Er weer flink tegenaan in 2021
Tekst: Hans de Graad, voorzitter Milieuraad en NatuurPlatformZwolle
Omdat de nieuwjaarsbijeenkomst in coronatijd niet mogelijk is, dit jaar een gedrukte
'startboodschap'.

26e jaargang
Nummer 1

Op radio en TV hebben we al vaak gehoord: “Wat een bijzonder jaar hebben we achter
de rug”. Voor de Milieuraad, en de in het NatuurPlatformZwolle (NPZ) verenigde
organisaties was dat niet anders.Veel van onze activiteiten konden niet – of in een zeer
aangepaste vorm – doorgaan. Tóch hebben ook wij kunnen zien, dat er verschillende
creatieve ideeën zijn boven komen drijven, waardoor er best veel mogelijk was..
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We wensen je
een gezond
groen 2021!

Nooterhof: jaar van de waarheid
Zó hebben we in 2020 er met de vele
vrijwilligers er weer voor kunnen zorgen,
dat de Nooterhof een groot deel van de
tijd wél toegankelijk was. Sinds 2019 heeft
de Milieuraad op interim basis de verantwoordelijkheid voor de openstelling van
dit voor Zwolle belangrijke ecologisch
beheerde park op zich genomen. Natuurlijk om dit park ook voor de toekomst voor
onze mooie stad te kunnen behouden.
In 2020 is er achter de schermen hard gewerkt aan een structurele oplossing voor
de Nooterhof. Hiermee zijn we nog niet
klaar, in feite moet 2021 “het jaar van de
waarheid” worden. Laten wij hopen met
een weloverwogen positieve beslissing
van de gemeente, die daar over gaat.
Educatie
Eveneens is er achter de schermen
door uiteenlopende organisaties verder
gewerkt aan de – zo mogelijk uitgebreidere – natuur- en milieu (en eigenlijk ook
breder gezegd duurzaamheids-)educatie.
De educatie en het hopelijk daaruit voortvloeiende besef van de grote en onmisbare waarde van het op verantwoorde
wijze omgaan met onze biodiversiteit, ons
milieu, het water e.d. was in feite altijd al,

maar nu toch des te meer van belang voor
onze gehele planeet. Wij moeten in Zwolle
en omgeving daarom zeker niet na laten
om óns steentje daaraan bij te dragen.
Daarbij rekenen wij natuurlijk op onze
vrijwilligers en alle bevriende organisaties!
De plannen voor deze educatie passen trouwens naadloos in die van de
Nooterhof.
Gelukkig is er bij meerdere politieke
partijen een groeiend besef, dat er op het
gebied van klimaatmaatregelen, bevordering, bescherming en herstel van biodiversiteit veel moet gebeuren.
Positief is dan ook, dat Zwolle zich als een
van de eerste gemeentes heeft aangesloten bij het “Deltaplan Biodiversiteit”.
Daarbij vinden wij het positief, dat het
inzicht groeit, dat er serieus gekeken moet
worden naar een veel natuurvriendelijker
manier van maaien van bermen en andere
openbare ruimten. De ROVA is begonnen
met een pilot hiervoor, die mede vanuit
het NPZ gemonitord wordt. Belangrijk
onder andere voor de foeragering en
de bescherming van onze (wilde) bijen,
andere insecten, vogels.
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Meedenken
Tegenover deze positieve zaken zijn er ook
zorgen. Enkele wetten, waaronder de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, worden vervangen door de Omgevingswet. Vanwege die
wet moet de Gemeente een “Omgevingsvisie” en uiteindelijk een “Omgevingsplan”
voor de komende jaren opstellen. In de
afgelopen zomer is de concept -Omgevingsvisie gepresenteerd. Helaas maakte deze
visie ons – als groene en milieu organisaties
– bepaald niet blij, omdat er een erg grote
groei van de stad wordt nagestreefd. Een
te grote groei van de stad kan niet andere
dan negatieve gevolgen hebben voor onze
biodiversiteit en het leefklimaat in de stad.

schrift. Ook in 2021 zullen wij de gemeentelijke plannen op dit gebied met argusogen
volgen. Vanzelfsprekend beseffen onze organisaties ook wel, dat een bescheiden en goed
doordachte groei van de stad onafwendbaar
is om de woningnood e.d. het hoofd te kunnen bieden. Dáár willen we dan ook zeker
wel over mee denken. Hetgeen in 2021 zeker
zal gebeuren! Dat meedenken doen wij ook
via onze actieve werkgroep Milieuzorg. Over
ontwikkelingen zoals de energietransitie, mobiliteit, klimaatadaptatie en afval.
VLO
Onze al decennia lang actieve werkgroep
VLO (Vrijwillig Landschaps Onderhoud-

In de Zwolse Omgevingsvisie staat dat Zwolle kan doorgroeien tot 180.000 inwoners.
Het Natuurplatform/ de Milieuraad (NPZ/
MR) vinden deze extreme groeiambitie voor
inwoners en natuur onwenselijk. Via een
notitie onderbouwt het NPZ dat de berekeningen van de gemeente niet kloppen. We
pleiten voor scenario’s met verschillende
prognoses die rekening houden met de
uitvoeringsconsequenties.
Voor de Zwolse leefomgeving, inclusief de
kwaliteit van natuur en milieu, zijn ambities
rond groeicijfers zeer bepalend. Om die
reden heeft het voor ons absolute prioriteit
om hier nader op in te gaan via een advies (*).
Dat doen wij met bijgaande notitie ‘Zwolle
Duurzame Groeistad?' Samengevat:
• Concluderen wij dat groei van de gebouwde omgeving in Zwolle ook in de toekomst
zal en moet plaatsvinden.
• De omvang van de groei van de stad is

•

•

•

•

•

•

echter geen onontkoombaar gegeven,
maar een beïnvloedbare beleidskeuze.
De groei van Zwolle was de afgelopen 50
jaren gekoppeld aan een gemiddelde oplevering van ongeveer 650 woningen per jaar en
groei van ongeveer 1100 inwoners per jaar.
Wij adviseren daarom om de omgevingsvisie te herschrijven naar 3 groeiscenario's
van 600,700 en 800 woningen per jaar tot
het jaar 2050.
Onafhankelijk onderzoek en het betrekken van de samenleving vooraf en niet
achteraf is noodzakelijk voor het bepalen
van gedragen verantwoorde keuzes.
We willen dat een actuele milieuvisie voor
het buitengebied wordt toegevoegd aan
de plannen.
Betaalbaar wonen is nu niet voor iedereen
mogelijk. Deze groeiende ongelijkheid
willen we tegengaan door plannen te
toetsen op toegankelijkheid. .
Wij verwachten dat de conclusies en
aanbevelingen uit het MER rapport d.d.
3-11-2020 versneld tot nader onderzoek
leiden voor de periode tot 2030, waar wij
op kunnen reageren voordat tot besluitvorming wordt overgegaan.

Bodemdieren ontdekken in de Nooterhof
Hoe leeft een mol? Wat zie en vind je bij de
aarden hopen op het grasveld? Zijn er regenwormen? En hoe en waarom reageren ze op
gestamp? Welke bodemdiertjes kun jij nog
meer vinden? Met behulp van onze nieuwe
leskist bodemdieren, met o.a. diverse werk-

Onmisbaar
Door de corona-beperkingen kunnen wij dit
jaar onze jaarlijks nieuwjaars- en inspiratie
bijeenkomst op de laatste zaterdag van
januari niet houden. Daarom wensen wij
al onze vrijwilligers en relaties een goed
en gezond(er), maar ook natuur- en milieu
vriendelijker 2021 toe!
Tegelijkertijd stellen wij ook weer de vraag:
Willen jullie allemaal je steentje bijdragen aan
het uitdragen en de naleving van de natuur-,
milieu- en overige klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen? Want ……ook jullie
bijdrage is daarbij onmisbaar!

Er is dan ook een gezamenlijke werkgroep
aan de slag geweest met het indienen van
een “zienswijze”; dit is een soort bezwaar-

Zwolle Duurzame
Groeistad?

kortweg de Knotploeg) kan in deze coronaperiode helaas veel minder doen. We hopen
echter, dat in de winter van 2021 naar 2022
er weer met grote voortvarendheid aan de
slag gegaan kan worden en dat de ontstane
achterstand weer wordt ingelopen.

bladen, leer je van alles over deze verstopte
wezens. Op een winterzondag kun je zelf aan
de slag. Buiten in het park. En bij -of in- het
Earthship, om de opdrachten af te maken. Er
zijn opdrachten voor kinderen van ongeveer
5- 8 jaar, en van 9-12 jaar. Met eigen volwas-

De notitie is te lezen op de website van
de Milieuraad.
(*) In de vorige Milieupraat was aandacht
voor eerdere inbreng bij de omgevingsvisie.

Kaart uit de eerdere Milieuvisie Buitengebied,
gemaakt door de Milieuraad in 2002.

sen ouder/ begeleider. De leskist is gemaakt
in samenwerking met IVN Zwolle.
Vanwege de RIVM richtlijnen 1 gezin/groepje tegelijk. Aanmelding en uitleg vooraf
via info@milieuraadzwolle.nl .

Foto's: Els Cuijpers

Winter in
de Nooterhof
Reparatie zonnewijzer

De Nooterhof is in wintertijd op zondagen
open van 13.00- 17.00u. We hanteren daarbij
in overleg met de gemeente de regels rond
het coronavirus. Intussen gaat het parkonderhoud door. Ook studenten van het Zone.
college helpen daarbij.

Uitgebloeide klimop
Foto's: Els Cuijpers

Korstmossen op hekwerk
Foto: Els Cuijpers

Jaarlijks tijdens Nationale Vrijwilligersdag in december worden vrijwilligers in het zonnetje gezet.
De fractie van de PvdA Zwolle ging 6 december tijdens de zondagopenstelling op bezoek om alle
vrijwilligers van de Nooterhof te bedanken voor hun inzet en werk.

In memoriam: Math Otten
Tekst: Hans de Graad, Michiel van Harten

In oktober 2020 overleed Math Otten. Vanaf 1997 is hij met veel
enthousiasme en een tomeloze inzet actief geweest binnen de Milieuraad. Math heeft heel erg veel voor de natuur en het milieu in Zwolle
gedaan. Een flink aantal jaren was Math secretaris van ons bestuur,
waarbij de organisatie in praktische, bestuurlijke, en technische zin
altijd op hem kon rekenen. Math was niet van het eindeloos discussiëren, ook politieke spelletjes ergerden hem. Math was vooral gericht
op de praktijk, en daarom zocht hij praktische oplossingen. Hij sprak
net zo gemakkelijk met ambtenaren als met de verantwoordelijke
wethouders. Hij was ook bereid om beheerderstaken uit te voeren
van ons toenmalige onderkomen de Kruidwisch op de Wethouder
Nooterhof. Wanneer daar weer eens een keer was ingebroken of als er
vernielingen op het park hadden plaatsgevonden, trok hij er zo nodig
ook ’s nachts op uit om zaken te regelen of veilig te stellen. Maar naast
hard werken, kon hij natuurlijk zijn Limburgse afkomst niet verloochenen en was hij ook altijd in voor gezelligheid, bijvoorbeeld na afloop

van vrijwilligersbijeenkomsten. Naast zijn werk als secretaris was hij
ook jarenlang – tot afgelopen augustus – de coördinator van onze
werkgroep Milieuzorg. Hij stimuleerde met veel inzet het uitbrengen
van adviezen, bezwaarschriften, visie-documenten en meer op tal
van beleidsvelden van het “grijze” milieu. Onder zijn leiding heeft de
Milieuraad bijvoorbeeld al lang geleden een nota uitgebracht om het
gebruik van alternatieve energie te stimuleren, dit alles inclusief berekeningen van de benodigde capaciteit daarvoor. Geruime tijd heeft
de gemeente voor haar beleid van deze basis-nota gebruik gemaakt.
Nog wat voorbeelden waar Math het gemeentelijk beleid heeft proberen – en soms lukte dat
ook aardig – te beïnvloeden. Het afvalstoffenbeleid, voor het scheiden van afvalstromen. De visie
op mobiliteit, waaronder ook het openbaar vervoer. Het stimuleren van fietsverkeer en goede
voorzieningen daarvoor. Adviezen op het gebied
van geluidshinder en luchtkwaliteit.
Bij het afscheid bedankten we Math voor alles wat
hij voor de natuur en het milieu in Zwolle gedaan
heeft. En voor de vriendschap en gezelligheid.

Zwols Groen nieuws
november – januari
Holtenbroek: Geen woningen aan het
Zwarte Water
Inwoners van de wijk Holtenbroek hebben het raadsdebat over de groei van
Zwolle aangegrepen om een noodkreet
te slaken over woningbouw aan het
Zwarte Water. Ontwikkelaar Bemog wil
pal aan het Zwarte Water pakweg driehonderd woningen bouwen. Appartementencomplexen van vijftien of zestien
verdiepingen (op de plek van jachthaven de Hanze) en tien tot twaalf lagen
hoog (bij jachtwerf Dijkzicht). Bewoners
maken zich zorgen over het feit dat door
de plannen de biodiversiteit in de wijk
onder druk komt te staan. Mogelijk wordt
in 2022 begonnen met de bouw. Zie ook:
www.groenholtenbroek.nl met informatie over bewonersinitiatieven.
Zwolse plantenasiel heropent
Op 18 september heropende het plantenasiel.
Plantenasiel Zwolle gelooft dat iedere plant
een waardevol leven verdient. Adres: Zerboltstraat 63, 8022 RW Zwolle open woensdag &
vrijdag 14:00 tot 16:00. (Tijdens de lockdown
is het plantenasiel niet geopend.) .Vrijwel alles
is er gratis: planten én potten. Alleen voor een
stekje dien je een euro achter te laten om de
kosten voor potgrond te dekken.
Vrijwilligers verzamelen afval langs de IJssel
Een groep van 35 vrijwilligers heeft de
oevers van vier natuurterreinen langs de IJssel bij Zwolle schoongemaakt. Het ging om
gebieden die normaal gesproken afgesloten
zijn voor publiek: drie natuurreservaten van
Staatsbosbeheer en het Engie-terrein van
de voormalige energiecentrale Harculo.
De opruimactie langs de IJsseloevers was
georganiseerd door A Rocha Zwolle.
Serafina en Meike uit Zwolle kopen
(haast) geen nieuwe kleding meer
Serafina van Damme (11) en Meike de Vries
(13) uit Zwolle willen vooral door hun kleedgedrag anderen overtuigen. De kledingindustrie
is een megamilieuvervuiler, weten de tieners
van Fashion Rebels. Daarom willen zij met behulp van oude denimkleding ook anderen aan
het denken zetten. De tieners meldden zich
aan voor de workshop Fashion Rebels van de
Zwolse Map Renes, beter bekend als Groenkapje. Deze duurzame ontwerpster maakt
onder meer tassen en riempjes van zalmhuid.
Eiken bij de Klooienberg blijven staan
De zeven zomereiken bij wijkboerderij De
Klooienberg in Holtenbroek blijven staan. Eerder leek het erop dat ze zouden sneuvelen bij

de komende dijkverhoging van de stadsdijken,
maar het waterschap heeft de wens van de
buurt om de bomen te sparen, toch ingewilligd.

Op weg naar aardgasvrij Zwolle
In 2050 moet Zwolle aardgasvrij zijn. Dus
zoekt de stad naar de beste alternatieven
om huizen te verwarmen. Toch zal er voor de
meeste Zwollenaren de komende jaren nog
weinig veranderen. Het stadsbestuur formuleert een voorlopig antwoord in de ‘Transitievisie Warmte’. De focus blijft voorlopig liggen
op Holtenbroek, Aa-landen en Berkum. Die
drie wijken moeten rond 2025 grotendeels
de omslag naar gasloos gemaakt hebben.
Op weg naar aardgasvrij Zwolle is het devies
voorlopig: isoleren en even afwachten.
Neem burgers serieus rond groei van Zwolle
Het is de Zwolse wijkverenigingen menens.
In een schrijven aan de 'lokale machthebbers'
maken ze duidelijk dat hun achterban zich
overvallen voelt door de gemeentelijke plannen voor de groei van Zwolle. Het signaal
vanuit de vertegenwoordigers van stadswijken liegt er niet om. Kern van de boodschap
is dat inwoners aan de zijlijn staan bij de
groeiambities van de gemeente Zwolle.
E-laadvoorzieningen op het Zwolse
busstation
Wethouder Ed Anker heeft het nieuwe laadstation voor de bussen symbolisch voorzien
van een groen dak. Daarmee zijn de werkzaamheden afgerond en het laadstation
klaar voor gebruik.
Superzeldzame paddenstoel gespot
in Zwolle
Ecoloog Melchior van Tweel spotte vlak bij
de binnenstad de roestvlekkencantharel, een
zeer zeldzame paddenstoelensoort. In Nederland werd deze paddenstoel voor het laatst
gezien in Limburg in 2004. De paddenstoelen
die hij meenam om te determineren laat hij
drogen, zodat ze later een plekje kunnen innemen in het nationaal herbarium in Leiden.

Primeur: stroom uit de IJssel
Een unieke proef op de IJssel in Zwolle.
Gedurende een jaar zal een speciale installatie energie het schoepenrad moet gaan
draaien dankzij het water. In dit geval
dankzij de oppervlakte stroming. Door het
ronddraaien te koppelen aan een verzet,
moet het passerende water stroom gaan
opwekken. Over vijf jaar hoopt De Bruijn
tientallen constructies in de Nederlandse
wateren te hebben liggen. van de toekomstige constructies moet opwekken via
de stroming van de rivier. Het idee is net
zo simpel als een waterrad: de opbrengst
gelijkstaan aan het verbruik van zo'n tien
tot vijftien huishoudens.
Libelwalhalla Overijssel
Volgens ecoloog Evert Ruiter uit Zwolle is
Overijssel een Libelwalhalla. Evert Ruiter
maakt samen met andere vrijwilligers
deel uit van een libellenwerkgroep in
Overijssel. In Overijssel heeft op Limburg
na de grootste libellendiversiteit van
Nederland. In Overijssel zijn zelfs twee
soorten die nergens anders in Nederland
voorkomen. Zelfs in de ons omringende
landen zijn ze zeldzaam. Het gaat om de
donkere waterjuffer en de dwergjuffer.
De laatste is zo klein als een speld en was
sinds de jaren 50 in Nederland uitgestorven. Libellen zijn keurmeesters van
de waterkwaliteit. Het boek Libellen in
Overijssel is voor 34,95 euro te bestellen
via knnvuitgeverij.nl
Kwaliteit van afval moet omhoog
Als het aan de Rova directeur Roger Beuting ligt moet de kwaliteit van het afval
omhoog. Het is de bedoeling dat steeds
meer bedrijven verpakkingen gaan maken
van gerecyclede materialen. Ook zou er
circulair geproduceerd kunnen worden met
herbruikbare materialen in plaats van de
product-economie.
Eerste groene bushokje in Zwolle
De vele bushokjes in Zwolle zouden kunnen worden gebruikt om meer groen en
betere afwatering te realiseren. Studenten
en bedrijven gaan één van die bushokjes ombouwen tot ‘groene blikvanger’.
Het vergroenen van bushokjes kan een
bijdrage leveren aan de klimaatadaptatie
van Zwolle. Een groene omgeving is goed
voor mens en dier. De aanjager van het
initiatief is Xplosief. De Gemeente Zwolle,
JCDeceaus, Zone.College, Thorbecke
VMBO, het Deltion College en Windesheim/Greenlab werken samen bij de
realisatie van dit project.

Meer ambitie nodig in Afvalbeleid Zwolle
Tekst: Sybald Noordam
Het Gemeentelijk Grondstoffenplan 2017-2020
(GGP) geeft als doelstelling 100 kg restafval per
persoon in 2020. In 2019 bleek dat er 177 kilo
restafval per inwoner is ingezameld, een daling
van (slechts) circa 79 kilo restafval in 10 jaar. De
gemeente loopt dus achter. Om de ambitie om
Zwolle restafvalvrij te maken in 2050 te bereiken zijn meer acties nodig dan de gemeente nu
onderneemt, aldus de Milieuraad in een reactie.
Samengevat vindt de Milieuraad:
•M
 aak plannen hoe richting 2050 een economie zonder afval inderdaad bereikt wordt.
Kom met een Grondstoffenplan 2022-2025
met nieuwe ideeën en werkwijzen;
• Leer van andere gemeenten.  Nergens is
het afvalbeleid perfect, maar er zijn wel
verschillen in resultaten.
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Voorbeeld van verschillen tussen gemeenten
	
De gemeente wil afval terugdringen via
een financieel beloningssysteem, 'Zwols
Belonen’. Minder afval is minder heffing.
Het is twijfelachtig of je daarmee op veel
minder restafval komt. Daarom is er op
korte termijn een plan B nodig. Mochten
de resultaten van Zwols belonen achterblijven, dan gaat geen tijd verloren om
dan pas plannen te bedenken.
• Het volledig gescheiden inzamelen van
afval is nog niet voor alle wijken gerealiseerd. Dit alsnog regelen heeft allereerst
prioriteit.
• Adequaat handhavend optreden tegen
brijplaatsingen en dumping;
• Leer van andere gemeenten.  Nergens is
het afvalbeleid perfect, maar er zijn wel
verschillen in resultaten.
• Verwerk dwarsverbanden met thema's

Vintage kleding is de mode
Tekst en foto: Loes la Faille
Ooit was het dragen van tweedehands
kleding een teken van armoede. Dat is
inmiddels een achterhaald feit. Al in de
hippietijd, werd het bon ton om eerder
gebruikte kleding te dragen. Dit fenomeen
is nooit helemaal weggeweest. Voor de
huidige tieners en twintigers is het dragen
van gebruikte kleding een manier om zich
af te zetten tegen de mainstreammode. De
modehuizen houden nauwlettend in de
gaten wat de jongeren zoal dragen en laten
zich vervolgens door hen inspireren.
Voor het milieu is het een goede zaak om
gebruikte kleding te kopen. Volgens klimaatdeskundigen is de kledingindustrie één van
de meest vervuilende die er is. Hoe komt
dit? Voor de productie van kleding zijn veel
grondstoffen nodig. Bijvoorbeeld katoen die
verbouwd wordt en geplukt moet worden.
Voor wol worden schapen geschoren en
voor fleece worden PET-flessen gerecycled.
Bij de productie komen broeikasgassen zoals
CO2, methaan of lachgas vrij. Deze gassen
dragen bij aan de opwarming van de aarde.

Wist je dat bepaalde kledingstoffen zoals
viscose en lyocell van cellulose worden
gemaakt? Cellulose zit in planten en bomen.
Om er draagbare stof van te maken wordt
hout gekookt in chemicaliën. Van de pulp
worden vezels en garens gemaakt om de stoffen te kunnen weven. Daarvoor is hout, heel
veel hout nodig. Jaarlijks naar schatting 120
miljoen bomen. Toch een flink aantal van de
geschatte 3,5 tot 7 biljoen bomen die jaarlijks
wereldwijd gekapt worden. Een deel van de
bomen komt uit regenwouden in Indonesië,
het Amazonegebied en de Canadese bossen.
Gebruikte kleding kopen is ook leuk. Het is
een sport om unieke stukken voor je garderobe op de kop te tikken. Zie het als een uitdaging om kringloopwinkels en rommelmarkten
af te gaan voor een origineel kledingstuk. Met
het kopen van gebruikte kleding bespaar je
veel geld. Waarom zou je vijftig euro aan een
nieuwe broek uitgeven als je bij de kringloop
eentje voor vijf euro kan kopen?
Je creativiteit wordt geprikkeld. Hoe kan je
kleding stijlvol dragen? Doe een riem om je
middel, leg een knoop in je oversized T-shirt

als klimaatadaptatie en groenbeleid in
je afvalbeleid, Bijvoorbeeld als mensen
hun tuin willen vergroenen moet het
afvoeren van tuintegels eenvoudig
mogelijk zijn.
• Blijf inzetten op beïnvloeding van het
landelijk beleid;
• Communicatie met de inwoners intensiveren, dit is waarschijnlijk een van de sleutels
tot gewenst resultaat.
• De gemeente werkt hard aan de te bereiken doelen. Maar het moet en kan nog
beter om de doelen voor 2050 daadwerkelijk te bereiken.
De volledige inbreng kun je lezen op de
website van de Milieuraad.

of knip een spijkerbroek af om er shorts van
te maken. Draag er een sjaal bij.
Als je kleding toch wat tegenvalt breng je
het weer terug naar de kringloopwinkel. Je
hoeft dan geen schuldgevoel te hebben vanwege een weinig gedragen dure aankoop,
En last but not least: het kopen van gebruikte kleding levert een goed gevoel op omdat
je bijdraagt aan een duurzamere wereld.
In Zwolle zijn veel adressen waar je terecht
kunt voor gebruikte kleding. Op de site van
de Milieuraad staat een handige digitale gids
‘Ecoshoppen in Zwolle’. In deze gids vind je
duurzame adressen en informatie. De gids
dateert van januari 2019. Er wordt aan een
nieuwe versie gewerkt. Om zo up-to-date
mogelijk te zijn wordt iedereen uitgenodigd
voor het geven van suggesties, tips en informatie over nieuwe initiatieven. Dit kan via
info@milieuraadzwolle.nl. Op verzoek wordt
een digitale versie toegestuurd.

Minder vlees?
Tekst en foto: Loes la Faille
Uit onderzoek, waarvan de resultaten in
oktober bekend werden, bleek dat de vleesconsumptie in Nederland weer is gestegen.
Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Minder
vlees eten komt het klimaat ten goede,
helpt mee aan stikstofreductie, vermindert
ontbossing. En niet in de laatste plaats is
minder vlees eten goed voor de dieren zelf
en onze eigen gezondheid.

uitleggen. Daarvoor is het nodig sterk in je
schoenen staan. In dit verband spreekt de
psychologie ook wel van het ’red sneaker
effect’. Dit is totaal anders handelen dan
wat de norm aangeeft. Bijvoorbeeld door in
plaats van in een maatpak, in een slobbertrui en rode sneakers een vergadering bij te
wonen. Hier is best lef voor nodig.
Vlees is vaak (te) goedkoop. Supermarkten
blijven klanten trekken door te stunten met
kiloknallers. Het gaat dan vaak om vlees
zonder dierenwelzijnskeurmerk. Deze acties
drijven de verkoop van vlees op.

Verder stemde het Europese Parlement in
oktober over een wetsvoorstel om ‘vleesnamen’ voor plantaardige alternatieven voor
vlees te verbieden. Dit voorstel heeft het
niet gehaald. De namen hoeven niet gewijzigd te worden.

Vlees is voor veel mensen gewoon lekker.
Vleesvervangers proberen de smaak van
vlees te imiteren. Dit lukt vaak niet. Er zijn
inmiddels legio smakelijke vleesvervangers
te koop in de supermarkt. Accepteer dat ze
niet echt naar vlees smaken.

Tussen 2009 en 2016 was er een daling van
de vleesconsumptie. Vanaf 2017 stijgt deze
weer. Deze stijging zou je niet verwachten. Steeds meer consumenten kiezen
voor een vegetarisch of zelfs veganistisch
eetpatroon. Veel mensen schrappen een
of meerdere dagen per week vlees uit hun
menu. Waar komt die stijging dan vandaan? Er blijkt meer kip gegeten te worden.
Buitenshuis wordt er verhoudingsgewijs
ook veel meer vlees gegeten in restaurants
en fastfoodketens.

Hoe kun je het aanpakken om minder
vlees te gaan eten? Begin met een dag in
de week geen vlees te eten. Een nieuw
voedingspatroon aanleren is moeilijk, doe

het in je eigen tempo. Hoeveel vlees eet
je bij de lunch? Varieer eens met humus,
groentespreads of een ei. Focus op groenten, granen en peulvruchten. Er zijn zo veel
soorten te koop. Daag jezelf eens uit. De
Nederlandse keuken bestaat vaak uit vlees,
aardappelen en groenten. Varieer eens met
een buitenlandse keuken. In de Indiase,
Thaise, Vietnamese of Libanese keuken is
vegetarisch eten echt onderdeel van de
cultuur. Als je een week geen vlees zou eten
bespaar je maar liefst 7 maanden douchewater, 111 kilometer autorijden, een blije kip
of 7 maanden werk voor een boom.
Als je toch vlees wilt eten, koop dan biologisch vlees. In de biologische veehouderij
krijgen de dieren geen hormonen of antibiotica. Ze hebben ook meer leefruimte.
Uit het onderzoek blijkt dat in restaurants vaak
meer vlees gegeten wordt. Bij deze zou ik de
Zwolse restauranthouders willen vragen meer
vegetarische menu’s op de kaart te zetten.
Eet smakelijk.

Waarom is minder of geen vlees eten zo
moeilijk? Vlees eten is nog steeds de norm.
Als je geen vlees meer eet moet je dat vaak

Recensie “Hoe je thuis de wereld kunt redden, één ding tegelijk”
Tekst: Carin van de Ploeg
Duurzame huis-tuin-en-keuken oplossingen.
Milieuwetenschapper Tara Shine verzamelde
ruim 100 voorbeelden van veranderingen die
je kunt doorvoeren in je eigen bestaan om zo
het milieu minder te belasten.
Het boek heeft 258 pagina’s van FSC gecertificeerd papier en de inkt waarmee het
gedrukt is, is op plantaardige basis.
De inhoudsopgave is verdeeld in 9 hoofdstukken: de keuken, de bijkeuken, de woonkamer, de slaapkamer, de badkamer, tuin en
garage, werk en school, vrije tijd en feesten
en partijen. In ieder hoofdstuk belicht de
schrijfster een aantal onderwerpen, waarbij
ze de ontstaansgeschiedenis beschrijft, de
gevolgen voor het milieu en de alternatieven, zoals het theezakje. Pleisters, glitter,

lijm, stickers, batterijen, schoonmaakmiddelen, vuilniszakken, waterflesjes, kranten,
speelgoed, luiers, hondenpoepzakje, je kunt
het niet in of om je huis vinden of Tara Shine
belicht het. Tot aan je kerstboom aan toe.
Er staan handige weetjes , tips en recepten
in het boek. Heel vaak benoemt ze ook de
CO2-uitstoot bij productie of gebruik. Iets
waar de gemiddelde burger zich niet écht
vaak mee bezig zal houden, voor de rest is
het een prima overzicht van hoe je in je eigen omgeving de wereld een beetje mooier
en duurzamer kunt maken.
Achter in het boek staan 10 dingen voor een
groener leven, een verklarende woordenlijst
en een lijst met aanbevolen literatuur.
Auteur: Tara Shine, Kosmos Uitgevers,
www.kosmosuitgevers.nl, ISBN 9789021575520, € 22,50.

Recensie “Wat bomen ons vertellen”
Tekst en foto: Carin van de Ploeg
Als je wilt weten hoe oud een boom is, moet
je zijn jaarringen tellen. In de wetenschap
heet dit dendrochronologie. Het levert de
mensheid een niet te onderschatten bijdrage aan ons begrip van de klimaatgeschiedenis van de aarde, de invloed ervan op de
menselijke beschavingen in de afgelopen
tweeduizend jaar en de complexe interactie
tussen mens en natuur op.
Wat onderzoek aan bomen inhoudt, weet
Valerie Trouet als geen ander aan ons te
vertellen. Dit doet zij aan de hand van haar
eigen carrière van student tot topwetenschapper in de dendroklimatologie. Een
carrière die de afgelopen 20 jaar beslaat.
Ze neemt ons mee naar alle plekken op de
wereld waar ze onderzoek heeft gedaan aan
bomen. Ze vertelt hoe het onderzoek in zijn
werk gaat, wat er allemaal bij komt kijken,
hoe ze zich - als enige vrouw soms - in de
wetenschappelijke wereld een plek verovert
door haar volharding en inzet.
Haar passie is haar drijfveer. De rode draad
in dit boek is de geschiedenis van houtge-

Recensie “Smyle Brush Mints”
Tekst en foto: Carin van de Ploeg
Tandenpoetsen: we doen het iedere dag en
hoeveel tubes gaan er in een jaar wel niet
doorheen? Al dat plastic in het milieu, dat
niet recyclebaar is.
Dát moet anders kunnen, dachten Almar,
Dennis en Roger, de bedenkers van Smyle
Brush Mints. Ze ontwikkelden de Brush
Mints: witte tabletjes waarmee je je tanden
poetst. Vrij van kleurstoffen en schadelijke
chemicaliën. Verpakt zonder plastic.
Als je de Brush Mints bestelt op de site, krijg
je ze geleverd in een mooi stevig brievenbuspakketje. De starterkit bestaat uit
voldoende Brush Mints om 2 maanden lang
2 keer per dag je tanden te poetsen en een
plat glazen flesje om de Brush Mints in te
bewaren en mee te nemen.
Dan het poetsen. Anders dan bij gewone
tandpasta dien je de Brush Mint tussen je
tanden te vermalen en poets je met een
natgemaakte tandenborstel. Het is even
wennen, omdat je in het begin nog brokjes
Brush Mint voelt, terwijl je je tanden gaat

poetsen, maar na een korte tijd merk je dat
het ook schuimt, al is dat minder dan bij
traditionele tandpasta’s. Dat is heel prettig.
Zelf ben ik nooit zo gecharmeerd van ‘een
mond vol schuim’.
Na het poetsen spuug je de resten schuim
uit en blijft er een fris mondgevoel over.
Ik had geen behoefte om mijn mond met
water na te spoelen, wat ook beter is voor
de werking van de fluoride en mijn tanden
en tandvlees voelden daarna de hele dag
glad en schoon.
Hoewel de prijs hoger is dan een gemiddelde tube tandpasta is de Brush Mint
zeker een duurzaam en prettig product. De
Brush Mints zijn in verschillende pakketjes leverbaar en in twee varianten : met
en zonder fluoride. Op de site kun je zien
welke ingrediënten (o.a. Eucalyptus en Aloe
Vera) er in de Brush Mints zitten en wat ze
doen. www.wesmyle.nl,  € 17,99 voor een
starterkit met Brush Mints (2 per dag) voor
2 maanden en een glazen meeneemflesje.
Als je op de site de kortingscode ”Milieupraat15” invult, krijg je 15% korting op je
eerste bestelling.

bruik en ontbossing, waardoor dendrochronologen in de gelegenheid waren (en zijn)
om het verleden van de mensheid en de
aarde te bestuderen en zo ook een bijdrage
te kunnen leveren aan de leefbaarheid van
onze planeet in de toekomst. Zij doet dit
niet alleen, maar altijd samen met anderen.
Hoewel het boek op sommige plekken écht
technisch wordt, is het vooral een mooi, omvangrijk en goed leesbaar verslag van een
vrouw die zich met hart en ziel inzet voor
deze wetenschap en haar een gezicht geeft.
Het boek is 296 pagina’s dik, bevat naast een
lijst met boomsoorten, aanbevolen lectuur
en een playlist (muziek speelt een belangrijke rol in het leven van Valerie Trouet), een
verklarende woordenlijst en bibliografie.
Op de kaftflappen zijn visueel ‘een wereld
van bomen en verhalen’ en ‘geschiedenis in
hout’ weergegeven, die de teksten en verhalen aanvullen en verduidelijken.
Een terechte winnaar van de Jan Wolkersprijs 2020.
Auteur: Valerie Trouet, Uitgeverij Lannoo,
www.lannoo.com, ISBN 978-401466752,
€ 22,99

Natuurwaarneming

Bladkoninkje

Foto's/observaties: Peter van Dam
Zwolle kent vogelaars die elkaar voortdurend
op de hoogte houden wat betreft de bijzondere soorten vogels, die met grote regelmaat
worden gezien. Zo ook in december. Vlakbij
het Zone.college werd een bladkoninkje
gespot. En tegelijkertijd een Siberische tjiftjaf.
Beide vogels zijn verwant aan de fitis en de
tjiftjaf, waar nu alweer naar wordt uitgekeken. De beide gespotte vogels zien we juist
in het najaar. Ook zij worden herkend aan
hun geluiden. Bijzonder is dan wel dat de ene
groep vogelaars de Siberische tjiftjaf ziet als
ondersoort van de tjiftjaf en voor een andere
groep is het een zelfstandige soort.

Siberische Tiftjaf

Zelf kweekpotjes maken
Tekst en foto's: Loes la Faille
Het duurt nog even voor het moestuinseizoen begint. Januari en februari zijn
doorgaans de koudste maanden van het
jaar. We moeten dus nog wel even geduld
hebben voor we weer kunnen zaaien. Voor
je het weet staat de lente voor de deur. Een
van de dingen die je nu al kunt doen is het
verzamelen van materiaal om zelf kweekpotjes te maken. Spaar alvast closetrolletjes,
oude kranten of eierdozen.

Door kweekpotjes zelf te maken spaar je
grondstoffen en geld. De zelfgemaakte
potjes van closetrollen, eierdozen en
krantenpapier kun je met zaailing en al in
de moestuin zetten. Het papier lost vanzelf
op. Door de zaailingen met potje en al op

de plek van bestemming te zetten heb
je minder kans op beschadiging van de
kwetsbare beginnende wortels. Het kleine
plantje blijft nog even in de vruchtbare
aarde staan.
Als je potjes van closetrollen maakt ga je als
volgt te werk. Als eerste druk je een closetrol
plat. Je kunt hem dan makkelijk doormidden
knippen. Vouw hem weer open en druk hem
weer plat in de tegenovergestelde richting.
De vorm wordt dan vierkant in plaats van
rond. Maak aan de onderkant van het rolletje
4 knipjes van 1,5 cm. Vouw de flapjes naar
binnen zo als je een doos dicht zou maken.

Dit dichtvouwen is wel even prutsen. Een
eenvoudigere manier is om de bodem dicht
de plakken met een stukje papierband.
Je kunt ook met krantenpapier aan de slag
gaan. Van een strook krantenpapier kun je
met behulp van een recht glas een potje
rollen. Hiervoor zijn trouwens handige
apparaatjes te koop. Van stroken krantenpa-

pier kun je ook potjes vouwen. Op You Tube
laat mejuffrouw Heidie in een filmpje zien
hoe je dit kunt doen.

Van een eierdoos hoef je alleen het deksel
af te knippen. De zelfgemaakte potjes moet
je wel in een plastic bak of op een waterbestendige ondergrond zetten. Doe wat
aarde in de potjes en druk dit een beetje
aan. Maak met een potlood een gaatje in de
aarde. Hoe groter de zaden hoe dieper ze
geplant kunnen worden. Kleine zaadjes bedek je nauwelijks met aarde. Zorg dat ze wel
contact maken
met de aarde.
Zet de bak met
potjes met
voorgezaaide
zaadjes op een
warme plek.
Houd de aarde
nat met een
plantenspuit.

