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Met een beetje goed fatsoen kun je niet tegen groen zijn. Groen is gezond. 

Groen is regenbestendig en houdt water vast. Groen verbindt mensen. 

Groen bestrijdt stadshitte. Groen verhoogt de waarde van vastgoed en 

versterkt het vestigingsklimaat. En groen is ook gewoon mooi. Groen kun je 

beleven en groen kun je bestuderen. Groen kun je eten en in het groen kun 

je recreëren. En dat kan allemaal in Zwolle. Vroeger nu en in de toekomst. 

Al deze beweringen zijn waar, maar zijn ook open deuren en 

algemeenheden.  Wil je echt iets betekenen voor groen en mensen in de 

stad, dan moet je concreet aan geven hoe, wat, wanneer je iets wilt met 

groen. Namens B&W Zwolle presenteert wethouder van As  in de 

gemeenteraad een Groene agenda. Een Groene agenda die tot stand 

gekomen is met betrokken bewoners in de stad en een mooie opsomming 

geeft van de vele acties en onderwerpen. De PvdA fractie van Zwolle mist 

echter focus in deze agenda.  Met deze alternatieve Rood-Groene agenda 

wil De PvdA een inhoudelijke bijdrage leveren aan het debat over  

groenbeleid en uitvoering in Zwolle. En verwacht door dit debat een 

scherpere visie met focus op het groenbeleid van de gemeente Zwolle. 
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Rood-Groene Agenda  

Zwolle is door zijn ligging uniek. Door zijn verschillende landschappen en 

bodemgesteldheid heeft Zwolle een hoge biodiversiteit, kwantitatief maar ook 

kwalitatief. Zwolle is ook de stad van de natuur-en milieu educatie avant la lettre 

van  Eli Heimans en de groene wilde plantenbermen van Gerard Mosterd. Een 

gemeente  met de unieke rivierduinflora van de Vreugderijkerwaard tot met een 

zeldzame knoflookpadpopulatie. Zwolle heeft het Westerveldse Bos, aangelegd 

op een vuilnisbelt, waar gemountainbiket en gewandeld wordt, maar waar ook  

vrijwilligers al 2172 soorten flora- en faunasoorten hebben waargenomen. (Zie noot 

1). Een stad, waar Zwollenaren en anderen graag in de natuur  fietsen. Het 

fietsrondje Zwolle is een begrip vanwege de variatie van landschappen en 

groen! Een stad met vele groene initiatieven van sociale moestuinen tot en met 

educatieve braakballeskisten. Een stad waar het aanwezige groen, mogelijk een 

middel kan zijn tegen hittestress en wateroverlast. Maar ook een stad met een 

culinair niveau waarbij het eten in sommige restaurants menu’s met 

streekprodukten in combinatie met wildgeplukt groen een extra sterrendimensie 

geeft. 

Een stad met dergelijk groene kwaliteiten en betrokken mensen vraagt om een 

groenbeleid /groene agenda met elan, ambitie en focus. Wat de PvdA betreft 

wordt dat dus een Rood-Groene agenda. Rood staat voor mensen die met elkaar 

hun sociale en groene omgeving voor nu en latere generaties vormgeven. Rood 

staat ook voor de passie en geestdrift van vrijwilligers die bezig zijn met 

vrijwillig natuurbeheer, het onderhoud van sociale moestuinen of  

jeugdnatuureducatie. Groen staat voor de aanwezige en potentiele groene 

kwaliteit en kwantiteit in deze gemeente. Een agenda die laat zien wat we 

belangrijk vinden. Hierbij kun ke zelfs de vraag stellen of het Groenbeleidsplan 

van 1998 niet expliciet aangepast en gewijzigd te worden.  In deze fase is er nog 

geen sprake van een financiële onderbouwing van de Rood-Groene agenda. 

Opvallend is ook dat de financiële aspecten in de agenda van het college niet 

aanwezig zijn. Juist in een tijd van bezuinigingen is het van belang om te 

focussen en te prioriteren gebaseerd  op inhoud en financiële mogelijkheden. 

Vooralsnog gaat de PvdA er van uit dat de agenda moet worden uitgevoerd 

binnen  het bestaande budget. Een verschuiving van middelen binnen dit budget 

vinden meer dan logisch, afhankelijk van een afweging van keuzen.  Ook een 

Rood-Groene agenda waarbij de beheeraspecten van het groen onlosmakelijk 



verbonden zijn met de inhoud van de agenda. Het beheer van het groen bepaalt 

de kwalitatieve richting en is substantieel m.b.t de uitgaven. 

Voor de PvdA vormen  de volgende agendapunten/onderwerpen de basis voor 

die Rood-Groene agenda. Gedeeltelijk zijn die onderwerpen ook terug te vinden 

in de groene concept-agenda van het college. Waar mogelijk is getracht om 

concreter aan te geven wat er gerealiseerd zou kunnen worden de komende tijd. 

Inhoud rood-groene agenda. 

1. Ruimtelijke groene aspecten dienen meegenomen worden in discussie 

over de structuurvisie van deze stad, Gezien de vele ideeën en semi-

ruimtelijke claims in de verschillende agenda’s en nota’s van dit college is 

het van belang dat deze discussie zo spoedig mogelijk wordt opgestart. 

Die discussie moet uiteindelijk leiden tot een integrale visie op de 

inhoudelijke ontwikkeling en ruimtelijke claims van bijvoorbeeld 

stadslandbouw, versterking biodiversiteitsnatuur en openluchtrecreatie. 

Veel onderwerpen in een groene agenda vraagt afstemming en integratie 

met onderwerpen in de andere agenda’s, zoals de water- en 

duurzaamheidsagenda. Ook  de inhoud en  de discussie in de 

gemeenteraad van/over de informatienota’s  “Grondbeleid Nieuwe Stijl” 

en “Tijdelijk Anders Gebruiken” zijn hierbij van belang. 

 

2. Natuur en groen moet bereikbaar zijn voor mensen. Dichtbij in de wijk 

maar ook daarbuiten. Speciaal aandacht m.b.t. die groene bereikbaarheid 

is de groep minder-validen. Opties: realisering vogelkijkhutten minder 

validen, realisering natuurroutes/paden voor minder validen, bijv. vanuit 

verzorgingshuizen etc. 

Groen spelen/natuurlijk spelen. Ook kinderen moeten in een groene 

omgeving op kunnen groeien. Onlangs is weer eens wetenschappelijk 

aangetoond het negatieve verband tussen spelen in het groen en het 

voorkomen van diabetes.  Zie noot 2. 

Opties: 

-uitbreiding met 2 groene speelplekken a la Wildland in Zwolle-Zuid (het 

frappante is dat ondanks het intensieve spelen van kinderen op deze plek 

ook de biodiversiteit in bijv. de poeltjes hoog is!). 

-bij nieuwbouw of verbouw van scholen of buurthuizen een koppeling 

maken met groene speelplekken. 

 



3. Eetbaar Zwols Groen. Zwolle heeft een sterk culinair imago. Zwolle is 

een groene stad. Deze 2 zaken kunnen met elkaar verbonden worden. 

Opties: 

a. Stimulering van zelf verbouwen van groente en fruit op tijdelijk en 

permanente plaatsen. Plantsoen en grasveldgroen kan gedeeltelijk 

omgezet worden in collectief moestuin of natuurgroen. Besparing van 

beheerskosten, versterking sociale cohesie en biodiversiteit. Het mag 

soms wat wilder, waar het kan! 

b. Aanleg van wildpluk parkjes/ wildplukbermen. Wildplukken versterkt 

de band tussen mensen en hun groene omgeving. In de keuze van 

soorten m.b.t  nieuwe bomenaanplant zijn biodiversiteit en  

eetbaarheid ( bijv. walnoot, hazelnoot, tamme kastanje i.p.v. zieke 

exotische paardenkastanjes!) de belangrijke criteria. De gemeente 

heeft met de keuze van de bomensoorten een faciliterende en 

initiërende rol. (In Zwolle-Zuid heeft de gemeente op initiatie/vraag 

van een bewoner walnoten geplant. Klasse!) 

c. Samenwerking met restaurants m.b.t. imago- campagnes  en 

wildplukmanifestaties. 

d. Schoolomgevingen moeten en kunnen groener. Het stimuleren van 

bereiden  en eten uit je eigen groene omgeving door (school)kinderen 

wordt 1 van de basisonderwerpen van de natuur en milieueducatie. De 

gemeente heeft een faciliterende rol m.b.t. de schoolomgeving. 

e. Wildplukken en eten uit eigen moes- of schooltuin verkleint de 

ecologische voetafdruk. 

 

4. Klimaatverandering/Anti-versteningscampagne.  

Campagne bevolking over de negatieve ecologische, micro-klimaat en 

watereffecten van verstening, asfaltering van onze leefomgeving en de 

positieve effecten van de vergroting van oppervlakte groen daarentegen. 

Gemeente Zwolle sluit zich net als bijv. Maastricht, Leeuwarden en 

Groningen zich aan bij de campagne Steenbreek. Kwantitatief nagaan hoe 

die vertegeling in sommige wijken de afgelopen jaren percentueel is 

gegroeid maakt wijkbewoners bewuster over het fenomeen en geeft de 

mogelijkheid om afrekenbare doelen te stellen. (Zie bijv Groningen 

onderzoek wijk Selwerd. 

 

5. Versterking biodiversiteit.  



Zwolle maakt serieus werk van de versterking van zijn biodiversiteit. De 

gemeente Zwolle heeft een visie op welke biodiversiteit versterkt moet 

worden en hoe dat kan gedaan worden. Monitoring is van belang. Er zijn 

veel vrijwilligers die zicht hebben op de stand van zaken van het 

voorkomen van flora en fauna. Deze vrijwilligers kunnen en willen meer 

betrokken worden. 

Mogelijke acties: 

a. Focus op bescherming en versterking van populaties van soorten van 

nationale betekenis: bijv. knoflookpad (zie noot 3), kievitsbloem, 

sleedoornpage, grote vos en bittervoorn  

b. Beschermingsplan wilde bijen ontwikkelen en uitvoeren. (Zie ook bijv. 

Groningen en Deventer)  Met alleen bijenlinten en bijenhotels kom je 

er niet. Ook aandacht voor nestbouw  en biotoopbehoud. Wilde bijen 

gaan hard achteruit, terwijl ze van ecologisch en economisch van groot 

belang zijn als bestuiver van wilde en landbouwgewassen. 

Vrijwilligersgroepen betrekken bij inventarisatie van waardevolle 

terreinen. 

c. Koppeling met beheermaatregelen. De BOR en de Groene agenda 

moeten wat de PvdA dan ook betreft in tijd en inhoud goed afgestemd 

worden. Een versterking van de biodiversiteit gaat gelijk op met visie 

op beheer. Via bepaalde beheersmaatregelen kun je je 

biodiversiteitsbeleid versterken. In dit kader is het van groot belang dat 

beleidsmedewerkers maar ook uitvoerenden van bijv. ROVA goed 

geschoold worden. Daarnaast is er veel onwetendheid bij de bevolking 

van Zwolle over het hoe en waarom van bepaald maaibeheer. Op de 

sociale media wordt de gemeente en ROVA vaak onterecht  onkunde 

verweten m.b.t. maaibeheer en bomenkap wegens ziekte. Bewoners 

zouden geïnformeerd kunnen worden een actief voorlichtingsbeleid via 

sociale media i.s.m. bijv. provincie en ROVA  

d. Aandacht voor ecologische versterking van de biodiversiteit en beheer 

van tijdelijke of permanente bedrijfsterreinen samen met ondernemers 

en vrijwilligersgroepen zoals KNNV/IVN. Bijvoorbeeld de 

Hessenpoort. In dit kader is het interessant om de zogenaamde  door de 

gemeente genoemde TEEB-methode (zie noot 4) toe te passen en uit te 

rekenen de feitelijke economische en maatschappelijke waarde van een 

tijdelijk natuurterrein of een verpacht maisveld. 



e. De PvdA maakt zich zorgen over de opmars van bepaalde 

overwoekerende exotische insecten- en  plantensoorten in de gemeente 

Zwolle. We hebben het hier onder meer over Reuzenbereklauw, 

Waterteunisbloem en Japanse duizendknoop.  Per soort is een gericht 

actieplan nodig. Met name de Japanse duizendknoop is met een 

duidelijke opmars bezig. Ook zijn er verschillende schimmels en 

insecten die sommige boomsoorten bedreigen. Hoe bijvoorbeeld om te 

gaan met de iepenzigzagbladwesp (zie foto voorkant )bestrijden, geen 

iepen meer aanplanten of gewoon zijn gang laten gaan. 

 

6. Natuur-en milieueducatie. Natuur en milieueducatie voor  kinderen maar 

ook volwassenen vindt plaats in de directe leefomgeving van mensen. In 

en om de school, in het park, in de berm of in je tuin, zeggen we 

geïnspireerd door Eli Heimans. Niet in een semi-pretpark met plastic 

drijfzwanen. Natuur-en milieueducatie in Zwolle kan versterkt en 

ontwikkeld worden door het aanstellen van een consulent natuur-en 

milieueducatie. Deze consulent is de vraagbaak voor onderwijs, welzijn, 

vrijwilligersgroepen op het gebied van natuur-en milieueducatie, Hij/zij 

werkt vanuit een 2
e
 lijns positie. En doet aan deskundigheidsbevordering 

ten behoeve van onderwijs, welzijnswerk, ROVA, waterschap etc.  Leent 

educatief materiaal uit  en verwijst door in samenwerking met ander 

organisaties zoals IVN, KNNV, ROVA, Waterschap, 

Roofvogelwerkgroep, Natuurplatform etc. De werkwijze van een 

dergelijke consulent is goed te vergelijken met het opbouwwerk van de 

provinciaal onderwijsconsulent in Drenthe.  De PvdA realiseert zich dat in 

deze tijd van bezuinigingen er niet meteen genoeg middelen aanwezig om 

een dergelijke consulent nme aan  te stellen. Onderzocht moet worden 

hoe, wanneer  en op welke manier een dergelijk consulent nme kan 

worden aangesteld. Met betrekking tot de realisering is afstemming en 

samenwerking met andere gemeenten en organisaties als het Waterschap 

en ROVA, maar ook het onderwijsveld en IVN/KNNV van groot belang. 

 

7. Financiële onderbouwing is nodig om goede keuzes te maken m.b.t 

uitvoering van deze rood-groene agenda. Ook de concept agenda van het 

college van B&W bevat geen financiële onderbouwing. Ook zal hierbij de 

kosten  van het groene beheer aan gekoppeld worden. Daarnaast is het 



relevant om bij sommige onderwerpen de TEEB- methode
i
 toe te passen. 

(zie ook agendapunt 5) 

 

 

 

Noten. 

1. Zie lijst van waargenomen soorten op Waarneming.nl. 

http://waarneming.nl/gebied/species_list/5341?geb_nr=5341&g=0&local_list=0&loca

l_list=1&fam=0&rar=0&from=1900-01-01&to=2015-09-

20&kwart=0&s%5B%5D=S&s%5B%5D=I&exo=0&abs_exo=0&esc=0&sorteer=alfa

&incl=0 Al 2172 soorten flora- en faunasoorten zijn er waargenomen. Een aantal 

soorten o.a. Parnassia is in het verleden uitgezaaid.  Met name Gerard Bredewold en 

Gerrit Reitsma inventariseren bijna dagelijks dit bos. Zij willen graag dit gebied tot 

libellenreservaat  bestemmen. 

 

2. Zie studie  ‘Jeugd, overgewicht en groen’ van Alterra in 2008 met hoofdauteur Sjerp 

de Vries. Deze studie toonde een causale relatie tussen groen in de woonomgeving en 

de kans op overgewicht bij kinderen. Het bleek dat kinderen uit gebieden die aan de 

groennorm voldoen (minstens 75m2 groen per woning binnen 500 meter van de 

woning) bijna 15% meer buiten spelen, ofwel 1,5 uur per dag. Alleen bij jongens vond 

het onderzoek een direct verband tussen extra buiten spelen en een verminderde kans 

op overgewicht van 25% bij 6,5 uur per week, waarschijnlijk vanwege een meer 

intensief buitenspeelgedrag van jongens ten opzichte van meisjes. Als we ervan 

uitgaan dat de kans op minder overgewicht een lineair verband kent met het aantal 

buitenspeeluren, hebben jongens tussen 6 en 12 jaar een 6% mindere kansverhouding 

op overgewicht als er minstens 75m2 groen per woning binnen 500 meter van hun 

woning ligt. In dat geval neemt de prevalentie van overgewicht af van een huidige 

13,3% naar 12,4%. Een betere benadering is ons en de leden van de klankbordgroep 

op dit moment niet bekend. Om positieve effecten op ziektekosten en uitval van arbeid 

vast te stellen, wordt een cohort jongens tussen de 5 en 12 jaar gevolgd. 

 

3. Zie site RAVON. 

http://www.ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibie%C3%ABn/Knoflookpad/tabi

d/1367/Default.aspx    

 

De knoflookpad (Pelobates fuscus) is een plompe pad met opvallend uitpuilende ogen 

met verticale pupillen. Het lichaam is variabel van kleur (van licht gelig tot bruin) op 

de rug met een patroon van donkere vlekken. Op de flanken bevinden zich vaak rode 

of oranje vlekjes. De knoflookpad heeft een opvallend grote graafknobbel op zijn 

achterpoot. Bij verstoring kan de knoflookpad een secreet afscheiden dat licht naar 

knoflook ruikt. Knoflookpadden kunnen tot 8 cm groot worden.  

http://waarneming.nl/gebied/species_list/5341?geb_nr=5341&g=0&local_list=0&local_list=1&fam=0&rar=0&from=1900-01-01&to=2015-09-20&kwart=0&s%5B%5D=S&s%5B%5D=I&exo=0&abs_exo=0&esc=0&sorteer=alfa&incl=0
http://waarneming.nl/gebied/species_list/5341?geb_nr=5341&g=0&local_list=0&local_list=1&fam=0&rar=0&from=1900-01-01&to=2015-09-20&kwart=0&s%5B%5D=S&s%5B%5D=I&exo=0&abs_exo=0&esc=0&sorteer=alfa&incl=0
http://waarneming.nl/gebied/species_list/5341?geb_nr=5341&g=0&local_list=0&local_list=1&fam=0&rar=0&from=1900-01-01&to=2015-09-20&kwart=0&s%5B%5D=S&s%5B%5D=I&exo=0&abs_exo=0&esc=0&sorteer=alfa&incl=0
http://waarneming.nl/gebied/species_list/5341?geb_nr=5341&g=0&local_list=0&local_list=1&fam=0&rar=0&from=1900-01-01&to=2015-09-20&kwart=0&s%5B%5D=S&s%5B%5D=I&exo=0&abs_exo=0&esc=0&sorteer=alfa&incl=0
http://www.ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibie%C3%ABn/Knoflookpad/tabid/1367/Default.aspx
http://www.ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibie%C3%ABn/Knoflookpad/tabid/1367/Default.aspx


 

Verspreiding en leefwijze 

 

De knoflookpad is gebonden aan de stroomdalen van beken en rivieren in het oosten 

en zuidoosten van Nederland. Het is een bedreigde soort, die maar op een paar 

plekken voorkomt. Daar gaat hij ook nog eens sterk achteruit. Zijn leefgebied bestaat 

uit rivierduinen en kleinschalig agrarisch landschap met bos in de nabijheid. In Zwolle 

bevindt de knoflookpad in een woonwijk met een aantal poelen.  

 

Een absolute voorwaarde voor deze (grotendeels ondergronds levende) soort is de 

aanwezigheid van open zandplekken omringd door vegetatie. Het zand moet een 

zodanige structuur hebben, dat het goed vergraafbaar is. Ook extensief bewerkte 

akkers (bijv. asperge en aardappelen) voldoen hieraan. Het voortplantingsbiotoop 

bestaat vaak uit vrij grote en diepe poelen met een weelderige onderwater- en 

oevervegetatie en  een voedselrijk karakter. Knoflookpadden zijn ’s nachts actief. 

Overdag graven ze zich in.  

 

Bescherming 

 

De knoflookpad is op dit moment één van de meest bedreigde amfibieën in Nederland. 

De soort gaat sterk achteruit en is daarom als "bedreigd" opgenomen in de Rode lijst 

(Staatscourant, 2009 cf. van Delft et al., 2007). De knoflookpad staat in tabel 3 van de 

Flora- en faunawet en behoort daarmee tot de strikt beschermde soorten. De soort 

heeft een vermelding in bijlage 4 van de Europese Habitatrichtlijn en in bijlage 3 van 

de Conventie van Bern. Ook is hij beschermd volgens de Flora en Faunawet (tabel 3). 

 

4. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) is een internationale studie 

naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, geïnitieerd 

door de Verenigde Naties. Ook Nederland doet hieraan mee met het landelijke 

programma TEEB NL. Voor dit landelijke programma is een aantal studies 

uitgevoerd, waaronder TEEB-stad. De studie TEEB-stad startte in 2011: 11 

deelnemende gemeenten leverden gebiedseigen projecten aan waarop Witteveen+Bos 

uitvoerige maatschappelijke kosten-batenanalyses toepaste. De bevindingen zijn 

weergegeven in de publicatie Groen loont met TEEB-stad (2012). Een belangrijke 

conclusie uit deze studie is dat de verwachte maatschappelijke baten van groen en 

water 1,5 tot 2 keer hoger zijn dan de maatschappelijke kosten.  

 

 

 

 

                                                           
i
 

http://kennisbank.platform31.nl/pages/29199/Groen-loont-met-TEEB-stad.html

