Loes la Faille 

Zwolse Deltawerken, een mooie benaming 
voor het enorme pakket aan maatregelen 
die de gemeente, het waterschap, pro-
jectontwikkelaars en wij zelf als bewoners 
moeten nemen om Zwolle voor de toe-
komst 'klimaatproof' te maken. 'De nieuwe 
deltawerken bouwen we niet meer buiten 
de stad, maar juist in de stad.' aldus wethou-
der Ed Anker. 'Zwolle moet eigenlijk als het 
ware één grote spons worden.`

Onlangs presenteerde de gemeente de 
nieuwe Zwolse Adaptatiestrategie en de 
Zwolse Klimaatatlas. Dit gebeurde tijdens 
een presentatie, gevolgd door een rond-
vaart in de gracht. Hiervoor was de pers 
uitgenodigd. Ik was er bij. 

Tijdens  de vaartocht werden we geat-

tendeerd op allerlei maatregelen die al 
genomen zijn om in Zwolle droge voeten te 
houden. Zaken waar je als niet deskundige 
inwoner geen weet van hebt. Zo staan de 
appartementen die nieuw gebouwd zijn 
op het Kraanbolwerk aanzienlijk hoger dan 
de kranen die er tot in de jaren 60 van de 
vorige eeuw stonden. 

De Pannekoekendijk is een waterkering al 
zie je dat op het eerste gezicht misschien 
niet. Bij de reconstructie van de dijk is het 
dijklichaam onder de busbaan geborgd. 
Bomen op de dijk staan buiten het primaire 
dijklichaam. Wortels kunnen zo de dijk niet 
verzwakken. De bomen op de dijk zorgen bij 
extreme hitte voor verkoeling van de stad.

De nieuwe huizen op de voormalige 
locatie van ziekenhuis de Wezenlanden 
zijn huis en dijk in één. In de kelder van de 
woningen staat een kelderwand. Op die 
manier wordt een robuuste dijk gevormd. 
Dit zijn slechts drie voorbeelden van de 

veelheid aan initiatieven die er in Zwolle 
zijn om het water en de hitte in de stad de 
baas te blijven.

Ondanks de goede aanzet van de Zwolse 
Deltawerken zijn er nog veel concrete acties 
nodig. Acties in verschillende delen van de 
stad, in straten en aan gebouwen. Het is wel 
te hopen dat de mooie analyses en ideeën 
snel genoeg resultaat gaan opleveren, zodat 
het in Zwolle  tijdens extreem weer veilig en 
leefbaar blijft. De Milieuraad brengt graag 
zijn deskundigheid in op verschillende deel-
terreinen en bij de praktische en concrete 
uitwerkingen daarvan.

Zestig procent van de grond in de gemeen-
te Zwolle is van bedrijven en Zwollenaren. 
Het is duidelijk dat we als inwoners van 
Zwolle ook zelf aan de slag moeten. Wat 
kunnen we zo al zelf doen? Hier volgen wat 
tips. Een groene klimaatvriendelijke tuin 
is trouwens ook onderdeel van de Zwolse 
Deltawerken, een deltawerkje dus. Leg 
meer groen en grind aan. Gebruik poreuze 
waterdoorlatende tegels. Plant Sedumplant-
jes, die zijn sterk, houden onkruid tegen en 
nemen veel regenwater op, ook op daken. 
Een heg is beter dan een houten schutting. 
Dieren kunnen dan ook veel makkelijker van 
de ene naar de andere tuin. Een geveltuintje 
is makkelijk aan te leggen. Tegels eruit, zet 
deze op hun kant en het begin van je tuintje 
is er. Haal eens wat tegels uit je terras en zet 
daar planten neer. Beter dan potten met 
planten op de tegels.

Van iets ouds iets nieuws maken!

Wat heb je nodig:

Tas liefst een wat saaie
Wol/katoen
Haaknaald
Versieringen om je tas mee op te pimpen.
Naald om te naaien
Draad

Voor het maken van het uiltje:
katoen om te haken + haaknaald

Ik kocht een ouderwetse pukkel waar de 
binnenvoering kapot van was. Ik heb de 
maten van de voering opgemeten en met 

verschillende kleuren katoen heb ik een 
nieuwe voering gehaakt.

Vervolgens heb ik de binnenvoering over 
de oude voering in de tas genaaid. En heb 
de naam Eva met palletjes op de buitenkant 
van de tas genaaid. Je zou ook kralen op de 
tas kunnen naaien of stukjes van een mooi 
stofje. Leef je uit!

Ook haakte ik nog een 
uiltje als sleutelhanger voor 
bij de tas. De beschrijving 
van dit uiltje kun je vinden 
op de blog van bunny-
mummy: http://bunny-
mummy-jacquie.blogspot.
com/2013/01/easy-crochet-
owl-tutorial.html

Zwolse Deltawerken

Tekst: Ina Huizinga

Hoe mooi is het om bij de kringloop een tas te kopen en deze helemaal naar je eigen smaak op te 
pimpen? Bij de kringloop kun je erg goed slagen voor een tas van zeer goede kwaliteit zodat je al 
een mooie basis voor je tas hebt. En in Zwolle hebben we een ruime keus aan kringloopwinkels. 
De materialen om je tas op te pimpen kun je hier ook vinden,wol of katoen, haaknaalden,kralen 
of andere versieringen .Voor de tas zoals ik hem maakte moet je wel kunnen haken.



Tekst en foto: Hans IJzerman 

Verpakkingsvrij boodschappen doen in 
Zwolle? Het kan! ROVA roept met het 
initiatief ‘Verpakkingsvrij, het hoeft niet 
ingewikkeld’ Zwollenaren op om onnodige 
verpakkingen te vermijden. Veel van deze 
verpakkingen zijn niet nodig en verdwijnen 
al snel in de prullenbak. Zonde, want ze zijn 
slecht voor het milieu. Gelukkig kan het 
anders. Er zijn in Zwolle veel winkels waar je 
producten zonder verpakking kunt kopen. 
Je herkent deze winkels aan het Verpak-
kingsvrij-logo op de deur en vindt ze op de 
website www.verpakkingsvrij.nu (externe 
link)van ROVA. Hier vind je ook praktische 
tips. Kijk snel wat jij kunt doen! Ruim 20% 

van al ons afval bestaat uit verpakkingen. 
Dat is een enorme berg. Zeker als je bedenkt 
dat een tasje of zakje uit de winkel gemid-
deld nog geen 20 minuten wordt gebruikt. 
Daarna belanden de zakjes bij het afval. 
Uit experimenten blijkt dat mensen graag 
alternatieven zien voor onnodige verpak-
kingen, maar dat ze daarmee wel geholpen 
moeten worden. Daarom start ROVA met 
het initiatief 'Verpakkingsvrij, het hoeft niet 
ingewikkeld'. Met de website www.verpak-
kingsvrij.nu  laat ROVA zien bij welke winkels 
inwoners terecht kunnen met eigen, her-
bruikbare verpakkingen. Daarnaast worden 
op deze website praktische tips gedeeld.  
Natuurlijk zijn sommige verpakkingen nodig 
en is het niet voor iedereen mogelijk om 

helemaal verpakkingsvrij boodschappen 
te doen. ROVA wil met dit initiatief vooral 
mensen bewust maken. Elke keer dat je nee 
zegt tegen een onnodige verpakking  helpt. 
Een boodschappentas meenemen naar de 
supermarkt of groente en fruit in herbruik-
bare zakjes kopen. Iedereen kan wel een 
manier bedenken om minder verpakkingen 
in huis te halen. Hierdoor willen we de totale 
hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. 

Enkele winkels waar  je verpakkingsvrij 
boodschappen kunt doen zijn La Buena Vida, 
Kuupman Kaas, Dille en Kamille, Espressobar 
Maling, natuurwinkel Gooody Fooods, Bloe-
mengalerie ’t Kerkbrugje, Go Nutz, vishandel 
Theo Muys en Henrikes Farm.

Tekst en foto's: Loes la Faille

Fietsend door Zwolle zie ik veel kale gevels 
en schuttingen die er met begroeiing veel 
mooier uit zouden zien. Zouden bijvoor-
beeld de IJsseltorens  minder horizonver-
vuilend zijn met planten aan de gevels? Veel 
gebouwen in Zwolle kunnen door klimop of 
zo een totaal andere 'look' krijgen. De hele 
stad zou met verticaal groen een groene 
oase kunnen worden.

Dit voorjaar is een deel van de gevel van het 
Stadskantoor voorzien van een gevelsysteem 
met beplanting. Hierdoor is  een groene 
gevel van 150 m2 ontstaan. De gemeente wil 
zo bewoners, ondernemers en vastgoedei-
genaren stimuleren om ook werk te maken 
van klimaatadaptieve.  Het idee van verticaal 

tuinieren is niet nieuw. De hangende tuinen 
van Babylon, een vorm van verticaal tuinie-
ren, waren een wereldwonder. Ze werden 
rond 600 voor Chr. aangelegd door koning 
Nebukadnezar. De koning was getrouwd met 
Amytes, een Medische prinses. Amytes had 
last van heimwee naar de groene bergen 
van haar geboorteland. Om zijn geliefde te 
plezieren liet de koning de tuinen aanleggen. 
Ten tijde dat de tuinen aangelegd zouden 
zijn, was Babylon de grootste stad ter wereld. 
Er woonden tienduizenden mensen dicht op 
elkaar. Die mensen brachten een groot deel 
van hun leven in de stad door. Zouden die 
oude Babyloniërs al geweten hebben hoe 
belangrijk een groene leefomgeving is? 
De voordelen van groen in de stad zijn 
enorm. Door ruimtegebrek op de grond kan 
een gevel of schutting een goede optie zijn 
om Zwolle groener te maken. Gevelbegroei-
ing zorgt voor een grotere diversiteit van flo-
ra en fauna. Het biedt veel insectensoorten, 

vogels en andere dieren meer levenskansen. 
Groene gevels veraangenamen je leefomge-
ving  gewoon omdat ze mooi zijn. Groene ge-
vels dragen bij aan vermindering van fijnstof 
en CO2 in de stad. Ze zorgen voor klimaatver-
betering door thermische isolatie. Ze zorgen 
voor wind- en geluidsreductie. Gevels blijven 
droog. De bladeren van planten tegen gevels 
of schuttingen ademen als het ware vocht 
uit. Dit vocht verdampt vervolgens waardoor 
de omgeving meer afkoelt. Een vegetatielaag 
kan bij hoosbuien veel water opnemen dat 
later langzaam afgegeven wordt. Hierdoor 
helpen groene gevels ook mee aan het voor-
komen van wateroverlast.

Er zijn verschillende mogelijkheden om je 
gevel of schutting op te fleuren. Je kunt 
klimplanten zoals hedera, blauwe regen, 
of kamperfoelie planten. Zelf hebben we 
een beukenhaag voor een lelijk stuk van de 
schutting gezet. Het is leuk om te zien hoe 
de mussen zich hier verbergen. Ook met 
leibomen kun je een kale gevel verbergen.

Er is van alles te koop om je gevel of schut-
ting te laten begroeien. Je kunt ook zelf 
aan de slag gaan met anti worteldoek, 
oude pallets, petflessen, blikjes of stukken 
regengoot. Een oude schoenenzak is ook 
heel geschikt.

Verticaal tuinieren hoef je niet alleen buiten te 
doen. En groene muur in huis is ook heel goed 
om het leefklimaat  binnenshuis te verbeteren.

Zoek eens op 'verticaal tuinieren' op 
internet. De mooiste voorbeelden komen 
dan voorbij.

Verpakkingsvrij boodschappen doen
in Zwolle? Het kan! Wethouder Dogger

Verticaal tuinieren



Tekst en foto: Loes la Faille  

Regelmatig worden er in Zwolle acties 
gevoerd om plastic en ander zwerfafval op 
te ruimen. Op zondag 30 juni was Zwolle de 
derde locatie waar de City Clean Up werd ge-
organiseerd. Dit was een initiatief van National 
Geographic waarvan Harm Edens het boeg-
beeld is. Zelfs toeristen hebben meegeholpen 
om Zwolle weer een beetje schoner te maken. 
Op 8 september vond er een schoonmaakac-
tie van de Zwolse Grachten plaats. Deze actie 
werd georganiseerd door Buitensport Zwolle 
en Trash Hunters. Deelnemers  visten vanuit 
kano's heel wat rommel uit de gracht.

Mooi Schoon van ROVA organiseert op12 
oktober van 13:00 tot 17:30 uur een in-
spiratiemiddag bij Infocentrum IJssel Den 

Nul. Ook mensen die zich nog niet inzet-
ten maar wel geïnteresseerd zijn, zijn wel-
kom. Kijk voor opgave en informatie op 
www.mooi-schoon.nl./oktober. Iedereen 
kan met anderen de omgeving zwerfvuil-
vrij maken. Het zwerfvuilprogramma Mooi 
Schoon van ROVA ondersteunt deze initi-
atieven. Maak zelf een actie aan op www.
mooi-schoon.nl.
Dit soort berichten lees ik met een dubbel 
gevoel. Natuurlijk, chapeau voor degenen 
die de moeite willen nemen om actief de 
rommel van anderen op te ruimen. Dank 
jullie wel! Aan de andere kant vind ik het 
eigenlijk te gek voor woorden dat de ene 
helft van de Zwollenaren de rommel op 
moet ruimen die de andere helft op straat 
gooit. Bij wijze van spreken dan. Ik durf 
te wedden dat als ik iedere Zwollenaar 
persoonlijk zou vragen 'Gooi je wel eens 
wat op straat?', niemand zal bekennen dat 
hij of zij dit wel eens doet. Plastic wat in 
Zwolle op straat belandt, kan via de stads-
gracht, de Vecht, het Zwartewater en de 
Weteringen in de IJssel belanden. Via de 
IJssel komt het in de Randmeren terecht 
en van daaruit in de Waddenzee. Inmid-
dels zijn in de oceanen plastic eilanden 
ontstaan. Ook wel plastic soep genoemd. 
Vogels en vissen kunnen stukjes plastic 
voor voedsel aanzien. In de Noordzee 

heeft 95% van de vogels plastic in hun lijf. 
Plastic heeft ook een negatieve invloed op 
micro-organismen in oceanen. Het zuur-
stofvormend vermogen van de oceanen 
gaat er door achteruit. Blauwalg in ocea-
nen is een belangrijke zuurstofproducent 
zorgt voor 10% van de zuurstofproductie 
op aarde en is daardoor onmisbaar voor 
het leven op aarde. De chemicaliën die uit 
plastic zakjes en pvc lekken remmen de 
groei en zuurstofproductie van blauwal-
gen. Hier heeft een team van Australische 
wetenschappers onlangs onderzoek naar 
gedaan. Naar de daadwerkelijke impact 
van plasticvervuiling in de oceanen blijft 
het voorlopig gissen.

Hoe dan ook, het is een goede zaak 
plastic zo veel mogelijk te mijden. Koop 
bijvoorbeeld metalen broodtrommels en 
waterflessen. Gebruik prullenbakken op 
maat. Het is jammer om half lege afval-
zakken in containers te gooien omdat de 
inhoud stinkt en niet omdat de zak vol 
is. Maak labeltjes van de onbeschreven 
voorkantkant van dubbele kaarten. Je 
kunt hier een persoonlijke boodschap 
op schrijven Laat deze in de winkel aan 
een bos bloemen knopen. Scheelt weer 
plastic lintjes. Blaas bellen in plaats van 
ballonnen op te laten.

Plastic: Riskante soep

Recensies

Tekst: Carin van de Ploeg

“Vlinders”, een memoryspel 
Dit memoryspel bestaat uit 25 paar  kaartjes 
met de meest voorkomende dagvlinders uit 
Nederland en Vlaanderen. Ieder paar kaarten 
heeft een andere zachte achtergrondkleur, 
die de herkenning voor kinderen makkelijker 
maakt, waarbij op het ene kaartje de vlinder 
met open vleugels en op het andere kaartje 
met gesloten vleugels afgebeeld is. Het formaat 
van de kaartjes is 6,5 x 9 cm, wat prettig is bij 
het omdraaien. Bij het memoryspel zit een 
boekje met speluitleg en een beschrijving van 
de afgebeelde vlinders zoals hun afmeting, hun 
habitat, wanneer ze in het jaar te zien zijn en 
op welke planten ze foerageren. De illustraties 
zijn helder en kleurrijk. De kaartjes zitten in een 
mooi stevig doosje, versierd met vlinderillustra-
ties.Vanaf 4 jaar kunnen kinderen én volwas-
senen dit spel spelen en zo veel leren over de 
diverse vlindersoorten in Nederland. Auteur: 
Veronique Bauer,  Uitgeverij Kosmos i.s.m. de 
Vlinderstichting, www.kosmosuitgevers.nl, ISBN 
978-021572888, € 15,00.

”Van hommel tot hooiwagen”
Het was de bedoeling om 25 verhalen over  
insecten en andere beestjes te maken, maar 
het werden er 27, aldus de schrijfster van dit 
leuke boekje. En dat het er 27 werden is ook 
niet verwonderlijk. Gepassioneerd natuur-
journaliste Monica Wesseling verstaat als 
geen ander de kunst om vragen te stellen 
en op zodanige wijze te beantwoorden, dat 
je als lezer denkt: “Wat leuk! Dat wist ik niet”.
Zelfs bij een onderwerp als insecten weet 
ze met mooie verhalen en interessante 
weetjes een wereld te creëren, die anders 
voor de lezer verborgen zou zijn gebleven. 
Wist je dat duizendpoten wel 6 jaar kunnen 
worden en dat ze geen duizend poten heb-
ben, maar dat het aantal afhangt van het 
aantal segmenten waaruit hun lijf bestaat 
en van hun leefomgeving? “Van hommel tot 
hooiwagen is een uiterst leerzaam boekje 
met een schat aan informatie over o. a. de 
rode bosmier, spinnen, vlinders, de mug, 
de hommel, de veenmol en het vliegend 
hert. Ademen, bewegen, het seksleven, alles 
komt aan de orde. “Pissebedden plassen 

niet, de diertjes verdampen via hun rug de 
ammoniak die bij de stofwisseling vrijkomt  
en die in hoge concentraties giftig is. Het 
kwijtraken van ammoniak is de enige reden 
om te plassen” aldus Monica Wesseling. In 
heldere  taal beschrijft ze de wereld van 
‘kleine beestjes’. Wist je dat er in Nederland 
wel 22 soorten regenwormen leven, die 
onderverdeeld worden in hoe ze ‘werken’: 
de composteerders, de strooiselwormen, de 
horizontale gravers en de verticale gravers? 
Onder de laatste categorie valt de gewone 
regenworm, die helemaal niet zo ‘gewoon’ is, 
aangezien hij (of zij) 10 harten  heeft. 
Duik dus in de wereld van de kleine beestjes 
en leer alles “van hommel tot hooiwagen.”

Auteur: Monica Wesseling,  Uitgeverij 
Luitingh-Sijthoff, www.lsamsterdam.nl,
ISBN 978-9024580842, € 14,99.
Andere uitgaven van Monica Wesseling zijn: 
Waarom krijgt een specht geen hoofdpijn? 
ISBN 978-9052109190
Kan een regenworm ook verzuipen?
ISBN 978-9052109886



Tekst Loekie van Tweel – Groot
Foto: Rina Zoet; RZ fotografie 

Op 31 oktober 2018 is de Beleeftuin Buiten 
Zinnig van Vogellanden feestelijk geopend. 
Een mooi markeringspunt na drie jaar 
hard werken aan de realisering van een 
prachtig ingerichte tuin. Op de hoek van 
de Hyacintstraat en de Primulastraat in 
Pierik/Assendorp ligt op het eigen terrein 
van Vogellanden, centrum voor revalida-
tie en bijzondere tandheelkunde, deze 
multifunctionele tuin. Met een moestuin, 
siertuin, boomgaard, een prachtige grote 
kas en kapschuur, een bosje, vijver en 
uitkijkheuvel met prieel. Met hard werken, 
veel liefde, zorg en aandacht van tientallen 
vrijwilligers is deze Beleeftuin de afgelopen 
vier jaar ingericht. Een tuin met veel natuur, 
wilde planten en dieren, voor zowel de re-
validanten om te oefenen als voor oud-re-
validanten, medewerkers, buurtbewoners 
en natuurgenieters om te ontmoeten en 
er te zijn. Naast het onderhoud en verder 
vervolmaken van de inrichting worden ook 
maandelijks leuke activiteiten georgani-
seerd. Vanuit Vogellanden is Milena Suran  
nu de coördinator.

Natuur en vrijwilligers
Bij het onderhoud en de inrichting van de 
Beleeftuin Buiten Zinnig is rekening gehou-

den met de verschillende wensen van de 
gebruikers en met de natuur. Het idee is dat 
dicht bij het gebouw de tuin het meest netjes 
is, met veel bloemen en echte tuinplanten. 
Verder richting de sloot wordt het steeds 
wilder en ruiger (brandnetels zijn belang-
rijk voor rupsen!) en komen er steeds meer 
wilde planten in beeld. Al het onderhoud 
gebeurt door vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers 
die zich verbonden hebben aan taken bij 
Vogellanden zoals  de diverse vrijwilligers 
die op woensdagochtend met revalidanten 
uit de tuin-therapiegroep in de kas werken. 
De tuinvrijwilligers kiezen in principe één 
of meerdere dagdelen uit van de drie vaste 
momenten in de week dat er wordt gewerkt 
in de Beleeftuin: op maandag, woensdag en 
vrijdgmiddag vanaf 13.00 uur.  Er zijn ook 
vrijwilligers en buurtgenoten die vrijblijven-
der actief willen zijn in de tuin. Zij sluiten 
aan op de eerste zaterdag van de maand, 
van 10.00 tot 13.00 uur. Dan is er ook taart 
en wordt er gezamenlijk nog wat gegeten 
met soep of salade uit de tuin. Diegene 
die graag op een eigen moment wat wil 
werken in de tuin (en al wat ervaring heeft 
en weet waar alles ligt), kan ook buiten de 
aangegeven tijdstippen aan de slag. De To 
Do list staat op het bord in de kas en wordt 
regelmatig geactualiseerd.
Kom eens kijken of meehelpen!  De Beleef-
tuin is open als het hek ter hoogte van de 

Primulastraat- Korenbloemstraat open is. 
Meer informatie is te vinden op de website: 
https://www.vogellanden.nl/Ontmoetings-_
en_beleeftuin.html
Op de Facebookpagina (Beleeftuin Buiten 
Zinnig Zwolle) is de meest actuele infor-
matie te vinden en worden foto’s gedeeld. 
Voor meer informatie bel of mail naar: 
Milena Šuran, m.suran@vogellanden.nl, 038-
4981111, www.vogellanden.nl.

Kom ook eens genieten van de natuur in de 
Beleeftuin of gezellig meewerken. In dit bij-
zondere stukje paradijs midden in de stad!

De bomen en het bos
zondag 13 oktober 2019  om 14:00 u
Locatie:
Uitspanning Het Engelse Werk te Zwolle
Voor kinderen van 4 tot 8.
De kosten bedragen € 2,00 per kind Nadere 
info volgt nog. 

www.ivn.nl/zwolle

Najaarstuinmarkt 
Zaterdag 19 oktober 2019 van10.00- 15.00 u
is er een verkoop- en ruilmarkt voor zaden, 
bloembollen, planten, stekken, en meer.  
Locatie: Kas van Kaat, Kuijerhuijslaan 8-d. 
Toegang gratis. Organisatie: Velt.

www.velt.nu 

Natuurhistorische stadswandeling
Zondag 27 oktober 2019 13.30 u
Kosten €5,00 Verzamelpunt volgt nog. 

Waarom staan er elzen op de Melkmarkt en 
lindes rond de Peperbus? Wat is het verhaal 
achter de bekende beuk op het Van Nahuy-
splein en wat is de symbolische functie van 
natuur in de stad? Tijdens de wandeling 
door de binnenstad krijgt u antwoord op al 
deze vragen. U leert hoe Zwolle is ontstaan 
terwijl u tegelijkertijd geniet van de groene 
singels, de prachtige gebouwen en natuur 
in de stad. 

www.wijzijneruit.nl/wandelingen

Vogels van de Duursche Waarden 
Zondag 27 okt 2019  van 9.00 u tot 12.00 u
Startpunt: Parkeerplaats Duursche Waar-
den,  Fortmonderweg,  Olst. De Duursche 
Waarden zijn bij uitstek geschikt om de 
vogeltrek te spotten.Dit natuurgebied is 
een belangrijk punt op de IJsseltrekroute. 
De gids neemt je mee de uiterwaarden in 
om op zoek te gaan naar trekvogels zoals de 

wouw of de visarend. Tijdens deze ontdek-
kingstocht vertelt de gids over het ontstaan 
van het gebied en laat zien waarom het 
geschikt is voor bepaalde vogels.

www.staatsbosbeheer.nl

Excursie / wandeling Kleurrijk Vilsteren
Zondag 3 november 2019 start om 14.00 u 
bij de parkeerplaats van de RK Kerk de Vil-
sterenseweg in Vilsteren. Deze excursie van 
het IVN gaat over het landgoed Vilsteren. 
Genieten van al het moois dat de kleurrijke 
herfst heeft te bieden staat centraal. Ook 
wordt aandacht besteed aan de cultuurhis-
torie van het gebied, die nauw samenhangt 
met de aanwezige natuur.

www.ivn.nl/zwolle

KNNV natuurlezingen Stadkamer
KNNV Vereniging voor Veldbiologie, 
afdeling Zwolle organiseert i.s.m. met 
Stadkamer een serie van zes lezingen over 
natuur en milieu. De lezingen worden 

Natuur in Beleeftuin
Buiten Zinnig van Vogellanden

Natuuragenda oktober-november 2019



Tekst en foto: Diet ter Stege 

De VLO (werkgroep Vrijwillig Landschap 
Onderhoud Zwolle) gaat 2 november 
2019 het 44e knotseizoen in. Het land-
schap rondom Zwolle valt op door de 
vele knotwilgen, en een groot deel daar-

van onderhoud de knotgroep van de VLO. 
Ook dit seizoen is er weer een flinke lijst 
met werkplekken. 

De VLO gaat op zaterdag 2 november een 
stuk griend snoeien vlakbij de Windeshei-
mer molen op Landgoed Windesheim. 

Iedereen kan meedoen op deze dag want 
het is de Natuurwerkdag. Je kunt je voor 
deze dag aanmelden via www.natuurwer-
dag.nl Vanaf zaterdag 9 november 2019 
wordt er elke zaterdagochtend geknot van 
9.00 uur tot 12.30 uur. Je bent altijd wel-
kom om mee te doen. Het knotprogramma 
staat op de website van de Milieuraad. 
Meedoen met de VLO? Mail naar  vlo@
milieuraadzwolle.nl of bel Herman ten Den, 
telefoon 038-853 58 39

De VLO start knotseizoen op zaterdag
2 november 2019 met Natuurwerkdag

gegeven door landelijk bekende biologen, 
onderzoekers en hoogleraren en vinden 
iedere eerste woensdagavond van de 
maand (september t/m april 2020 m.u.v. 
de maanden december en januari) plaats. 
Vanaf oktober staan de volgende sprekers 
en thema's op het programma:
6 november 2019, lezing door Arjan Dwars-
huis (vogelaar en vogelonderzoeker)
Over de belevenissen tijdens zijn Big Year 
2016 en het belang van vogelbescherming.
Locatie: Stadkamer Centrum., 20:00 - 21:45 u

www.knnv.nl/zwolle  

Kernfusie, stand van zaken en toekomst
21 november 2019 aanvang: 19.30 u 
De entree bedraagt € 5,00 p.p.
Prof. Dr. Marco de Baar, DIFFER Technische 
Universiteit Eindhoven, Lezing van Thales
Locatie: Milieuraad Zwolle, gebouw links naast 
de Weijenbelt, Campherbeeklaan 82A  Zwolle 
In deze presentatie wordt uitgelegd wat 
kernfusie is en onder welke condities kern-
fusie kan plaatsvinden. De Europese kernfu-
sieroadmap, de rol van het experiment ITER 
en de demonstratiereactor DEMO daarin 
zullen worden toegelicht. Ook komt aan de 
orde hoe lang het zal duren voordat fusie 
een bijdrage kan leveren aan de energiemix.

www.vws-thales.nl

Peter Hofstee over Zwerfstenen
Vrijdag 22 november 2019 om 19:30 u in 
het gebouw van de Milieuraad Zwolle in 
Berkum,  Campherbeeklaan 82 A  Zwolle. 
De toegang is voor leden NGV / GEA en 
voor jongeren t/m 21 jaar gratis.  Ben je 
ouder dan graag een bijdrage van drie 
euro. Vragen? 
C. Nauta 0548-615202 of c.nauta@home.nl

www.geologie.nu 


