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Start
Naam project
korte omschrijving
2010 parkeerterrein Scania
24.000m2 grond voor parkeerterrein
2011 In 2011 is niet alle informatie vastgelegd.

organisatie
Scania

terrein
Voorst

uitgevoerd
ja

Status
In gebruik

2

1-09-11 Hondenuitlaatterrein

Hondenuitlaatveld als alternatief voor bossen ed in de
omgeving

Div.
hondenuitlaatservices

Marslanden naast
kynologenclub terrein

ja

In gebruik

3

4-09-11 Bijenakkers Oude Mars

Bijenakker op Zandhove

Oude Mars

ja

Uitgevoerd

Bij Ceintuurbaan

ja

Uitgevoerd, was eenmalig

4

21-11-11 Zwolsche Spelt

Winterspelt verbouwen voor project Van Akker tot Bakker

Bijenteeltvereniging
Zwolle
Stadsbakker

5

11-11-11 Tactory

Onderzoek reïntegratie en dagbesteding via stadslandbouw

Tactus

Diverse locaties in Zwolle.

nee

Tactus onderzoekt samenwerking met andere partijen, o.a. de Groene Welle, deels
aangesloten bij andere initiatieven

Wedstrijd voor initiatieven op braakliggende grond. De beste
ideeën worden gefaciliteerd bij de uitvoering

st Lippenstift voor de
Stad (van Arcadis)

Verspreid over de stad

nee

Niet uitgevoerd. i.v.m. te hoge kosten. Gemeente kan geen bijdrage doen i.v.m.
budgettair neutrale uitvoering Tijdelijk Anders Bestemmen/Gebruiken .

nee

Afgewezen i.v.m. te veel overlast voor bewoners en natuur

nee

Niet uitgevoerd. Initiatiefnemers kunnen te weinig toezicht uitoefenen, waardoor de
kans op vandalisme te groot is .

2012
6

1-01-12 Lippenstift voor de Stad

7

15-02-12 Festivalcamping

Tijdens ZwolleUnlimited in juni 3 dagen kamperen voor
standhouders en festival medewerkers

Xplosief

8

15-02-12 Buurtrestaurant Zuid

Moestuin bij buurtrestaurant om groenten te kweken met
buurtbewoners

particulier initiatief

Achter de Spiegel;
Kranenbolwerk; park
Weezenlanden
Nabij BDG Sporthallen

9

19-02-12 Modelbouwclub

Terrein voor modelautoraces. +- 30 m lang, verzoek om
blijvend parcours uit te zetten.

st Modelbouwclub
Zwolle

Kan overal, mits geen
kans op vandalisme

nee

Doorverwezen naar schaatsvereniging, verzoek is in feite geen tijdelijk gebruik

10

28-02-12 Wilgenenergieplantage

Onderzoek wilgen energieplantage

Stichting Probos

Hessenpoort 3

gereed

Geen haalbare businesscase

11

24-03-12 Buurtmoestuin Anna de
Roodestraat

Verbouw groente, fruit etc..

particulier initiatief

Hoek Anna de Roostraat /
Jofferenlaan

ja

In gebruik

12

20-03-12 Jongerenparticipatie

Jongerenactiviteiten zoals pijlboogschieten etc..

Travers

Brandweerkazerne Zwolle
Zuid

nee

Niet beschikbaar voor tijdelijk anders bestemmen i.v.m. reserveringsovereenkomst
grond.- is inmiddels verkocht (sportschool)

13

28-03-12 Green Value

Haalbaarheidsonderzoek transitie van fossiele naar biobased
economie.

Witteveen en Bos

Zwolle

gereed

Initiatief wordt gekoppeld aan initiatief van stichting Probos,

14

24-03-12 Natuurbeleefplek

Natuurspeelplek creëren

particulier initiatief

Meanderhof Stadshagen

nee

Destijds niet uitgevoerd i.v.m. aansprakelijkheid gemeente
en i.v.m. bouwplannen op korte termijn.

15

3-04-12 Oranjecamping

Oranjecamping tijdens EK van 8 juni tm 17 juni

Promo

Wythmenerplas? Park
Weezenlanden?

nee

afgewezen i.v.m. te veel overlast, zowel voor natuur als voor bewoners in omgeving

Zelfoogsttuin

particulier initiatief

Stadshagen. +- 15.000 m2 nee

Randvoorwaarden voor de beoogde locatie bleken onvoldoende: te natte grond,
geen rijke grond. Initiatiefnemers hebben zich inmiddels aangesloten bij ander
initiatief

16

23-04-12 Zelfoogsttuin

17

4-05-12 Mimosastraat

16 tot 20 tuintjes van 4 x 4 m

particulier initiatief

In totaal +- 320 m2

ja

doorverwezen naar SWZ, eigenaar van de grond. Is gerealiseerd

18

4-05-12 Park Eekhout

Stukje van dierenweide Park Eekhout rolstoeltoegankelijk
maken en stadslandbouw creëren voor en met kinderen

Dierenclub Zwolle

+- 100 m2

nee

initiatiefnemers zien er voorlopig van af i.v.m. tijd- en geldgebrek

Tijdelijke binnen- en buitenruimte voor creatieve workshops,
moestuin e.d. in en rond FRION-gebouw

st Art of Life

Groene tak aan de
Eemlaan

nee

Afgewezen; is niet beschikbaar i.v.m. reserveringsovereenkomst. Gewezen op
diverse andere locaties

Onderzoek zonnepark op braakliggend stuk grond of boven
parkeerplaats

Duurzaam
Stadshagen
Energiehandelshuis en

nee

Niet haalbaar gebleken i.v.m. vandalisme gevoeligheid.

Tijdelijk sportveld naast
Tactus

ja

Gerealiseerd Dit gebruik is onlangs beëindigd en getransformeerd naar twee
moestuin-initiatieven

Binnenstad

nee

Niet haalbaar gebleken

Nader te bepalen

nee

Heeft niet tot een plan geleid

Groen bossig gebied bij
Ulgerkamp

ja

Gerealiseerd
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19-06-12 Stichting Art of Life

20

1-07-12 Zonnepark

21

1-08-12 Tactus sportterrein

22
23
24

Bij bouwketen Tactus i.s.m. politie, hogeschool Windesheim
Tactus
en Groene Welle, sportterrein creëren. 's Zomers voetbal en 's
winters schaatsbaan.
1-10-12 Zonnepark inwoners
Onderzoek zonnepark speciaal voor inwoners binnenstad,
Inwoners binnenstad
binnenstad
omdat op huizen in de binnenstad geen zonnepanelen gelegd
kunnen worden
1-10-12 Ecodorp Zwolle
Onderzoek haalbaarheid “Dorp” van woningen die 100 %
duurzaam zijn gebouwd en door mensen wordt bewoond die
in eigen voedsel, water, warmte e.d. voorzien.
20-10-12 Groenbeheer Ulgerkamp Groenbeheer van bos door bewoners Ulgerkamp, creeëren
meer biodiversiteit

25

2013
9-01-13 Akkerbergplein

26

Natuurspeelplek/pluk-moestuin (vervolg van verzoek buurt
Meanderhof Stadshagen= Akkerbergplein)

particulier initiatief

Meanderhof Stadshagen

ja

In gebruik

27-02-13 Moestuin Waterlelie

Moestuin tegenover huizenrij van vijf bewoners om groenten
te kweken met en voor buurtbewoners

particulier initiatief
(famR)

Waterlelie

nee

Initiatiefnemer heeft zich teruggetrokken

27

10-03-13 Natuurbeheergebied +
paarden

Natuurbeheer/gebied voor recreatie en wandelgebied met
revalidatiecentrum voor paarden; minimaal 5 ha

particulier initiatief

Buitengebieden? Waar
kans ligt.

nee

Gemeente niet in bezit van die grond zoals initiatiefneemster die voor ogen heeft.
Doorverwezen naar landelijke organisaties

28

14-02-13 Octotuin Zwolle Zuid

Na in 2012 verkenning rondom tijdelijk braakliggend terrein bij
bs De Octopus, aanvraag om deze grond

ouders en
omwonenden

Tijdelijk braakliggende
grond naast De Octopus

ja

In gebruik

moestuin aan het spoor bij .Schaepmannlaan

particulier initiatief

Braakliggende grond
tussen huizenrij en terrein
aan het spoor

Nee

De grond is onderdeel vd schouw vd sloot die langs het spoor loopt en daarmee
nodig voor onderhoud.

25-05-13 Stichting 4PK
buitengebied en
gronden binnenstad
2-06-13 Stadstuin Fruit en
notenbomen plus
moestuin
21-06-13 Buurtmoestuin
Smetanastraat

Gronden gebruiken als vehikel voor re-integratie van mensen
die nu buiten de arbeidsmarkt vallen.

Stichting 4 PK

Braakliggende grond in en ja
rondom de stad

verschillende gronden lopend in onderzoek, maar ook al gronden in gebruik door
St4pk en al samen met trajecten via SOZA

Nee/ja

Initiatiefneemster heeft samenwerking gezocht met St4PK en Nijverheidsstraat. De
laatste is als moestuin gerealiseerd.

Moestuin met buurt en voor de buurt

particulier initiatief

Braakliggende (rijke)
grond in en rondom de
stad
Smetanastraat

nee

Niet mogelijk i.v.m. bestemmingsplan en daarnaast te hoge huurkosten

14-08-13 Buurtmoestuin
Ravelijnstraat
Stadshagen
1-10-13 Moestuin voor
instelling De
Omzetting
3-10-13 Moderne Ambacht
Breecamp-oost

Moestuin voor de straat en alle inwoners vd straat

particulier initiatief

Ravelijnstraat

nee

Te hoge huurkosten

Moestuin

particulier initiatief

Rondom de instellingen of
elders

nee

initiatiefneemster ziet er voorlopig van af i.v.m. tijdgebrek van haar

Verbouwen van graansoorten en bloemen en mogelijk grazen
van schapen

particulier initiatief

Breecamp-oost

nee

Te hoge huurkosten Daarnaast vond initiatiefnemer de "voorwaarden" waaronder
het wordt verhuurd relatief ongunstig om slagvaardig te kunnen werken.

36

10-10-13 Maisvelden

Verbouwen van mais (graansoorten) 5 tot 10 hectare

boer (Dalfsen)

Overal

nee

Doorverwezen naar pachtgronden,

37

13-10-13 Oldenhuisstraat
Paardenbak

Plaatsen van paardenbak

particulier initiatief

In eigen buurt

nee

zou afwijking betekenen van algemeen beleid voor het stallen van paarden en
pony's; verder stankoverlast plus plaatsen van hekken niet gewenst in woonwijk.

38

11-11-13 Moes- en speeltuin
Stadshagen

Moestuin en speeltuin voor buurtje

particulier initiatief

Nijenhuislaan/Melenhorsts nee
traat

initiatiefnemer(s) hebben zich teruggetrokken i.v.m. huurkosten en gebrek aan
draagvlak in de buurt

Moestuin voor buurt aan plein

particulier/instelling

Assendorperplein of
grenzend aan Aplein

nee

Initiatiefnemer heeft geen plan ingediend ondanks herhaaldelijke reminders
gemeente

Moestuin voor buurt en door buurt

particulier

Braakliggend terrein
Breecamp-oost

ja

In gebruik

Moestuin voor buurtgenoten

particulier

Terborgstraat of
aangrenzend

nee

De grond was feitelijk niet beschikbaar. Doorverwezen naar andere locaties. Niet
bereid tot het betalen van huur.

29

30
31
32
33
34
35

39
40
41

6-04-13 Moestuin Zwolle Zuid
Schaepmanlaan

8-12-13 Eureka
17-12-13 Moes-beleefltuin
Stadshagen
Breecampoost
30-12-13 Moestuin en bloemen
tuin Terborghstraat

Tussen de 1000m2 en opbouwend naar 5000m2 stadstuin om particulier initiatief
groente en fruit etc. te verbouwen

2014
42

21-01-14 Stadsmoestuin

Moestuin voor binnenstad

initiatiefneemster

Thorbeckegracht

nee

43

27-01-14 Stadslandbouw

Stadslandbouw en educatie

Christiaan Huiskens

Ecodrome

nee

Niet geschikt; intensief gebruikte zone van stedelijk groen en niet geschikt voor
stadslandbouw, verblijffunctie van bezoekers en openbarre ruimte in de binnenstad
en vandalistisch gevoelig
Het complex is verkocht.

44

11-02-14 Buurtmoestuin

Moestuin voor BreecampOost

Diana van der Stouw

Breecamp-Oost

ja

In gebruik met uitbreiding van natuurbeleef-speelplek

45

14-02-14 Speel-educatieveld

Rondom school Toonladder

School Holtenbroek

Holtenbroek

ja

In gebruik vraag was een permanente locatie.
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22-02-14 Zomerpark Zwolle

Ontmoetingsplek met zand/strand en horeca

Remco Rooker

Hanzeland

nee

47

27-02-14 Moestuin

Moestuin

Groene Welle

Oost Zeelaan

ja

Initiatief groots en complex. Daarvoor was grond van meerdere eigenaren nodig.
Bleek te complex om tot een realiseerbaar plan te komen.
De initiatiefnemer heeft zich teruggetrokken
In gebruik
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17-03-14 Luchtsportcentrum

initiatiefnemer

Hessenpoort

nee

Naar Kampen
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17-03-14 Moes-/ pluktuinen

Zoekt een plek voor 12x per jaar. 100 vluchten per dag. Start
en landingsplek
Diverse activiteiten

Joke Wieringa

Stadshagen

ja

Verbonden met en inmiddels aangesloten bij andere initiatieven
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17-03-14 Moestuin

Moestuin rond oude gymzaal

Landstede

Assendorperdijk 10

Niet bekend Initiatiefnemer in contact gebracht met Landstede (eigenaar grond)
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Hondenuitlaatservice

Brutus

Fokkerstraat

nee

Terrein bleek te kort beschikbaar (verbreding spoor NS)
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17-03-14 Hondenuitlaatplaats
Brutus
10-04-14 Speelvelden

Rondom Wendakker en vuurtoren

Stadshagen

ja

Via SWZ
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10-04-14 Stadslandbouw

Stadslandbouw

Scholen (albert
Kamphuis)
Stichting 4PK

Stadshagen

ja

Aangehaakt bij de wijkboerderij Stadshagen
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15-05-14 Moestuin

Naar aanleiding van Zwolle Actief

Div partijen

Nijverheidsweg

Ja

In gebruik
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15-05-14 Knuffelweide

Het knuffelkonijn

15-05-14 Moestuin

Bewoners Veerallee

Zwolle zuid en
bedrijventerrein
Oostzeelaan

Lopend

56

Op zoek naar een eigen plek omdat activiteiten op de huidige
locatie niet zijn toegestaan.
Moestuin

ja

In onderzoek, initiatiefnemer heeft nog geen geschikte locatie gevonden.
Is ook niet als tijdelijk bedoelt. Vraag is een permanente locatie.
In gebruik
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19-05-14 Basketbal-sport-veld

Sport-speelveld

initiatiefnemer

Einde Ravelijnstraat

ja

Via wijkbeheer deels gerealiseerd
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23-09-14 Speelveld

Speelveld voor kinderen uit de buurt

J Schingenga

Dahliaweg

Ja

In gebruik.
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07-10-14 Moestuin

Botanische tuin met glazen tempel

initiatiefnemer

Holtenbroek

nee

Initiatiefnemer gaf geen (re)actie (ondanks herhaalde navraag)
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13-11-14 Stadslandbouw

Stadslandbouw

Brinkhoekweg 14

61

17-11-14 Speelterrein voor
honden

Speelterrein en educatieruimte

Diverse personen
samen met 4PK
initiatiefnemer

Zwolle breed

Aangehaakt bij de wijkboerderij Stadshagen
nee

Initiatiefnemer haakte af ivm tijdsinvestering en eigen financiële situatie

