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Borrelklimaat
Kom naar de nazomerborrel!
Wanneer: donderdag 14 september, 16 uur
Waar: begane grond en binnentuin Stadhuis
Waarom: om je te laten informeren en
inspireren rondom thema Klimaat

Mis ‘m niet!

Geniet van je vakantie en graag tot dan.
MT Zwolle
Ingrid, Pien, Tineke, Henk, Maarten, Wim

[ADVERTENTIE]
[ADVERTENTIE]

Vief & Fit in ‘t park
Ook dit jaar organiseren we weer een Vief & Fit-middag.
Dit keer doen we het een beetje anders … We gaan naar buiten!
Lekker gezond en sportief bezig zijn met collega’s in de frisse
buitenlucht. En er is weer van alles te doen:
Bootcamp Power Yoga Boksen Teamspelen Zumba
Bodypump stoelmassage healthcheck lekkere én gezonde
hapjes en drankjes
g

g

g

g

g

g

g

g

Donderdag 28 september
Park de Wezenlanden
15.00 – 17.00 uur
Noteer het alvast in je agenda, want dit wil je niet missen!
Meer informatie volgt binnenkort op intranet.
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Energie

[REDACTIONEEL]

Ik woon in een vergiet. Aan alle energiebesparende maatregelen die mogelijk zijn,
heb ik mijn huis onderworpen, maar het blijft lekker doorwaaien. Jaren geleden
kregen we zo’n blauwe Snuggle in ons kerstpakket, je weet dat vast nog wel. Als de
noordoostenwind om het huis giert, zitten kind, kat en ik klappertandend op de bank
onder een stapel van gemeentewege verstrekte Snuggles. Die van mezelf, en ook die
door meelij hebbende collega’s met een Christmas Carol-achtige barmhartigheid
aan mij gedoneerd zijn, met de woorden: ‘Jij hebt ze harder nodig dan ik.’ Niet dat het
helpt. Des winters hebben wij blauwe vingers. Wel heel passend voor een ambtenaar
van de gemeente Zwolle en heur gezinsleden.
Nee, dan ’s zomers. Waar de kou vrij spel heeft in de wintermaanden, geldt dat
natuurlijk voor de hitte als het zomer is. Als de passaatwind opsteekt, verandert
mijn huis in een tropisch onderkomen. Vandaar ook dat spinnen van die gigantische
afmetingen krijgen te onzent; onze huiskamer komt qua leefklimaat overeen met de
jungle. Het is eten of gegeten worden.
Los van die achtpotige ongemakken houd ik erg van de zomer. Hoe meer zon, hoe
beter. De zonnepanelen die ik rijen dik op mijn dak heb gestapeld, wekken dan de
compensatie op voor mijn winterse energierekening. De euro’s die aldus van het dak
rollen, neem ik lachend in ontvangst. Hoewel de energiemaatschappij natuurlijk de
lachende derde is; als het om stookkosten gaat, is het vechten tegen windmolens.
Beetje ongelukkige vergelijking in het Zwolsche, maar à la.
Hoe jij ertegenaan kijkt, weet ik niet, maar het besparen van energie houdt me nogal
bezig. Ten gunste van mijn eigen portemonnee, maar vooral vanwege die ene aarde en
die zorgelijke klimaatontwikkelingen. Smeltende poolkappen, stijgende zeespiegels,
die volstrekt idiote Amerikaan met z’n klimaatontkenning en z’n alternatieve feiten ...
De verleiding is groot om daar een blad mee vol te schrijven. En dat doen we dan
ook. Alleen hebben we gekozen voor een positieve invalshoek. We hebben collega’s
gevraagd waar ze energie van krijgen. Van welke muziek, boeken, ‘dingen’, hobby’s,
werk ze weer helemaal opgeladen worden.
Het is een indrukwekkende hoeveelheid bladzijden geworden, deze Blauwdruk. Vol
verhalen en foto’s die energie geven aan ons, lezers. Zomaar op je deurmat, om mee te
nemen in je koffer, of te lezen in je achtertuin. Geniet ervan!
Foto Amanda Pascal

euro’s die aldus van het
‘dakDerollen,
neem ik lachend in
ontvangst
’

Lydia Lijkendijk

P.S. Mis ook de digitale nummers niet, die verschijnen in oktober en november.
P.S. 2 Om je alvast op te verheugen: in de papieren kersteditie, die om en nabij
19 december bij je in de bus valt, hebben we een gasthoofdredacteur: burgemeester
Henk Jan Meijer!
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TEL DE FLAMINGO’S!
Deze Blauwdruk staat weer vol
(zomerse) informatie, voor jou en
je hele familie. Om je in de juiste
vakantiestemming te brengen, spatten
de flamingo’s van de pagina’s. Met voor
de kinderen een leuke wedstrijd. Tel de
flamingo’s en mail het juiste antwoord
door aan l.lijkendijk@zwolle.nl.
De winnaar krijgt … een flamingo!
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Waar krijg jij energie van?
Tekst José de Ruiter
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Klimaatadaptief kijken,
denken en werken wordt
‘het nieuwe normaal’
in Zwolle

De hele wereld is in de ban
van de klimaatverandering.
Weersextremen zijn aan
de orde van de dag, ook
in Europa. Plensbuien
waarbij ineens niet zoals
gemiddeld 2,15 mm water
per dag valt, maar 150 mm
in korte tijd. Zoals in
2011 in Kopenhagen. De
grote snelwegen werden
onbruikbaar en de straten
veranderden in kolkende
stromen. De schade was
met een miljard euro
enorm.
Tekst Edith Camerik,
Foto’s Tiepes, Illustratie Fideo

Zwolle steekt en
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nergie in klimaatadaptatie
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Vier jaar later viel er in Zwolle in korte tijd 60 mm,
waardoor de Ceintuurbaan veranderde in een meer.
Ook perioden van langdurige hitte en droogte komen
voor. De temperatuur op een hete zomerdag op het
Lübeckplein is 8 graden warmer dan bijvoorbeeld in
Park de Wezenlanden. Maar ook in een oude, stenige
wijk als Assendorp, met een dichte bebouwing van
rijtjeshuizen, veel blik in de straten en weinig groen,
zullen inwoners in toekomstige zomernachten nog
moeilijk de slaap kunnen vatten. Tenzij we nu in actie
komen!

Groenblauwe oase
Civieltechnisch ingenieur Andreas van Rooijen houdt
zich al heel lang bezig met water en ruimte in Zwolle.
Zijn kennis over de stad en over de mogelijkheden
om die stad aan te passen aan klimaatverandering,
is enorm. Net zoals zijn enthousiasme over de
mogelijkheden die klimaatadaptatie biedt. ‘Ik zie de
klimaatverandering niet als een donkere wolk die
op ons afkomt, maar als uitgelezen kans om de stad
robuuster te maken. Door haar te veranderen in een
oase met schonere lucht en verkoelende groenblauwe
structuren.’

Afvoerputje
Dat vraagt wel enige uitleg. Is Zwolle dan zo kwetsbaar
voor klimaatverandering? Andreas knikt en licht toe:
‘Zwolle ligt op het laagste punt in de IJssel-Vechtdelta
en is daarmee een afvoerputje waar het water van
vijf kanten naartoe stroomt. Met de stijging van de
zeespiegel en het IJsselmeer en de toename van
extreme plensbuien krijgt Zwolle steeds meer water
op zich af. Tot voor kort volstond het wegpompen van
water en het versterken van dijken nog. Grootschalige
stormvloedkeringen en inpoldering, daar is Nederland
wereldberoemd mee geworden. Maar deze maatregelen

Kernteam
Andreas van Rooijen, Annemiek Wiegman, Ciska Waalewijn, Edith
Camerik, Mark Heideveld, Paula Bijlsma, Winny Pijl en Renate
Postma vormen het kernteam dat onder voorzitterschap van
Godelieve Wijffels al sinds twee jaar actief is.

alleen gaan de stad en de regio niet helpen om bestand
te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Onze
binnenstad ligt bijvoorbeeld buiten de dijken. Dus als
het IJsselmeerpeil sterk stijgt, staat de stad onder
water, zoals al eerder gebeurde in 1825 en in 1916.’

Klimaatbril
Het kernteam Klimaatadaptatie (zie kader) is druk bezig
uit te zoeken hoe je dat kunt voorkomen. Het team
werkt daarvoor samen met ontwerpers, zoals Henk
Snel en Han Goodijk, en met mensen van onderhoud,
beheer en groen. En, niet onbelangrijk, met partners
als waterschap, provincie, projectontwikkelaars,
woningcorporaties en bedrijven.
In projecten en bij onderhoud en beheer wordt vanaf
de start met een klimaatbril gekeken. Daardoor loopt
er nu een dijk door project Wezenlanden. En is de
Pannenkoekendijk klimaatrobuust uitgevoerd, evenals
nieuwbouwwijk Frankhuis, Hornbach en niet te vergeten
het Kraanbolwerk.

Als het IJsselmeerpeil
sterk stijgt, staat de
stad onder water, zoals
al eerder gebeurde in
1825 en in 1916

Door anders te kijken, te denken en te doen,
ontwikkelde het kernteam het watercasco-concept. Dit
concept deelt het landschap op basis van de hoogten
en laagten op in compartimenten. Daardoor kun je
de natuurlijke hoogten benutten en versterken als
noodwaterkering. Dat biedt ook kansen om bij extreem
weer het water dáárheen te sturen waar het weinig
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schade kan veroorzaken. Nog beter: waarom
zou je het water niet leiden naar plekken waar
het juist welkom is?

Deelgenoot maken
Renate Postma verrichtte eerder al
baanbrekend werk met de Visie op de
Ondergrond. Zij vult geestdriftig aan: ‘Als je op
deze manier naar Zwolle kijkt, ontstaan ineens
nieuwe mogelijkheden om plekken in en rond
de stad te ontwikkelen en meer kwaliteit te
geven. Je kunt dan mooie dingen doen met
het water. En het landschap en de inwoners
helpen om toekomstbestendig te worden. Want
uiteraard betrekken we inwoners, bedrijven,
corporaties, onderwijs en onderzoek om hen
deelgenoot te maken van de oplossing. Sterker
nog; dat is voorwaarde voor het succesvol
aanpassen van huizen en panden en de
openbare ruimte aan klimaatverandering.’

Sponswerking en sensoren
Om de sponswerking van Zwolle te vergroten
én ervoor te zorgen dat water de ruimte krijgt,
hebben we iedereen nodig. Renate: ‘De stad
kan nog veel groener worden, als iedereen
meedoet. Mogelijkheden te over, van dak- en
geveltuinen tot en met gemeenschappelijke
tuinen in de wijk met fruitbomen, kruiden en
pluksla. Schoolpleinen die hun stenige uiterlijk
verruilen voor natuurlijke speelplekken met
veel groen, bomen en water. Ook interessant is
de samenwerking met Smart Zwolle, zodat we
met ICT nog meer slimme dingen kunnen doen.
Een ervan is SensHagen. In samenwerking
met RIVM en KNMI en inwoners in Stadshagen
gaan we met sensoren in tuinen meten hoe het
klimaat zich ontwikkelt en leren inwoners wat
ze zelf kunnen doen.’

Haak aan!
Het kernteam gaat na de zomer de organisatie
in om zoveel mogelijk collega’s te betrekken
bij deze kansen en meer te vertellen over
best practices en klimaatadaptatie. Zo wordt
klimaatadaptief kijken, denken en werken ‘het
nieuwe normaal’ in Zwolle.

Koploper
Gemeente Zwolle wordt, samen met de partners in de IJssel-Vechtdelta,
in den lande gezien als een van de koplopers in klimaatadaptatie. Met de
IJssel-Vechtdelta als interessante demo-delta van innovaties. Op 16 juni
richtte Zwolle de Climate Campus op, met bijna veertig partners in de stad.
Ook tekende Zwolle als een van 22 Hanzesteden het Charter of Kampen on
water safety and climate adaptation.
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Weeramateur Richard ter Braak:

‘Zoek het weer op!’
Wie zomer zegt, zegt zon. Hoewel bijna iedereen blij wordt van de zomer,
en zich laaft aan ‘zonne-energie’, is er toch iemand die liever heeft dat het
sneeuwt. Voor onze collega Richard ter Braak is het weer zijn grote passie.
Maar dan vooral: winterweer!
Tekst Dick Mulder, foto’s Jeroen Kroon

het magazine
Al meer dan veertig jaar heeft Richard een passie voor
het weer. Hij weet nog exact wanneer dat is begonnen.
‘Met de vroege sneeuwval van 13 oktober 1975! Vanaf
dat moment ben ik weerberichten gaan uitknippen,
verzamelen en bewaren. Ik raakte geobsedeerd door

afwisselend met regen, wind en zon. Dat blijft ook zo,
maar wat wel verandert is de temperatuur. Die is in de
afgelopen dertig jaar met bijna twee graden gestegen.
Van de 25 warmste jaren vanaf 1901, hebben er 24
plaatsgehad na 1988. Dat is geen toeval meer.’
‘Het is schrikbarend hoe snel warmterecords
elkaar opvolgen, terwijl de aandacht ervoor lijkt te
verslappen. In december 2015 was de temperatuur 6
graden boven normaal – echt bizar.’ Kortom, hoe kan
een mooie hobby tegelijkertijd heel angstaanjagend
zijn!

Noorderlicht

Richard krijgt
‘Zonne-energie?
meer energie van sneeuw
’

Er valt voor een weeramateur heel wat te mopperen
over de slappe winters in Nederland. Daarom
gaat voor Richard volgend jaar een vurige wens in
vervulling. Hij gaat naar Lapland om een echte winter
op te zoeken en, heel bijzonder, het Noorderlicht te
zien.
Hoewel Lapland niet naast de deur is, ligt Richards
passie als het om het weer gaat juist in de vreugde
over het hier en nu. Zijn devies is: zoek het weer op!

winterweer en alles wat te maken heeft met sneeuw
en dat is nooit meer opgehouden. Sneeuw verandert
de wereld letterlijk, alles ziet er meteen heel anders
uit’, vertelt Richard.

Pelleboer
In de jaren ‘70 en ‘80 waren de weermannen Jan
Pelleboer en Hans de Jong grote namen. Richard:
‘Vanaf mijn elfde was ik een trouwe luisteraar van
Pelleboer, tot aan zijn overlijden in 1992. Hij was
autodidact, maar kon heel aansprekend over het weer
praten. Ik nam zijn weerberichten elke dag op met
een cassetterecorder.’ De cassettebandjes zijn er
nog, inclusief Pelleboers laatste weerpraatje op de
dag van zijn plotselinge overlijden. Richard illustreert
zijn hobby met een weerboek van Jan Pelleboer uit
1983 over de voorafgaande eeuw met bijzondere
weersomstandigheden en alle weerrecords. Het boek
is helemaal beduimeld en valt bijna uit elkaar.

Klimaatverandering
Een heel actueel thema dat Richard erg bezighoudt,
is de klimaatverandering. ‘Die wordt door sommige
mensen nog steeds ontkend, terwijl de cijfers heel
duidelijk zijn’, zegt Richard. Hij verduidelijkt: ‘In
Nederland hebben we te maken met een zeeklimaat.
Onze sterke economie is mede te danken aan het
overwegend milde karakter van ons klimaat. Het is
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De 10 warmste jaren sinds 1901, gemiddelde temp. in graden Celsius

‘Focus niet alleen op schuilen voor de regen, maar
geniet ook van de wisselende seizoenen’, tipt hij. Zelf
doet hij dat ook, tijdens zijn dagelijkse looprondje van
zo’n zes kilometer. Meestal geniet hij dan samen met
zijn dochter van ons Hollandse zeeklimaat; mooi en
afwisselend, elke dag weer.
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Blog

Onderweg
Het is zeven uur als ik op dinsdagochtend 16 mei de deur uit
fiets.
Op de spoorbrug over de IJssel kom ik meester Rob tegen,
die straks één van mijn kinderen les zal geven. We wensen
elkaar goedemorgen in het voorbijgaan. In het stadspark dat
ik doorkruis, op weg naar het station, groet Erik mij. Hij laat
zijn hondje uit. Erik ken ik van mijn periode bij Dimence GGZ
toen ik hem bemiddelde naar dagbesteding. Hij wenst me
een plezierige werkdag. Ik hem ook. Ik zet mijn fiets in de
ondergrondse stalling en loop het NS-station van Deventer
binnen. Inchecken bij de poortjes, en omdat alles vlotjes
verlopen is, heb ik tijd om een kop koffie te scoren in de kiosk
op het perron. Even contactloos afrekenen en dan de trein in
naar Zwolle.
In de stiltecoupé werk ik mijn mail bij, kijk af en toe naar
buiten en zie velden en bossen in groene schakeringen. Ik
stap in Zwolle uit en loop door de nieuwe stationstunnel
richting het Stadskantoor, waar ik de e-bike ophaal die ik heb
gereserveerd. Ik zet koers richting het Dijkmoment aan de
Vecht voor de Transformatiedag sociaal domein. Ik ben nu tien
weken in dienst bij de gemeente Zwolle als beleidsadviseur
bescherming en opvang. Deze transformatiedag, die bedoeld is
om met elkaar te kijken naar de transformatie tot nu, en vanaf
nu, is een goede gelegenheid voor mij om nog weer wat beter
ingevoerd te raken. En om nieuwe collega’s te ontmoeten.
Na een mooie fietstocht langs onder andere het Provinciehuis,
het stadion van PEC, door Berkum en het laatste deel langs
de Vecht, kom ik op tijd aan en kan ik nog even genieten van
het uitzicht over de rivier die blauw kleurt van de lucht die zij
reflecteert.
Om negen uur start de dag. We zitten in een kring met
vijftig personen die allemaal in verschillende functies en
organisatieonderdelen werkzaam zijn binnen het sociaal
domein.
Henk Procé trapt af met een korte schets van de historie van
het sociaal domein, van de badhuizen eind negentiende eeuw
tot de opbouw van de verzorgingsstaat en nu de transformatie
naar de participatiesamenleving. Daarna onderzoeken we
samen in verschillende werkvormen wat voor ons belangrijk
is om goed te kunnen werken aan deze transformatie. Met
daarbij de Zwollenaren om wie het draait op ons netvlies.
Eén element wordt daarbij vaker naar voren gebracht: dat
het belangrijk is om een stip op de horizon te hebben, maar

Foto John Ruiter, met medewerking van Bromtaxi Zwolle

minstens net zo belangrijk om er met elkaar naartoe te reizen.
Onderweg zijn met elkaar is een doel op zichzelf, zowel voor
de mensen om wie het gaat −de Zwollenaren die op enig
moment in hun leven ondersteuning nodig hebben− als voor
ons, de mensen die werken in het sociaal domein. Om met
elkaar in verbinding te blijven en voor elkaar zichtbaar te
zijn als reisgenoot. Ik kan het niet mooier zeggen dan onze
oosterburen dat doen: ‘Der Weg ist das Ziel’.
Immers, als je dan bij de stip bent aangekomen en de horizon
zich inmiddels heeft verplaatst, kun je samen verder.
Pelle Oosting is beleidsadviseur bescherming en opvang bij
de gemeente Zwolle. Hij geeft de pen door aan werkconsulent
Dorien Kamp.

Gadgets …
… die energie kosten of waar je energie van krijgt!
Tekst Paulus van der Velde

Schokkend!
Dit schokkende spel is niet voor
angsthazen! Iedereen pakt een houder
met knop. Als het muziekje stopt, druk
je zo snel mogelijk op de knop. Degene
die als laatste drukt, krijgt een schok!
Maar pas op: doe het niet te vroeg want
ook dán krijg je een schok!
https://www.gadgethouse.nl/shockinglightning-reaction-reloaded-p4393.html

Fidget spinner
Dé rage van 2017! Vooral kinderen zie
je lopen met de fidget spinner. Maar
met deze sjieke uitvoering mag je ook
als volwassene gezien worden. Draai je
angst, stress en/of verveling weg met
deze gadget.
https://www.megagadgets.nl/handspinner-fidget.html

Windenergie = fietsenergie
Een superleuke gadget om kinderen
kennis te laten maken met windenergie.
Bevestig de Chipmunk fietskit op je
fiets en laat de propeller draaien. De
opgewekte energie zorgt ervoor dat een
LED-lampje gaat branden en dat het
mannetje op de fiets trapt.
http://www.greenenergytoys.nl/
duurzame-gadgets/chipmunkwindenergie-fiets-kit

Vlinders
Van vrolijk fladderende vlinders in je
tuin kun je genieten. Jammer dat je ze
meestal te weinig ziet. Deze vlinders op
zonne-energie zijn er altijd.
https://www.ultragadgets.nl/contents/
nl/p995_Solar_butterfly.html
Opladen
Moet jij ook regelmatig nodig opladen
met een sterke kop koffie met veel
suiker, maar ben je te lui om te roeren?
Dan is de mixer-mok dé gadget voor
jou!
https://www.gadgethouse.nl/mixermok-mix-it-all-p132764.html
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De Groentefabriek

Van samen werken naar samenwerken
Bijen zoemen in het warme zonlicht, de wind ruist door de bomen en overal waar je
kijkt is het groen. Welkom bij de Groentefabriek, een stadstuin die volledig biologisch
is. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zwolle.
Tekst Linda Hiemstra, foto’s Han Fransen

De Groentefabriek staat onder leiding van Karen
Lamsvelt en hoofdtuinier Gwendelyn Gordijn. Het is
meteen al duidelijk dat hier met enorm veel passie
gewerkt wordt.

Vernieuwend concept
De Groentefabriek is drie jaar geleden begonnen aan
de Nijverheidsstraat, met 600 vierkante meter grond.
Dat groeide al snel uit tot een halve hectare. De grond
waar de tuin zich op bevond, was eigendom van de

gemeente. Zo werd Sylvia Heeres vanuit de afdeling
Vastgoed bij de Groentefabriek betrokken. Zij legt uit:
‘De gemeente zag de meerwaarde van een biologische
gemeenschapstuin en wilde deze graag faciliteren.
Het is een heel vernieuwend concept, wat soms wel
betekent dat het zoeken is naar mogelijkheden, en
naar de hoeveelheid vrijheid die we kunnen geven. Het
gaat om wederzijds vertrouwen, dat wordt uitgewerkt
in gezamenlijke afspraken. De samenwerking tussen
de Groentefabriek en de gemeente is goed.’ Zo goed
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zelfs, dat toen de grond aan de Nijverheidsstraat werd
verkocht, de Groentefabriek in samenwerking met de
gemeente een nieuw stuk grond aan de Ruusbroecstraat
kon huren, midden in een gevarieerde gemeenschap.

De gemeente zag de meerwaarde van een
biologische gemeenschapstuin
Biologisch, best logisch
De Groentefabriek werkt volgens het principe
van Community Supported Agriculture, waarbij
de gemeenschap wordt betrokken: iedereen is
welkom. Op dit moment zijn er twee hoofdtuiniers
–die op termijn een inkomen uit de tuin halen door
bijvoorbeeld groenteabonnementen− en een team van
tien vrijwilligers. Gwendelyn legt uit dat er getuinierd
wordt via biologische principes, dus geen kunstmatige
middelen of kunstmest, wel biologisch dynamisch.
Ook wordt er geëxperimenteerd met permacultuur,
waarbij planten naast elkaar worden gezet om elkaar
te versterken. De natuur kan prima haar eigen werk
doen, vindt ze, en Sylvia is het hier helemaal mee eens.
‘Biologisch wordt gezien als raar, maar insecticiden zijn
juist raar! We zijn vergeten wat normaal is. We weten
niet meer waar ons eten vandaan komt of wie het heeft
geteeld’, zegt Gwendelyn.

Educatie
Eén van de doeleinden van de Groentefabriek is dan ook
educatie, zowel op het gebied van tuinieren als voedsel.
Gwendelyn: ‘Mensen zijn de weg een beetje kwijt op het
gebied van gezond eten; de Groentefabriek wil mensen

helpen bewuster te gaan eten en voor de natuur te
zorgen. Zo herstellen we de natuurlijke kringloop.’
Nieuwsgierig geworden? Zin in verse, biologische
groenten? Kom eens langs bij de Groentefabriek,
Ruusbroecstraat 3, of kijk op Groentefabriek.nl!

Tip
Doe de fietsroute op pagina 44 en stap onderweg af bij de Groentefabriek!
In alles wat we doen, staat de stad centraal. We zijn gastvrij, geven ruimte aan initiatieven, denken
in kansen, benutten onze talenten en werken slim samen met elkaar én de stad. Dat levert
prachtige voorbeelden op. Deze good practices delen we graag met jou. Om van te leren, en er je
voordeel mee te doen. Zó doen we dat in Zwolle!
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Werken aan de

energietransitie
We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens gehoord van de energietransitie.
Landelijk zijn er veel nota’s en plannen opgesteld waarin staat dat het
energiesysteem van de toekomst duurzamer kan, en dus ingrijpend moet
veranderen. Duurzaam in de zin van: zeker, schoon, betaalbaar en kansrijk.
Transities vergen een brede maatschappelijke omslag, met alle uitdagingen die
daarbij komen kijken. Mariëlle Numan, programmamanager energietransitie
van de gemeente Zwolle, werkt hier met veel plezier aan.
Tekst Luuk van den Bosch, foto: Rob Bergman
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Waar staat de energietransitie voor?
‘De transitie staat voor een grote, brede
beweging van fossiele naar duurzame
energie. De stip op de horizon is dat
Zwolle in 2050 energieneutraal is, en
dat alle energie die we gebruiken uit
duurzame bronnen komt. Best een
grote uitdaging, want op dit moment
wordt circa 7% van de energie die we in
Zwolle gebruiken duurzaam opgewekt.
Doelstelling voor 2020 is om 20% van
de energie die we verbruiken duurzaam
op te wekken. Om die doelstelling te
halen is een reductie van 180 kiloton
CO2 nodig (ter illustratie: dit zijn circa
522 voetbalvelden zonnepanelen of
43 windmolens). Dit is dan nog maar
een deel van de totale ambitie om
energieneutraal te zijn.’
Dat is niet niks!
‘De opgave is groot, maar we willen
de energietransitie vooral benaderen
als kans. Want de transitie naar een
energieneutrale, klimaatadaptieve stad
gaat ons ook veel sociaal-economische
voordelen opleveren.
Ook staat de transitie voor een andere
manier van samenwerken. Steeds
meer participeren inwoners zelf hierin,
bijvoorbeeld door buurtinitiatieven
waarin buren gezamenlijk zonnepanelen
aanschaffen. Als gemeente proberen
wij mensen te stimuleren en waar nodig
te helpen. De transitie zit ‘m ook in
innovatie. Denk aan smart grids: slimme
energienetten die vraag en aanbod
van diverse energiebronnen op elkaar
afstemmen.’
Welke veranderingen zie je gebeuren?
‘Er zijn grote omslagen, de hele manier
waarop de energiemarkt geregeld
is, verandert. Nu spelen centrale
energieleveranciers zoals Nuon en
Essent een prominente rol in het leveren
van stroom. Echter, consumenten
hebben steeds meer de mogelijkheid

om zélf energie op te wekken. Van
‘consument naar prosument’; energie
wordt niet meer alleen afgenomen,
maar ook zelf opgewekt en/of gedeeld.
Op zich geen nieuwe ontwikkeling,
maar het wordt steeds meer toegepast
– door de hele maatschappij heen.
Mensen ontwikkelen zo meer een
gevoel van eigenaarschap en zijn
onafhankelijker. Als gemeente willen we
een bijdrage leveren aan de versnelling
van de energietransitie, en willen we
dat iedereen hieraan mee kan doen
en ervan kan profiteren. Dat is dus
enerzijds bewustwording en anderzijds
het faciliteren, mogelijk maken en
verbinden. Een leuke rol, vind ik. Vooral

energietransitie. Als gemeente willen we
ook graag het goede voorbeeld geven,
daarom zijn we zelf ook bezig met de
verduurzaming van onze gebouwen.
Wist je dat de gemeente jaarlijks al
1 Gigawattuur stroom opwekt via de
zonnepanelen die we op onze daken
hebben liggen? En dat we al jaren
bezig zijn de openbare verlichting om
te bouwen naar LED, zodat we minder
energie verbruiken?’
Waar krijg je zelf energie van?
‘Ik krijg energie als ik zie hoeveel
mensen vanuit een intrinsieke motivatie
met dit thema bezig zijn. Omdat ze
het belangrijk vinden een bijdrage te

‘Als gemeente willen we een bijdrage leveren aan de
versnelling van de energietransitie’
omdat we verschillende groepen mensen
uit de samenleving bij het onderwerp
willen betrekken, dat vraag echt een
aanpak op maat.’
Met wie doe je dit?
‘Met een erg leuk team! Het onderwerp
heeft heel veel aandacht, dus dat
vraagt soms best veel van de beperkte
groep waarmee we werken. Iedereen
is enorm gemotiveerd, daar ben ik echt
trots op. We werken met verschillende
disciplines – erg inspirerend. Daarnaast
heeft de energietransitie ook een spinoff naar andere beleidsterreinen. Door
verduurzaming kunnen de energielasten
van mensen naar beneden gaan,
en is het zelfs mogelijk dat mensen
energie terug gaan leveren. Dit is voor
iedereen prettig, in het bijzonder voor
huishoudens waarbij de energielasten
een belangrijke kostenpost vormen in
de totale lasten. Continu zijn we zo op
zoek naar de brede toepassing van de

leveren. Dat kan al in kleine dingen
zitten, door LED-lampen aan te schaffen,
of door de maximale temperatuur van
de ketel op maximaal 45 graden te
zetten − dan bespaar je direct energie!
Zelf hebben we recentelijk de vloer
in onze woning geïsoleerd, en toen
de droger kapot ging hebben we een
warmtepompdroger (energielabel
A++) gekocht. We zijn nu bezig met de
aanschaf van zonnepanelen. In mijn
werk helpt mijn ‘groene hart’, ik ben
echt diep gemotiveerd voor dit thema.
Ik vind het mooi om te zien hoe Zwolle
bezig is met energie, en hoe het hele
energie-speelveld verandert. Dat is
spannend, maar vooral ook echt leuk om
bij betrokken te zijn.’
Wil jij vanuit jouw eigen werkzaamheden
een bijdrage leveren aan de
energietransitie? Neem dan gerust
contact op met Marielle, via
m.numan@zwolle.nl.
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Er worden veel evenementen georganiseerd in Zwolle. Grotere
happenings waren er altijd wel, maar er komen steeds meer grote én
kleine evenementen bij. Daardoor is Zwolle een levendige stad.
Tijd om te onderzoeken wie erbij betrokken zijn, en hoe dan.

Evenementen in Zwolle
Een kijkje achter de schermen
Tekst en foto Alwin Flim
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Carla Jacobs van de afdeling Fysieke Leefomgeving
en Inge Maas van de afdeling Beheer Openbare
Ruimte vertellen. ‘Vroeger waren er een paar grote
evenementen in de stad, die door de betrokken
afdelingen samen beoordeeld werden. De kleinere
evenementen lagen veel meer op het bordje van

‘Evenementen organiseren is maatwerk’
de wijkbeheerder. Die beoordeelde of iets wel of
niet door kon gaan. Er kwamen alleen steeds méér
evenementen, en ook grótere evenementen, en er
kwamen ook steeds meer regels.’
Continu verbeteren
Verandering was dringend nodig, te meer omdat
het evenementenbeleid in 2015 vernieuwd is. Het
werkproces is aangepast en wordt continu verbeterd.
Tweewekelijks heeft het Evenemententeam een
Evenementenoverleg om van alles te bespreken.
Carla: ‘Ongevallen zoals in Haaksbergen met een
monstertruck, of een ongeval bij een obstacle run,
zorgen ervoor dat we onze eigen processen steeds
opnieuw bekijken. De evenementenkalender op www.
zwolle.nl –bedoeld voor bewoners, ondernemers en
bezoekers− is anders ingericht, er is veel informatie
te vinden en de aanvraagformulieren zijn aangepast.’
Ook is er meer capaciteit bijgekomen; Inge is inmiddels
fulltime evenementencoördinator en adviseur voor
de evenementen. ‘Ik geef advies over parkeren,
bereikbaarheid, verkeer, afval, water en stroom,
openbare ruimte en nog veel meer’, vertelt ze. ‘En ik
stem de uiteindelijke uitvoering af met organisatoren en
het serviceteam van de ROVA.’
Proactief
Het Evenemententeam probeert de organisatoren
steeds mee te nemen in de werkwijze. Carla: ‘Eerder
zaten we te wachten op de aanvragen, maar nu zijn
we proactief. Organisatoren kunnen voor 1 september
een evenement aanmelden. Dat komt terecht op
de evenementenkalender die we voor 1 november
vaststellen. Hier kunnen later wel evenementen aan
worden toegevoegd, maar vol is vol.’ Inge: ‘Daarna
vragen we de organisator om een aanvraag vroegtijdig
in te dienen. Dat is in ieder geval 12 weken voor het
begin van een evenement. We hebben dan voldoende
tijd om een goede afweging te maken en omwonenden
de kans te geven om te reageren.’

V.l.n.r. Inge Maas, Carla Jacobs en Jolanda Boezelman

Weetjes
Binnen de gemeente zijn zo’n vijftien medewerkers
betrokken bij de evenementen. Bij grote evenementen als het
Bevrijdingsfestival zelfs twintig, wanneer ook de politie en de
brandweer worden meegerekend. Bij kleinere evenementen
zijn ongeveer acht medewerkers betrokken. Elke twee weken
bespreekt het Evenemententeam in een Evenementenoverleg
(met vergunningverleners en handhavers) de inhoud van
aanvragen. En het kernteam Evenementen (proceseigenaar
Marion Garritsen, accounthouder evenementen Iskander
Tuqan, sectiehoofd vergunningen Wilco IJzerman en Inge
Maas) kijkt meer naar de toekomst, het proces en de aanpak.

Decibellen
Geluid bij evenementen is altijd onderwerp van
gesprek, zeggen Carla en Inge. ‘Bewoners worden
steeds mondiger. Ze kunnen inmiddels zelf geluid
meten met hun smartphone en als er dan te veel
decibellen worden gemeten, mailen ze dat gelijk naar
de gemeente.’
Bij zeven van de tien aanvragen is extra overleg nodig,
onder andere met de brandweer en de politie. Bij
grote evenementen praten alle betrokkenen ook over
de openbare orde en veiligheid met de burgemeester.
‘Evenementen organiseren is maatwerk’, zeggen Inge
en Carla. ‘En er is altijd wel iets om mee rekening te
houden, denk daarbij bijvoorbeeld aan de Willemskade
die is afgesloten, of het Gasthuisplein dat op tijd klaar
moet zijn voor de halve marathon.’

Evenementen in Zwolle 2017
Wat er te doen is in Zwolle, en welke evenementen een vergunning hebben, kun je zien op www.zwolle.nl.

29 juli
Barrels, Bites & Braderie
Van 17.00 uur tot 20.00 uur op het perceel
Assendorperstraat 29

23 sept
Fraterfilm op het Celekwartier
Fraterfilm van 21.00 uur tot 23.30 uur
Blijmarkt

28 aug
Hockeykamp Joop Meursing
Van 28 augustus 2017 t/m 1 september 2017

24 sept
Nazomerfeest
Van 13.00 uur tot 17.00 uur
Doepark Nooterhof

28 aug
Huttendorp Aalanden
Op het voetbalveld kruising
Maaslaan-Beulakerwiede
Huttendorp/Jeugdland Stadshagen
In het Twistvlietpark van 28 t/m 31 augustus 2017
Huttendorp/Jeugdland Westenholte
Van 28 t/m 31 augustus 2017 in het Stinspark
2 sept
Puur Hip en Handgemaakt markt
2 september van 11.00 uur tot 18.00 uur
Grote Kerkplein
10 sept
Boscross de Mars Ruitersportcentrum Zwolle
Bij de Hollewandsweg 15A en in het bos bij de
Oude Mars
16 sept
Enfusion Live Zwolle; (Kick)Boksgala
Van 14.00 tot 23.50 uur
Landstede Sportcentrum, Hogeland 10

13 okt
Unicefloop Park de Wezenlanden
Sponsorloop door schoolkinderen
29 okt
Hardloopwedstrijd AV PEC; Wim Pietersloop
Van 09.30 tot 12.30 uur
Start vanaf Urksteeg
29 okt
Nacht van de Nacht
Van 14.00 uur tot 22.00 uur
Doepark Nooterhof
26 nov
Hardloopwedstrijd AV PEC; Twee Bruggenloop
Van 09.30 tot 12.30 uur
Start vanaf Urksteeg
31 dec
Hardloopwedstrijd AV PEC; Eindejaarsloop
Van 09.30 tot 12.30 uur
Start vanaf Urksteeg
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Mijn gebouw
In deze rubriek zetten we collega’s op de foto bij hun
favoriete Zwolse gebouw. Dit keer kijkt Henry Kranenborg,
beleidsadviseur erfgoed (monumentenzorg & archeologie),
in de lens van collega-fotograaf Jacob de Boer.
Henry: ‘Uiteraard zijn historische gebouwen voor mij favoriet.
Maar welke? Ik vind de negentiende eeuw een interessante
periode. Ook spreken verdedigingswerken enorm tot de
verbeelding. Daarnaast kom ik met onze zeilboot geregeld
door een sluis. Dat staat voor mij symbool voor de overgang
tussen weidse vrijheid en besloten beschaving. Tja, dan kom
je op de Katerveersluizen. Gebouwd in de tijd dat Zwolle met
de Willemsvaart haar langgewenste waterverbinding met de
IJssel kreeg (1818-1819). Gelegen op de plek van de Cother- of
katerschans. Geen gebouw, wel een uniek negentiende-eeuws
bouwwerk, en monument.’
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Monique krijgt energie van
haar eigen bedrijf
Tot 1 april van dit jaar was Monique Lagrand ambassadeur voeding van het Zwolse Vief &
Fit-programma. Per die datum zegde ze haar baan op, om op volle kracht aan de slag te
gaan in haar eigen bedrijf Vief & Gezond. Hier combineert ze haar passie voor koken en puur
eten met de kennis die ze heeft opgedaan tijdens haar opleiding tot voedingsdeskundige.
Tekst Lydia Lijkendijk, foto Imre Csany (archief Monique)

Monique Langrand is erin geslaagd van haar hobby haar werk te
maken. Ze heeft haar droom gerealiseerd, en runt nu een eigen
bedrijf als voedingscoach in haar woonplaats Schalkhaar.
Energie
Monique is geen voedingsdeskundige die met het vingertje
zwaait en mensen vertelt wat ze wel en wat ze niet mogen
eten. Genieten is het sleutelwoord bij haar, op basis van pure
ingrediënten. ‘Waar ik ook ben en wat ik ook doe, ik ben altijd
met voeding bezig’, zegt Monique. ‘Ik ben nieuwsgierig naar wat
erin zit, en hoe het smaakt. Ik vind het fijn om mensen verder
te helpen als ze vraagstukken hebben op het snijvlak van eten,
bewegen en gezondheid. Ik word er blij van als ik eraan bij kan
dragen dat mensen lekkerder gaan eten en gezonder gaan
leven. Daar haal ik mijn energie uit.’

nieuwe energie door
‘Krijg
lekker en gezond te eten
’
Er zijn nog meer dingen waar Monique energie van krijgt. Ze
somt op: ‘Door zelf lekker en gezond te eten natuurlijk. Maar
ook door bewust te ontspannen, bijvoorbeeld door te wandelen
en de natuur in te gaan. Ook van enthousiaste mensen krijg ik
energie.’
Met dank aan Zwolle
Tien jaar lang werkte Monique bij de gemeente Zwolle. ‘Dat heb
ik met heel veel plezier gedaan. Wel merkte ik gaandeweg dat
ik niet zo goed tot mijn recht kom in zo’n grote organisatie. Voor

mij is contact met mensen heel belangrijk en door Het Nieuwe
Werken kreeg dat toch wat anders vorm. Voor mij was het een
logische stap om voor mezelf te beginnen. Ik heb er nu al zoveel
plezier in, dat ik me afvraag waarom ik het niet jaren eerder heb
gedaan. Aan de andere kant: ik had er moed en durf voor nodig,
en zoiets moet groeien tot de tijd rijp is.’

Vief & Gezond
Uit heel nare dingen komt soms ook iets goeds voort.
Een aantal jaren geleden werd bij Monique borstkanker
geconstateerd. Gelukkig gaat het nu heel goed met haar,
maar de periode van ziekte was inzichtgevend – ook op het
gebied van eten. ‘Mijn smaak veranderde door mijn ziekte
en de chemo’, zegt zij.
Wat niet veranderde was haar passie voor koken. ‘In mijn
eigen praktijk als voedingscoach help ik nu oncologische
patiënten en andere geïnteresseerden met hun voeding,
zodat ze zich weer vief en gezond gaan voelen. Ook
beweging is daarbij een invalshoek. Zo organiseer ik
fietssafari’s langs smaakvolle adressen. Onderweg doen
deelnemers bagage op over voeding en lifestyle – en laten
ze al fietsend bagage achter zich die hen niet verder helpt.’
Meer weten over Moniques bedrijf?
Kijk op www.viefengezond.nl.

Ze realiseert zich goed dat ze deze nieuwe carrièrestap heeft
durven zetten dankzij de gemeente Zwolle. ‘Ik heb alle mogelijke
medewerking gekregen. Ik ben in mijn creativiteit gestimuleerd
en gefaciliteerd, met name door mijn leidinggevende Maarten
Veeger. Daar ben ik enorm dankbaar voor.’
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Energie-ontbijt:
bio-yoghurt met zelfgemaakte granola

Ingrediënten
100 gram havervlokken
30 gram lijnzaad
30 gram zonnebloempitten
30 gram pompoenpitten
4 volle eetlepels ongebrande, onbewerkte
cashewnoten en amandelen (gestampt)
3 eetlepels olijfolie
2 eetlepels agavesiroop

Nog lekkerder met
biologische producten!

Bereiding
Doe alle ingrediënten in een kom en roer door elkaar.
Zet de oven op 160 °C; leg op het bakblik een vel bakpapier en
schep de granola erop.
Zet het bakblik ongeveer een halfuur in het midden van de oven.
Schep de granola na een kwartier even om.
Laat de granola afkoelen op het bakblik en bewaar in een goed
afgesloten kom of blik (evt. voeg je nog wat cranberry`s toe).
Doe vervolgens de biologische yoghurt in een kom en schep
daar 3 eetlepels granola op. Garneer met stukjes banaan,
blauwe bessen en frambozen. Strooi er evt. wat kokospoeder
overheen.
En klaar is je energie-ontbijt!

het magazine

Waar krijg jij energie van?

Han Fransen ‘Slenteren en struinen over het strand, daar krijg ik energie van.’

Sven Seegers ‘Dit veldmuisje is gefotografeerd in mijn tuin. Met veel energie is ‘ie blaadjes en takjes aan het verzamelen voor z’n
nestje. Als een wervelwind zoeft ie over de boomstam en springt hij de bloembak in, waar het nest zit.’
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Over e-bikes en e-auto’s

De banden vol met wind
‘Wie döt mij wat, wie döt mij wat, wie döt mij wat vandage
‘k Heb de banden vol met wind, nee ik heb ja niks te klagen …’

Skik zong het al in 1997: De banden vol met wind, wie doet mij wat! Hoewel je
toen nog zelf tegen de wind in moest fietsen, gaat dat tegenwoordig een stuk
makkelijker met de elektrische fiets. Inmiddels is dit vervoermiddel, net als de
elektrische auto, niet meer weg te denken uit het straatbeeld. En het is niet
alleen makkelijk, maar ook heel duurzaam. Daarom kunnen alle medewerkers
sinds begin april gebruikmaken van één van de twintig dienst e-bikes of vier
dienst e-auto’s die de organisatie beschikbaar stelt.
Tekst Bianca Colard, foto’s Rob Bergman

De belangrijkste reden om dienst e-bikes
en dienst e-auto’s ter beschikking te
stellen, is duurzaamheid’, vertelt Ingrid
van de Sanden, betrokken bij de invoering
van de elektrische dienstvoertuigen.
‘Vervoer hoort daarbij, net als gescheiden
afvalinzameling. We willen collega’s
zoveel mogelijk stimuleren om
bijvoorbeeld met het openbaar vervoer
naar het werk te komen in plaats van

met de auto. En voor dienstreizen
gebruik te maken van −afhankelijk van
het aantal kilometers− de dienstfiets,
de dienst e-bike, de dienst e-auto of het
openbaar vervoer. Op die manier kun je
als individu ook een bijdrage leveren aan
de duurzaamheidsdoelstelling van de
organisatie.’
Hoewel het gebruik in het begin nog
mondjesmaat was, krijgen de dienst

e-bike en dienst e-auto meer en meer
bekendheid: in april werd de e-bike
veertig keer gereserveerd, en in mei was
dat al 83 keer. De sleutel van de e-auto
werd in april 26 keer afgehaald, terwijl
dat in mei al 78 keer gebeurde (bron:
Servicedesk).

Veldwerk op de fiets
Op zoek naar een leverancier voor de
e-bikes, ging wagenparkbeheerder
Henk Koekkoek, samen met inkoper
Gerard Verelst, langs bij Zwolse
fietsenhandelaren. Uiteraard, op de
fiets. ‘De inkoopvoorwaarden van de
gemeente Zwolle schrijven voor dat er
een aanbesteding gedaan moest worden.
In dit geval zijn we in de stromende regen
naar vier Zwolse fietshandelaren gefietst,
die ons alle informatie konden geven die
wij nodig hadden. Uiteindelijk kwamen we
terecht bij Scholten, waar we de e-bikes
hebben geleased.’

Richtlijnen
Iedereen kan en mag gebruik maken van de
dienst e-bike en dienst e-auto, maar er zijn
wel een paar richtlijnen:
• de dienst e-bike of dienst e-auto is alleen
bestemd voor werkgerelateerde ritten, niet
voor woon-werkverkeer (dus niet ingeval je
van huis met het OV naar Zwolle komt en
werkt op een SWT);
• dienst e-bikes kunnen digitaal gereserveerd
worden voor afstanden verder dan 10
kilometer (heen en terug). Ritjes tussen
Stadhuis, Stadskantoor en Provinciehuis
vallen hier niet onder;
• dienst e-auto’s kun je digitaal reserveren
voor afstanden verder dan 20 kilometer, in
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Voor de aanschaf van de e-auto’s
kon Henk terugvallen op de huidige
leverancier van de auto’s die de gemeente
al in beheer heeft. De keuze is uiteindelijk
gevallen op de Renault Zoe. ‘We hebben
gekozen voor twee e-auto’s met normale
laders en twee e-auto’s met snelladers.
De Zoe is geschikt voor vier personen.’

Tip
Ingrid en Henk hebben allebei nog een tip
voor collega’s. Henk: ‘Check voordat je
gaat fietsen, de accu van de e-bike op de

en om Zwolle (heen en terug);
• dienst e-bikes en dienst e-auto’s kunnen
vanaf 08.00 uur worden opgehaald. Uiterlijk
19.00 uur dienen de dienst e-bike en dienst
e-auto terug te zijn, zodat collega’s de
volgende dag niet misgrijpen;
• let erop dat je de dienst e-bike of dienst
e-auto bij het terugzetten aan de stekker
legt en volg hiervoor de instructies bij de
stalling;
• denk eraan dat je de dienst e-bike en
dienst e-auto digitaal moet reserveren via
Servicedesk Digitaal. Dit geldt overigens niet
voor de normale fietsen.

Feiten en cijfers
• In Nederland zijn er ruim
22,5 miljoen fietsen, dat is 1,3 fiets
per inwoner.
• Hiervan worden 1,3 miljoen fietsen
elektrisch ondersteund.
• Er rijden ruim 13.000 volledig
elektrische auto’s rond in Nederland.
• Landelijk zijn er 13.500 laadpunten
voor elektrische auto’s.
• Op www.oplaadpunten.nl kun je zien
waar oplaadpunten zijn voor zowel
e-bike als e-auto.

display. Je kunt de lader niet meenemen
op de fiets, dus controleer van tevoren
hoe vol de accu is, zodat je onderweg niet
met een lege accu komt te staan.’ Ingrid
voegt daaraan toe dat het de bedoeling
is dat je de geleende dienst e-bike na
terugkomst weer aan de lader zet. ‘Zo
voorkom je dat de volgende gebruiker niet
met een beperkte acculading wegfietst.’
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Lezen, nog meer lezen, en muziek
Het fijne van vakantie: tijd die zich leeg voor je uitstrekt en die je kunt
vullen met je favoriete boeken en muziek. Lees de tips van collega’s
en doe er je voordeel mee. Leuk voor thuis, of voor in de koffer.
Tekst Lydia Lijkendijk

‘Een goed boek brengt mij ‘daar’ en geeft zo energie voor ‘hier’.
Zeker The day of the Jackal van Frederick Forsyth: meeslepend tot
de laatste punt.’ – Allin Peter Britstra, adviseur informatiebeveiliging
‘Het boek waar ik energie van krijg, is Basismethodiek
Psychosociale Hulpverlening van Sjef de Vries. Dit boek maakt
mij bewust van de leefwereld van mijn klanten en hoe ik daar als
professional oplossings-, ervarings- en systeemgericht in kan
handelen.’ – Dorien Kamp-Bijl, consulent werk
‘In Kairos, Een nieuwe bevlogenheid, houdt Joke Hermsen een
hartstochtelijk pleidooi voor een andere, meer bevlogen tijd, als
tegenhanger van Chronos, de lineaire en meetbare tijd. Hermsen
inspireert mij om hoopvol te denken in een tijd van onzekerheden,
crisis in politiek en samenleving. Kairos nodigt uit tot quality time, in
vrije tijd, maar ook in werktijd. Van harte aanbevolen.’ – Henk van der
Kolk, beleidsadviseur participatie
‘Belangrijkste energiebron en leidraad voor het leven is voor mij
de Bijbel. Daarnaast ben ik een liefhebber van oude Nederpop
uit de sixties en seventies.’ – Gert Rave, beleidsadviseur
onderwijshuisvesting
‘Ik vond Het bureau van J.J. Voskuil gewoon heerlijk om te lezen. Aan
de ene kant een schitterende beschrijving, bijna een parodie, op een
tijdsbeeld, aan de andere kant nog zoveel overeenkomsten met ons
huidige kantoorleven.’ – Jan Kees Wiemer, adviseur bedrijfsvoering
‘Het boek waar ik energie van krijg is de Lonely Planet! Van
Indonesie, Zuidelijk Afrika of welk land dan ook maar  Als ik
zo’n boek lees betekent dit dat ik weer op reis mag!’ – Jenine
Timmerman, programma-ondersteuner Binnenstad en
wijkmedewerker stadsdeel Midden
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‘Voordat ik op zondagochtend naar de klimhal ga,
luister ik graag naar de opzwepende hiphop van
Kendrick Lamar. Om vol energie de top te halen!’ –
Lineke Bakker, directiesecretaris
‘De snelheid, uitgesproken kracht en complexiteit
van heavy metal geven me altijd energie en brengen
tegelijkertijd ook veel rust. Een weldaad!’ − Thijs van
Meel, informatiearchitect bij afdeling Advies
‘Op de flanken van de Mont Ventoux heb ik
gemerkt dat Killing in the name of van Rage
Against the Machine een paar hartslagen meer
uithoudingsvermogen geeft.’ – wethouder Jan Brink
‘Ik krijg energie van Spaanstalige muziek. Die muziek
is vaak vrolijk en doet mij denken aan vakantie.’ −
Monique van den Berg, consulent re-integratie bij
WRA
‘Ik krijg veel energie van muziek, in veel vormen.
Van blues tot hiphop, zowel thuis als in de zaal of
op festivals, zoals Rock Werchter in België, waarbij
ik vooral uitkijk naar Radiohead.’ − Dick Mulder,
beleidsadviseur sociaal domein
‘Muzikaal krijg ik energie van de Foo Fighters.
Een Amerikaanse rockband, opgericht door
Dave Grohl, bekend als voormalig drummer
van Nirvana.’ – Jan Kees Wiemer, adviseur
bedrijfsvoering
‘Muziek is heel belangrijk voor me.
Muziek is herinneringen ophalen en
een instrument om kracht uit te putten.
Het beste kun je mijn muzieksmaak
omschrijven als rockmuziek met (stevige)
gitaren die ritmisch, maar ook melodieus is.
Bijvoorbeeld R.E.M., Foo fighters, Nirvana,
Radiohead, Muse, Greenday en Blaudzun.
Maar ook (Britt)pop, veel jaren ´70, ´80 en
´90 bands, goede singer songwriters (die geen
stemmetje opzetten) en lekker gabberen op oude

hardcore (over energie gesproken). Eigenlijk veel te
veel om op te noemen.
Zelf zing ik ook, en ik speel piano. In mijn playlist van
de afgelopen periode staat o.a. First Aid Kit, Lana del
Rey, Lily Allen, K’s Choice, Avril Lavigne, Agnes Obel,
Douwe Bob, Racoon, Keane, Fleetwood mac en CCR.´
- Arianne Nummerdor, relatiebeheerder afdeling
Vastgoed
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Nieuwe baan, nieuwe energie

‘Mijn huwelijk met Zwolle is gered’
José de Ruiter koos ervoor zich bovenformatief te laten verklaren. Eind 2015
ondertekende José haar vaststellingsovereenkomst en hiermee haar ontslagbrief.
Ze was niet meer gelukkig op haar werkplek en sloeg een nieuwe weg in.
Tekst en foto’s Natascha Jannink

Het is prachtig weer als ik José spreek.
Ze voelt zich goed en vertelt dat ze er
twee jaar geleden heel anders bij zat.
‘Ik zat al een jaar niet op mijn plek in
mijn functie. Er zijn vervelende dingen
gebeurd in het team waarin ik op dat
moment werkte. Ook kreeg ik privé een
aantal flinke tegenslagen te verwerken.
Begin 2015 was ik al gestart met een

loopbaantraject om te kijken wat ik nou
écht wilde. Maar halverwege het jaar
ging het gewoon niet meer. Tijdens een
gesprek met mijn loopbaanadviseur
knapte ik echt af en ben ik naar huis
gestuurd met het advies mij voorlopig ziek
te melden. Ik had er lang tegen gevochten
maar de koek was op. Ik kwam thuis te
zitten met burn-out verschijnselen.’

Huwelijkscrisis
‘Wat vond ik het moeilijk om hieraan toe
te geven. Het voelde als falen. Uiteindelijk
zat ik drie maanden thuis. Dat was
lastig, want ik werd volledig op mijzelf
teruggeworpen. Ik werkte twaalf jaar bij
de gemeente, had wat opgebouwd en
vrienden gemaakt. En toch had ik het
gevoel klaar te zijn met de gemeente;
het voelde als een zware huwelijkscrisis.
Gelukkig kreeg ik wat ik nodig had, en dat
was rust. Dat was best een heel heftige
tijd en zonder hulp had ik het zeker niet
gekund.
Na drie maanden thuis ging het steeds
weer wat beter met me en wilde ik graag
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Marijke van Dishoeck. Zij gaf aan dat
ook de gemeente Zwolle vacatures voor
projectassistenten had. Ze regelde een
gesprek voor mij en binnen een week
kon ik als projectassistent aan de slag
bij Projectontwikkeling in het team
Stadshagen.

weer aan het werk. Er kwam een plekje
vrij bij het Expertisecentrum en ik begon
daar halve dagen te werken. Het was een
stabiele werkomgeving en daarmee de
perfecte plek om weer te starten. Tijdens
die periode thuis had ik alle tijd gehad
om na te denken over wat ik zou willen
en terugkeren naar mijn oude werkplek
wilde ik absoluut niet. Ik besloot een stap
te gaan maken richting het onderwijs, iets
wat mij al veel langer trok.’

‘Het was het

Verademing

allemaal waard!’

‘Ik heb mij vervolgens bovenformatief
laten verklaren en onderzocht de
mogelijkheden in het onderwijs,
regelde stages en deed zelfs al een
toelatingsexamen. Niet wetende dat alles
anders zou lopen. Via de Talentenregio
kwam ik namelijk een interessante
functie tegen van projectassistent bij de
provincie. Omdat ik mijn focus had op
het onderwijs wist ik niet zo goed wat te
doen. Ik ging in overleg met HR-adviseur

Wat een verademing was dit! Naast
het ontzettend leuke werk waarin ik
mijn kwaliteiten kan benutten en elke
dag weer nieuwe dingen leer, ben ik zo
gelukkig dat ik nu deel uitmaak van een
fijn en hecht team. Dat geeft me een
geweldig gevoel, want ik ben toch wel
heel gevoelig voor sfeer. Ik zeg nooit
nooit, maar het onderwijsverhaal is even

Waar krijg jij energie van?

Natascha Jannink ‘Mijn twee passies, fotografie en honden, daar krijg ik energie van!’

aan de kant geschoven. Het werk dat ik
nu doe, is totaal anders dan wat ik deed
maar het blijkt zo goed bij mij te passen.’

In mijn energie
José tot slot: ‘Over een loopbaantraject
moet je trouwens niet te licht denken.
Je moet veel zelf doen. Maar het is
goed voor je ontwikkeling en je komt
erachter wat je wel en niet wilt. Mijn
traject was spannend, maar ik ben er
goed bij begeleid. Ik had een goede
klik met mijn loopbaanbegeleider en
daarnaast heb ik veel gehad aan HRadviseur Marijke, dat mag zeker gezegd
worden. Afgelopen april hoorde ik dat
ik een vaste aanstelling krijg binnen
Projectontwikkeling. Dit betekent dat
mijn vaststellingsovereenkomst hiermee
wordt vernietigd. Het huwelijk tussen mij
en de gemeente Zwolle is gered! We gaan
samen hopelijk heel oud worden. Ik zit
weer helemaal in mijn energie. Het was
het allemaal waard!’
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Wijzer in Zwolle

Over de zonnewijzer
en de ijssalon
Tekst Linda Hiemstra Foto’s: Linda Hiemstra, Ruben Bongenaar en HCO

De Grote Markt, het hart van de binnenstad, is één van de oudste gedeelten van Zwolle. De markt werd in de 14e eeuw
aangelegd, over de rivier de Grote Aa heen. Die stroomde toentertijd door Zwolle - ondergronds loopt ze nog steeds onder de
Melkmarkt en de Oude Vismarkt door. De huizen aan de noordzijde zijn aan het eind van de veertiende eeuw gebouwd en door de
eeuwen heen regelmatig verbouwd of gerestaureerd.

Kijk omhoog!
Weinig mensen op de terrasjes nemen de moeite omhoog te
kijken. Jammer, want er is veel moois te zien op de gevels.
Eén van de fraaiste versieringen is te zien op nummer 11,
vroeger hotel Heerenlogement, nu restaurant La Meridiana.
Daar prijkt een zonnewijzer uit 1754. De fraaie zonnewijzer,
gemaakt van marmer, is in 2012 voor het laatst gerestaureerd.
De restauratie daarvóór was in 1998 – met dank aan de familie
Talamini.

Via België zijn nazaten van de familie in Zwolle en Deventer
beland, waar ze ijssalons begonnen. In 1932 begonnen ze
in Zwolle, eerst aan de Bitterstraat, daarna aan de Oude
Vismarkt. Vanaf 1969 zitten ze op hun plek aan de Grote Markt
10. Het familiebedrijf bezit ook La Meridiana op nummer
11, vernoemd naar de zonnewijzer. Vanwege hun lange
geschiedenis in de stad wilde de familie wat teruggeven aan
Zwolle; omdat ze op een gezichtsbepalende plek zitten, hebben
ze in 1998 de oude zonnewijzer laten herstellen.

Familie Talamini

In De Zon

De familie Talamini komt uit Noord-Italië, uit een dorpje in de
Dolomieten. Grondlegger van het ijsimperium Pietro Talamini
ging eerst naar Wenen, waar hij ijs leverde aan het Weense hof
van Keizer Franz Joseph (die van keizerin Sisi).

Overigens is er nog een zon-gerelateerde gevel in de
binnenstad: Grote Markt 4 heet In De Zon. Leuk om eens rond
te kijken naar alle gevelstenen terwijl je een ijsje zit te eten
bij Talamini!
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Andreas van Rooijen woont energieneutraal

‘We konden alles zelf bepalen’

‘Het huis blijkt meer energie te leveren dan we verbruiken’
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De gemeente Ommen organiseerde in december 2014 een bijeenkomst over een landelijk gelegen nieuwbouwproject,
en vroeg bij de inwoners om ideeën. Andreas van Rooijen en zijn vrouw Conny besloten er uit interesse naartoe te
gaan. De intentie om zelf een huis te gaan bouwen hadden ze niet. Hoe anders is het gelopen ...
Tekst en foto’s Natascha Jannink

Andreas vertelt: ‘Tijdens de bijeenkomst hadden we
een enorme klik met een groep mensen die in dezelfde
levensfase zitten als wij. En zij dachten net als wij na
over duurzaamheid. Al snel werd het idee geboren
energieneutrale huizen te gaan bouwen. Wat ons
uiteindelijk over de streep trok, was de prachtige plek. Het
was een lot uit de loterij.’

zegt Andreas. ‘We trokken twee architecten uit Rotterdam
aan en eind maart lag er een ontwerp. Vervolgens stelden
we, op basis van gelijkwaardigheid, een bouwteam samen
en in september begonnen we met de daadwerkelijke
bouw. Conny en ik waren verantwoordelijk voor het budget
en de keuze van de materialen, en het bouwteam kwam
met ideeën, suggesties en voorstellen.’

Vol van start

Oud worden

Andreas en Conny schreven zich in en kregen op 17 juni
2015 de kavel van hun dromen. Spannend, want een ander
stel had ook belangstelling. ‘We verkochten ons eigen
huis en gingen tijdelijk in een vakantiebungalow wonen. In
januari 2016 gingen we vol van start met het werkproces’,

Afgelopen maart konden ze eindelijk het nieuwe huis
betrekken. Het was toen nog steeds niet helemaal af.
‘Het voelde als kamperen in je eigen huis’, zegt Andreas.
‘Omdat we niet-traditioneel hebben gebouwd, heeft het
ons veel energie gekost. Maar we hebben gekregen wat we
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wilden. De woning is licht en er is contact met buiten. We
konden zelf alles bepalen en dat heeft echt meerwaarde
gehad. Dat we klimaatbestendig hebben gebouwd, is mooi
meegenomen en dat past ook helemaal bij me. Maar
uiteindelijk gaat het natuurlijk over prettig wonen. Waar
velen over dromen, het bouwen van je eigen droomhuis,
hebben wij gedaan. Wij willen hier zeker oud worden.’

straal van 50 kilometer. We hebben een warmtepomp voor
energie, die zorgt voor warmte uit de grond voor de koude
dagen en koelte voor de warme dagen. We gebruiken geen
gas en de zonnepanelen zijn afgestemd op ons verbruik.
Het huis blijkt meer energie te leveren dan we verbruiken,
we zitten dus in de plus.’

In de plus

Van de oorspronkelijke groep die zou gaan bouwen, vielen
veel mensen af. Ze konden hun huis niet verkopen, of hun
bouwplannen werden afgekeurd. ‘Er wonen hier nu met
name gezinnen en starters zonder kinderen, met wie we
wat minder aansluiting hebben. Maar het wonen vinden we
echt fantastisch hier. We hebben zelf redelijk veel geklust
en dat voelt heel goed. Ik heb de deur van mijn oude huis
dicht gedaan en het was klaar. Het nieuwe huis is nu echt
mijn plek’, aldus Andreas.

Wat maakt dit huis nu zo anders? Andreas vertelt: ‘Het
huis is verhoogd gebouwd, dus op een soort van terpje.
Regen die van de daken valt, infiltreert in de grond. Het
water zakt weg in de bodem en gaat niet de riolering in. Zo
is er minder overlast bij hoosbuien, en het is handig voor
de planten als er een tijdje geen regen valt.’
De woning is gebouwd met het oog op klimaatadaptatie.
‘We maakten gebruik van natuurlijke materialen in plaats
van kunstmatig (isolatie)materiaal. Werken op basis van
de circulaire economie vond ik belangrijk. Zo werkte
onze aannemer weer met lokale aannemers binnen een

Fantastisch wonen

Meer weten over de bouw van Andreas’ huis?
Kijk op www.weeberarchitecten.nl
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The Great
Kerstdropping 2.0

Bijna is het zover: nog even
en je kunt je weer aanmelden
voor de kompasloop
(voorheen de kerstdropping).
Samen met collega’s de
wildernis in, en je weg
vinden. The Great Escape
Outdoors, maar dan anders.
Tekst Marjolein Achtereekte, foto Rob Bergman

Ted Heuver:
‘Ik doe (al 37 jaar) mee met de
kerstdropping, voor de traditie,
onderlinge competitie, spanning,
collegialiteit, lol (voor en achteraf) en
gezelligheid. Maar vooral: om mee te
doen met mijn gezin tegen de rest van
de gemeentelijke lopers.’
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Escape Outdoors
De kompasloop (voorheen kerstdropping) verrijkt
de deelnemers op diverse gebieden. Alleen al het
in groepsverband, ’s avonds, een stevige wandeling
maken draagt bij aan de verbetering van de vitaliteit
der deelnemers. Voorpret in de bus op weg naar een
geheime bestemming; het kopen van lootjes om kans
te maken op schitterende prijzen en proberen de
andere teams in te schatten. De mate van sleetsheid
der wandelschoenen is hierbij een belangrijke
indicatie, evenals het dragen van professionele
mijnwerkerslampen en ander intimiderend equipment.
Aangekomen op de plaats van de drop wachten tot
je mag, om dan met coördinaten en frisse moed een
bospad in te slaan.

Dwaallichtjes
Onderweg bepalen wat de juiste route is, en met
elkaar dubben over de te tolereren mate van afwijking
is een boeiende bezigheid. Meestal is er voldoende
mondvoorraad aanwezig om tijdens de kompasloop
met enige regelmaat een pauze in te lassen. Onderweg
in het donkere bos zien we in de verte dwaallichtjes
van andere deelnemers. Ook komen we zorgelijk vaak
andere deelnemers tegen die dus een tegengestelde
richting hebben gekozen. Gaan wij verkeerd? Hebben
we een verkeerde keuze gemaakt en hebben we
tien minuten geleden een eerdere afslag gemist?
De opluchting bij het opdoemen in de verte van één
der posten is groot, vooral als daar een lekker warm
kopje soep wordt geserveerd. Ook is het bij een post

prettig en gezellig om bij te kunnen praten met andere
deelnemers of het organiserend comité. Niet te lang
dralen hier, want tijd is een bepalende factor voor hen
die strijden om de eerste plek.

Noodenveloppe
Uiteindelijk is de haven in zicht en is het een genot om
even te kunnen zitten met een drankje. Andere teams
druppelen binnen of zijn er al. Als iedereen het eindpunt
heeft bereikt, desnoods door het openen van de
noodenveloppe, start de prijsuitreiking met aansluitend
de verloting met fan-tas-ti-sche prijzen. Geheel voldaan
gaan we uiteindelijk, rozig en vermoeid, huiswaarts.
Voor menigeen is de kerstvakantie aansluitend. Die kan
worden aangewend om te recupereren.

Aanmelden
Ach, het dwalen door een donker bos in de winter,
de maan schijnt over de bosrand en de heidevelden.
Soms ligt er sneeuw, soms is het stormachtig en
soms regent het; door de bossen wandelen by night
is voor mij een unieke en prachtige ervaring die ik
zonder deze kompasloop niet zou ervaren. Wil je dit
ook experiencen? Dat kan, het is zelfs onthutsend
eenvoudig om als een hobbit door de velden te gaan
met je fellowship. Formeer een team van minimaal drie
personen en geef je op bij PV De Kogge. Officieel kan
dat pas in november, maar officieus kun je Alwin Flim
alvast een mailtje sturen (ar.flim@zwolle.nl). Wie weet
komen we elkaar dan tegen op een driesprong?

Klaas Weertman:
‘De kerstdropping is voor mij de afsluiting van het jaar, daarna ben ik twee weken vrij tot het nieuwe jaar. De
uitdaging is altijd het eindpunt te vinden op eigen kracht, waarbij we vooral onderweg veel lol hebben (zolang we
goed lopen tenminste).
De kerstdropping is voor mij daarnaast ook een strijd met de collega’s van de voormalige afdeling ECC. Het
maakt niet uit of je eerste wordt, zolang je maar als hoogste koppel eindigt ten opzichte van je directe collega’s.’
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Ga ook op Buitenstage!
Foto’s John Ruiter

Meekijken
De adviseurs van de afdeling
Communicatie zitten veel binnen.
Ze denken, praten en schrijven vol
enthousiasme over en voor Zwolle,
maar meestal gebeurt dat van
achter een bureau. Terwijl er in de
dynamische binnenstad van Zwolle
ontzettend veel aan de gang is. Daarom

gingen de communicatiecollega’s op
buitenstage met de experts, om die
stadsontwikkeling met eigen ogen wat
nader te bekijken. Op deze pagina’s kun
jij meekijken.

Meedoen
Met stedenbouwers Henk Snel en
Pascal Donze deed de afdeling een

klein rondje Zwolle. Langs bouwkundige
hoogtepunten, wonderschone plekjes
en verborgen details die je in het
voorbijgaan niet snel op zullen vallen.
Wil jij ook zo’n rondje Zwolle met je
collega’s? Bel of mail Henk en Pascal,
stap met hen op de fiets en Energize je
afdeling!

Energize je

het magazine

afdeling!
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Ayurveda houdt Froukje in balans
‘Energie, dat omvat het hele leven’, vindt Froukje Idsardi,
werkzaam als kenniswerker bij de afdeling Project
ontwikkeling. Energie, en vooral het evenwicht daarin,
speelt een belangrijke rol in Froukjes dagelijks leven.
Ayurveda is daarbij het sleutelwoord. ‘Het houdt me in
balans.’
Tekst Karin Derksen, foto’s Maria Willems

VATA

ruimte

PITTA

KAPHA

lucht

aarde

water

vuur

Ayurveda
Indiase traditionele natuurgeneeswijze, een van de complementaire geneeswijzen

Weet jij hoe het zit met je
energiebalans?

Ayurveda is zowel een levensstijl als de natuurgeneeswijze
die eeuwen geleden haar oorsprong vond in India.
‘Ayur’ is een Sanskriet-term voor ‘leven’ en ‘veda’
staat voor ‘wetenschap’ of ‘kunst’. Ayurveda betekent
dus letterlijk ‘de wetenschap of kunst van het leven’.
Energie of levenskracht neemt daarbij een centrale plek
in. De Ayurveda stelt namelijk dat alle energie –in de
geest, in het lichaam en de wereld om ons heen– drie
karakteristieken heeft.
1. De eerste karakteristiek is Vata. De impulsenergie die
staat voor beweging, verandering.
2. Pitta is de transformatie-energie en staat voor
vuurkracht.
3. Kapha, de derde karakteristiek, is structuurkracht.
Kapha zorgt voor structuur en stevigheid.

Body - mind - soul
Froukje: ‘De Ayurveda stelt dat ieder mens bij zijn
geboorte een unieke, volmaakte verdeling van deze drie
energiekarakteristieken heeft. Deze karakteristieken zie
je bijvoorbeeld terug in lichaamsbouw, immuunsysteem,
karaktertrekken en gedrag. Zo is iemand die een Vataconstitutie heeft vaak te herkennen aan een magere
lichaamsbouw, met veel beweeglijkheid en een actieve
geest. Dagelijks staat onze natuurlijke energiebalans
bloot aan verstoringen. Zoals stress, maar ook door wat
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we eten. Maar liefst 80% van de ziekten ontstaat in het
maag-darmsysteem. Af en toe een diepvriespizza eten
kan best, want iedereen beschikt over het vermogen om
veranderingen op te vangen. Maar probeer verder zo vers
mogelijk te eten, dat levert namelijk veel energie.
Doen wat je leuk vindt, is ook zo’n mooie
energieleverancier. Als je doet waar je talent ligt, gaat de
energie stromen. Ayurveda is erop gericht om lichaam,
geest en ziel in balans te brengen en houden.’

Hart
Dat past Froukje dagelijks toe in haar eigen leven en ze
vaart daar wel bij. Ze heeft veel energie en is zelden ziek.
Als gediplomeerd ayurvedisch therapeut helpt ze af en toe
ook anderen. Hoe is dat zo gekomen? Het is de liefde voor
India die Froukje in contact gebracht heeft met Ayurveda.
‘In 2000 viel Ayurveda in mijn schoot. Ik verdiepte me in die
periode in de Indiase cultuur en kwam zo in aanraking met
deze natuurgeneeswijze. Ze heeft mij gegrepen en niet
meer los gelaten. Ik heb mijn hart verpand aan Ayurveda

en India’, vertelt Froukje, die in 2009 haar diploma haalde
aan de Academy of Ayurvedic Studies. Sindsdien heeft ze
haar eigen bescheiden praktijk aan huis, naast haar werk
voor Zwolle.

Bewust
Hoe weet je hoe het zit met je eigen energiebalans?
Froukje: ‘Bewustwording, daar begint het mee. Hoe zit
je erbij? Hoe voel je je? Maar ook de conditie van je huid,
haar en nagels is een indicatie van hoe het met je energie
gesteld is. En toch ook weer de voeding. Heb je energie
na een maaltijd? Of kak je in? In dat laatste geval kost de
vertering van je voeding te veel energie in plaats van dat je
er een boost van krijgt.’
Over Ayurveda valt nog veel meer te lezen en
te ontdekken. Wil je meer weten over Ayurveda en
Froukjes praktijk? Neem dan eens een kijkje op:
www.anjali-ayurveda.nl.
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Arthur ten Have over zijn damesteam

Eerst de raad, dan voetbal
Naast zijn werk als raadsgriffier
is Arthur ten Have in zijn vrije
tijd trainer/coach van een
damesvoetbalelftal. Het is een
mooie positie om met de sport
bezig te zijn, want damesvoetbal
zit in de lift. Daarnaast krijgt
Arthur energie van zijn dames.
Tekst Arjan Kats, beeld eigen archief

Vanaf zijn jonge jeugd is Arthur fan
van de sport. ‘Voetbal is mij met de
paplepel ingegoten. Mijn weekend
bestond uit het coachen van de
pupillen, spelen bij A1* en het tweede,
en op de bank bij het eerste elftal.
Daarna snel naar huis om Studio Sport
te kijken.’ Zijn punt is duidelijk: voetbal
is belangrijk, maar als de keuze
moet worden gemaakt tussen een
raadsvergadering of training geven?
Na enige twijfel komt het antwoord:

naast te hebben. De combinatie is het
mooiste.’

Veel stappen gezet
Het seizoen is afgelopen. Hoe hebben
de dames het gedaan? ‘We zijn vijfde
geworden, en dat is prima. Bovendien
is resultaat belangrijk, maar het
sociale proces ook. Bij de heren
begint iedereen te zeiken als een
opkomende back de bal verprutst. Bij
de dames checkt een spits die alleen

‘De groei is waar ik voor een belangrijk deel mijn
energie uit haal’
‘Dan kies ik het eerste. Voetbal is een
klein wereldje. De raadsvergaderingen
zijn breder, er gebeurt meer. Ik houd
van mijn werk, maar ik moet er niet
aan denken om het voetbal er niet

op de keeper afkomt of ze de goal aan
iemand kan gunnen. Ook de motivatie
van de dames is anders. Als er sneeuw
op het veld ligt, dan regelen de heren
binnen no-time een zaaltje. Bij de
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dames staan we na 88 appjes te bowlen. Daar is nog wel wat
progressie mogelijk. Gelukkig hebben we al veel stappen gezet,
en die groei is waar ik voor een belangrijk deel mijn energie uit
haal. Verder geeft de onderlinge band veel energie. Ik weet wat
de dames bezighoudt, zowel binnen als buiten het veld.’

Met sprongen vooruit
Mannen kunnen af en toe wat lacherig doen over het
damesvoetbal. Kunnen vrouwen nu wel of niet voetballen?
Arthur, een beetje geagiteerd: ‘En of ze dat kunnen! Als je een
wedstrijd kijkt uit de topjaren van het vaderlandse voetbal (de
jaren ‘70), dan zie je een tergend traag baltempo. De mannen
hebben decennia over hun ontwikkeling gedaan. De dames gaan
met sprongen vooruit!’ Vervolgens, lachend: ‘Bovendien houd
ik de dames niet meer bij in het veld. En in de kantine zijn ze
ondertussen ook onverslaanbaar!’
*En voor de niet-voetballers: A1 betreft de junioren, het ‘eerste’ en het ‘tweede’
zijn seniorenelftallen (gemiddeld genomen de range tussen 18 tot 30 jaar). Bij
voetbal begin je als kind bij de F’jes en stroom je de jeugdklassen door tot aan de
A-groepen. Afhankelijk van je voetbalkwaliteiten speel je in het 1e, 2e, 3e, etc. van
de F’jes, E’tjes, D’tjes, etc.

Waar krijg jij energie van?

Maria Willems ‘Zicht op de kerncentrale van Doel (België)’
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Beter op de fiets!
Jazeker, van fietsen word je moe. Helemaal met die eeuwige tegenwind in dit land. Tegelijkertijd is er niets
fijners dan een tocht op de pedalen om je hoofd helemaal leeg te maken. En jezelf weer op te laden voor
‘another day at the office’. Blauwdruk heeft een zomerse stadsroute voor je uitgezet. En de oplaadpunten in
kaart gebracht, waar je écht energie opdoet. Met oog voor mens, dier en milieu. Fiets ze!

1 Theetuin Stadsland B&B
Theetuin/pluktuin Stadsland B&B:
voor bloemen, koffie, thee of sap,
cake en taart tijdens uw rondje.
Hasselterdijk 57
www.theetuinstadsland.nl
2 Biologische schapen- en geitenmelkerij de Vreugdehoeve
Schapentheater, boerderijwinkel en
thee- en koffieschenkerij.
Zalkerveerweg 20
www.devreugdehoeve.nl
3 Kaas- en Zuivelboerderij
De Huppe
Door zorgmedewerkers
zelfgemaakte boerenkaas, houten
meubelen, bloemen en groenten.
Ook boerengolf en Klootschieten.
Dus Kijken, Ruiken, Proeven en
Beleven.
Kleine Veerweg 9
www.dehuppe.nl
4 De Groentefabriek
De Groentefabriek is een eigenwijze
stadstuin in de stad Zwolle. We
hebben net buiten de binnenstad
een community-tuin in combinatie
met een zelfoogsttuin.
De tuinen hebben gemeen dat ze
een overvloed aan groenten, fruit,
bloemen en kruiden produceren
en dat ze ruimte bieden voor alle
inwoners van Zwolle om ervan te
genieten, te leren en in mee te
werken.
Ruusbroecstraat 3
www.groentefabriek.nl

5 Uw Stadsboer
Wij zijn boer midden in de stad.
Ontmoet onze koeien op de Tippe,
een pracht stuk land in Stadshagen.
Midden in ons mooie Zwolle
hebben wij een winkel waar je onze
producten kunt proeven en ook
kunt kopen. Wij vertellen je daar
graag meer over ons bedrijf en onze
activiteiten.
Jufferenwal 13-15
www.uwstadsboer.nl
6 De Stadsbakker
De Stadsbakker is een bakkerij in de
binnenstad van Zwolle. Een nieuw
concept, andere soorten brood en
een persoonlijke bediening.
Blijmarkt 4
www.destadsbakker.nl
7 Gooody fooods
GooodyFooods is een winkel
van ruim 700m2, vol goeds in
de breedste zin van het woord.
Biologisch, Fairtrade, vegetarisch,
Demeter. We willen je graag
producten aanbieden die goed zijn
voor mens, dier en onze aarde. Wij
geloven in die sterke drie-eenheid.
Onze winkel zien we dan ook als
schakel tussen ‘good food’, ‘feeling
good’ én ‘doing good’
Potgietersingel 1
www.denatuurwinkelzwolle.nl
8 Dapp frietwinkel
Het begon met het bakken van verse
biologische frieten vanuit onze Dapp
Frietfiets; iedere vrijdag stonden
we op de biologische markt op

Vredenburg in Utrecht en wekelijks
kwamen er weer enthousiaste
klanten terug! Naast de verse
biologische frieten serveren wij ook
andere biologische producten zoals
biologische geitenkaaskroketjes en
biologische drankjes.
Roggestraat 1
www.frietwinkel.nl/zwolle
9 Franck
Eigenlijk is Franck het logisch
vervolg op de succesvolle Le
Perron bakkerszaak in Zwolle:
een complete eetwinkel. De vele
vaste klanten van Olaf en Judith
waren al gewend dat regelmatig
nieuwe (vaak kleinschalig en lokale)
foodinitiatieven een plekje kregen
naast het brood. Van lokale zuivel
en kaas tot handgemaakte ketchup
uit Zeeland en popcorn uit de UK.
Prachtige lokale bieren, single
estate chocolade en waanzinnige
pindakaas uit Rotterdam.
Diezerpoortenplas 9
www.franck.nl
10 Ekoplaza
Ekoplaza staat voor biologisch.
We zijn een biologische
supermarktketen en willen jou
ondersteunen in een gezonde,
biologische leefstijl. We geloven
dat de bodem de basis van alles is.
Als we de aarde goed behandelen,
levert deze gezonde, smakelijke
producten op. Vol voedingsstoffen
en rijk aan smaak. Deze producten
vind je in onze winkels, zonder
synthetische geur-, kleur- en
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Rondje Zwolle
Afslag biologisch
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Fietsroute Rondje Zwolle
Verbindingsroute
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17
smaakstoffen of conserveringsmiddelen.
16
Voedsel zoals het bedoeld is.
Vechtstraat 50
www.ekoplaza.nl
11 De Langenhof
De Langenhof staat voor kleinschalig,
veelzijdig, kwaliteit en persoonlijke
aandacht. Wij doen er alles aan om het
jou naar de zin te maken. De Langenhof:
Galerie, Lunch, High tea, Diner. Dit alles
in een prachtige landelijke omgeving.
Brinkhoekweg 8
www.delangenhof.nl
12 Tuin Salland
Tuin Salland is een biologisch tuinbouwbedrijf gelegen aan de rand van Zwolle.
(Achter Berkum, aan de Vecht). Op dit
circa 4 hectare grote bedrijf telen wij vele
soorten groenten, die allemaal in Zwolle
geconsumeerd worden. Er worden geen
kostbare kilometers met de groenten
gereden, en dat maakt onze groente extra
milieu-vriendelijk, vers, voordelig en
vertrouwd. We verkopen groente op onze
groentekraam op de tuin (op vrijdag vanaf
13:00 en zaterdag vanaf 09:00).
Maatgravenweg 20
www.tuinsalland.nl
13 Doepark Nooterhof
Midden in Zwolle ligt Doepark Nooterhof,
een prachtige groene oase waar iedereen
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volop kan genieten en kennis kan maken
met allerlei aspecten van een groene
leefomgeving.
De geschiedenis van het park gaat zo’n
25 jaar terug. Doel van de toenmalige
wethouder en naamgever Arie Nooter
was om mensen de waarde te laten
ervaren van inheemse planten en de
relaties tussen plant, mens en dier.
Goertjesweg 1
www.doeparknooterhof.nl
14 Biologische slagerij Haverkort
Wie van lekker en verantwoord eten houdt
zal zich bij ons helemaal thuis voelen. Als
prioriteit staat bij ons welzijn van dier en
mens bovenaan. Dat verantwoord eten
ook lekker en eerlijk kan zijn, bewijzen
wij iedere dag weer. In onze slagerij komt
al ons vlees van biologische boerderijen
en zijn onze vleeswaren en worstsoorten
uiteraard ook biologisch.
Assendorperstraat 49
www.slagerijhaverkort.nl
15 Echt Sjaan
Echt Sjaan is een winkel met eerlijke
kleding voor dames en kinderen. We zijn
gevestigd in Zwolle. Echt Sjaan verkoopt
een aantal gecertificeerde biologische
en/of Fairtrade kledingmerken. We
zijn steeds op zoek naar mooie en
verantwoorde spullen. Liefde voor
mensen en milieu is hierbij leidend.

Assendorperstraat 111
www.echtsjaan.nl
16 Erve Slendebroek
Boerderij ‘Erve Slendebroek’ is het
agrarisch familiebedrijf van Jaco en
Roelien Visscher en hun vier kinderen. De
boerderij bevindt zich aan de zuidkant van
de stad Zwolle en bestaat op de huidige
plek al meer dan 150 jaar. Sinds 1863
zijn Jaco en Roelien de 5e generatie die
op deze mooie plek mogen wonen en
werken. Wil je ook genieten van de rust
en weidsheid van deze bijzondere plek?
Breng dan eens een bezoekje aan de
boerderijwinkel of het speciaal ingerichte
rustpunt. Je bent van harte welkom!
Kanaalweg 20
www.erve-slendebroek.nl
17 Enexis huis Zwolle –
Een huis van nu
Zelfstandig voldoende energie opwekken
voor een heel huishouden én een
elektrische auto? De verwarmingskosten
voor een huis halveren? En als gezin
75.000 liter minder water gebruiken per
jaar? Het is geen toekomstmuziek. Het
kan. Nu. In het Enexis Huis Zwolle zie je
hoe. Een kijkje nemen kost niets, maar
reserveer wel een rondleiding via de
website.
Marsweg 5
www.enexshuis.nl/zwolle
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Blauwdruk, kersteditie:
Gasthoofdredacteur
Henk Jan Meijer blikt vooruit
Foto voor illustratie Rob Bergman

In de zomer is Kerst een ver-van-je-bed-show.
Logisch; er is een tijd van terrassen, en er is een
tijd van kerstkransen. Maar terwijl de mussen van
het dak vallen, is de Blauwdrukredactie al druk
bezig met de invulling van de kersteditie. Met als
gasthoofdredacteur burgemeester Henk Jan Meijer.
‘Privé en zakelijk lopen bij mij 24/7 door elkaar heen. Mijn
gezin pas ik altijd in mijn werkzaamheden in. Het kan zijn dat
ik ’s nachts om half 1 nog zit te mailen, omdat ik ’s avonds met
mijn dochters in gesprek was. Als je de juiste balans weet te
vinden, beïnvloeden alle aspecten van je leven elkaar positief.
De leuke dingen die ik overdag beleef, deel ik ’s avonds met
mijn gezin.
Kerst is een belangrijke periode voor mij. Als het Kerst is,
neem ik meer tijd voor mijn familie. Dan ben ik binnen, thuis,
en zijn we gericht op elkaar. Dat zou je eigenlijk het hele jaar
door meer moeten doen. Ik kan me voorstellen dat ‘Balans’
een mooi thema is voor Blauwdruk.
In het voorjaar krijgen we spannende gemeenteraadsverkiezingen.
Tegen de Kerst is bekend wie de spelers zijn. Als burgemeester houd ik me bij
de verkiezingen op de achtergrond, al vind ik dat moeilijk. Ik bewaak de continuïteit,
want de ontwikkelingen in de stad gaan veel verder dan een collegeperiode van vier
jaar. Ik ben een bestuurder, maar politiek is mijn hobby. Al vanaf dat ik een jaar of
10 was. Het is een interessant onderwerp, en ook leuk om daaraan in Blauwdruk wat
aandacht te besteden.’
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Evenementen in Zwolle
Kijk op pagina 18!

Zwolle aan Zee!

Op de foto´s the making of van de cover. Met onze enthousiaste
modellen Kim en Sema, zon, strand en de Peperbus.

COLOFON
Blauwdruk is het personeelsblad
van de gemeente Zwolle.
Hoofdredacteur:
Lydia Lijkendijk
Eindredactie:
John Ruiter
Trafficmanager:
Paulus van der Velde
Regie en art direction:
Afdeling Communicatie,
team Corporate
Redactie:
Annemarie Bergers-Bos, Luuk
van den Bosch, Paul Feldbrugge,
Alwin Flim, Linda Hiemstra,
Natascha Jannink, Arjan Kats,
Dick Mulder en José de Ruiter.
Onze fotograferende collega’s:
Rob Bergman, Jacob de Boer,
Han Fransen, Natascha Jannink,
Jeroen Kroon, Henk Procé,
John Ruiter, Sven Seegers en
Maria Willems.
Vormgeving:
Afdeling Communicatie
Maria Franken-Rios (art director)
Christiaan Wever (vormgeving)
Druk:
Zalsman B.V.
Blauwdruk verschijnt 2 maal per
jaar in druk en 5 maal als digitaal
magazine.
Adreswijzigingen kun je doorgeven
aan Antje Petter-Brand:
a.petter-brand@zwolle.nl of
(038) 498 23 58
Met heel veel dank aan:
Sema Altay en Kim Bos
(covermodellen), in kleding van
Shoeby Stadshagen, Wade 15,
8043 LR Zwolle (Winkelcentrum
Stadshagen)

Fotoklimaat

Maak in de vakantietijd een foto van jezelf en/of je gezin, collega’s en vrienden,
met het onderwerp Klimaat. Lever ‘m in vóór 7 september.
We projecteren alle foto’s op de nazomerborrel. De leukste wint een ijsbon.

Doen!

Stadsstrand Zwolle
Intertoys

