
Hoe je je straat vergroend in 12 weken
Wat zijn voorbeelden van straatvergroening

● Geveltuinen
● Adoptiegroen
● Groene daken
● 20 dagen, 20 bomen
● Regentonnen
● Waterdoorlatende bestrating
● Aanleg van een wadi
● Biodiverse beplanting
● Aanleg van een boomtuintje
● Aanplant van bomen

Stappen
1. Praat erover met je buren en bedenk wat jullie graag zouden willen
2. Maak een plan met een schets of plattegrond en leg die voor aan je wijkbeheerder.

Een voorbeeldplan kun je opvragen bij Buurkracht Zwolle
3. Maak een begroting of huur een specialist in
4. Vraag desgewenst subsidie aan bij: Gemeente Zwolle, NLDoet, Burendag of

Stimuland
5. Na toestemming van de wijkbeheerder plan je een datum om de eerste stappen te

zetten. Bijvoorbeeld het verwijderen van bestrating, het verwijderen van gras, het
klaarmaken van de grond voor aanplant, etc.

Tips
● Zet je project op Mijnwijk.zwolle.nl om bewoners te informeren en zo kom je

makkelijk in gesprek met de wijkbeheerder
● Maak foto’s voor, tijdens en na realisatie voor verantwoording van subsidies en voor

de straatapp voor de leuk :)
● Je kunt de app Vergroenjestraat gebruiken om een foto te maken en op die website

beplanting in de foto te kunnen plaatsen: https://www.vergroenjebuurt.nl/
● Vind je het moeilijk om met je buren in gesprek te gaan? Weet dan dat er mensen

zijn die je hiermee kunnen helpen zoals bijvoorbeeld medewerkers van Travers
Welzijn

Waar kun je geld vinden
● NLDoet via de Groene Loper: https://groeneloperzwolle.nl/
● Gemeente Zwolle: via de wijkbeheerder (zogenaamd handgeld)
● Via de 4D Makelaar: https://www.stimuland.nl/
● Via Waterschap WDO Delta (voor initiatieven op eigen grond/gebouw zoals

regenwatertonnen en groene daken, etc.): https://wdodelta.nl
● In het Fondsenboek van Natuur en Milieu Overijssel:

https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl
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Waar kun je de regels vinden
Op de website https://www.zwolle.nl/geveltuintje kun je alle regels rondom geveltuinen
vinden. Op https://www.zwolle.nl/adoptiegroen lees je alles over adoptiegroen. En voor een
boomtuintje staat alle informatie hier: https://www.zwolle.nl/boomtuintje.

Betrouwbare partijen om je te helpen
Heb je hulp nodig om je straatvergroening te realiseren? Dan zijn dit betrouwbare lokale
partijen voor advies en hulp:

● Buurkracht Zwolle
● 50 Tinten Groen Assendorp
● Het Groene Zuiden
● HeelBreed
● De wijkbeheerder van de Gemeente Zwolle
● Travers Welzijn
● Franck Energie
● Stadshovenier Zwolle
● Stichting Natuur en Milieu Overijssel

Wil je een voorbeeldproject bekijken?
Check mijnwijk.zwolle.nl of bericht Buurkracht Zwolle voor een voorbeeldstraat waar buren
samen hebben vergroend.

Groene Energie Maatregelen
Wat zijn voorbeelden van Groene Energie Maatregelen

● Zonnepanelen
● Elektrisch koken
● LED verlichting
● Isolatiemaatregelen

Zelf energie opwekken?
Het (collectief) laten installeren van zonnepanelen samen met je buren. Via
www.enie.nl/zwolle kun je gebruik maken van een collectief van, voor en door bewoners en
maak je gebruik van de burenkorting van € 250,-.

Isolatiemaatregelen
Via het Duurzaam Bouwloket van de Gemeente Zwolle kun je advies en informatie opvragen
alsook meedoen met collectieven voor de gezamenlijke inkoop van isolatie. Kijk op
https://duurzaambouwloket.nl/ voor meer informatie.

Stappen
1. Bedenk voor jezelf wat je graag zouden willen óf maak plannen met je buren zodat je

dezelfde zonnepanelen volgens hetzelfde legplan krijgt
2. Vraag bij je energieleverancier op wat je energieverbruik is (of kijk op je

jaarafrekening). Houdt rekening met eventuele wijzigingen in gezinsgrootte,
elektrisch koken, een elektrische auto of een toekomstige warmtepomp
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3. Maak zelf een dakplan op www.enie.nl/zwolle en ontvang een vrijblijvende offerte
4. Geef de offerte van Enie akkoord
5. Enie komt de zonnepanelen, omvormer en monitoring installeren

Waar kun je geld vinden
● BTW teruggave zonnepanelen:
● BTW korting op isolatiemaatregelen:
● Subsidie op duurzame maatregelen:

http://www.enie.nl/zwolle
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