
Update Groene Eendrachtstraat 
 

 

Zwolle, januari 2018  

Beste straatgenoten, 

Bij deze een update van het vergroenen van onze straat:  
- Samenvatting van het plan voor de groenplekken  
- Oproep voor contactgegevens als je klimaatadaptieve maatregelen wilt nemen (afkoppelen 

regenpijp of groen dak). Graag reacties voor 15 januari 
- Onderhoud groenplekken 
- Informatieavond op maandag 22 januari, 20.00 op nummer 34 ontwerp groenplekken door 

Harry Pierik 
- Isolatieproject  

 
In de zomer hebben we een enquête gehouden in de straat. Uit de overgrote meerderheid van de 
reacties kwam naar voren dat jullie meer groen en minder auto’s willen. Dit heeft geleid tot een 
voorstel aan de gemeente voor het vergroenen van de straat. We zorgen als straat voor het 
onderhoud en helpen bij de aanleg van groenplekken. De gemeente betaalt en draagt zorg voor het 
straatwerk en voor de beplanting, ontwerp en de grond hebben we subsidie aangevraagd bij de 
provincie. We verwachten een dezer dagen een toezegging. Zodra deze is toegezegd kunnen we van 
start; onze verwachting is dat we in februari kunnen beginnen met de aanleg.  
In oktober hebben we gevraagd om jullie contactgegevens om jullie op de hoogte te houden van het 
project. Omdat we deze niet van iedereen hebben ontvangen, krijgen jullie bij deze nog een 
samenvatting van het definitieve plan:  
 
Samenvatting voorstel 
Op basis van de uitkomst van de enquête is ons voorstel om 3 groenplekken te maken waarbij 1 
parkeerplaats verdwijnt. Eén groenplek komt aan het begin van de straat, tussen nummers 32 en 
34, eentje halverwege de straat bij nummer 51 (dit is nu geen parkeerplaats) en één achteraan voor 
nummer 74. Een extra parkeerplaats komt voor nummer 49. Eén parkeerplaats wordt dus 
opgeofferd.  In ruil daarvoor gaat één gezin (nr. 72) auto elders parkeren op een daarvoor 
aangewezen plek, op de voormalige parkeerplaats van het Wezenlanden achter Sky High (dit is 
betaald parkeren). Dat was een voorwaarde voor de gemeente om een parkeerplaats op te heffen en 
het overleg en de afspraken hierover verlopen dan ook via de wijkbeheerder van Assendorp. Omdat 
er een auto verdwijnt zou het dus geen effect moeten hebben op de beschikbaarheid van 
parkeerplaatsen.  Voor verdere vragen, wensen of kritische noten, mail of bel ons! 
 
Onderhoud groenplekken 
We willen de verantwoordelijkheid van het onderhoud van de groenplekken met de hele straat 
dragen en organiseren. De gemeente heeft niettemin een handtekening nodig van drie straatgenoten 
die de groenplekken willen adopteren, als aanspreekpunt. Joke van nummer 74, Jantine van nummer 
51 en Angelie van nummer 39 hebben aangegeven ‘adoptieouders’  te willen zijn. Wij zijn daar heel 
blij mee!  
In de enquête hebben zo’n 18 huishoudens aangegeven mee te willen helpen met het onderhoud 
van een groenplek. Geweldig! We verwachten zo’n twee keer per jaar, aan de hand van een 
onderhoudsplan, een ochtendje aan de slag te moeten. Gezellig lijkt ons…  
 
 



Informatie avond ontwerp 22 januari 
We hebben groenontwerper Harry Pierik gevraagd of hij een ontwerp voor de beplanting wil maken. 
Dat wil hij. We hebben Harry Pierik gevraagd omdat hij veel ervaring heeft met stadse (gevel)tuintjes 
(hij ontwierp de geveltuintjes in de winkelstraten en bijvoorbeeld die op de hoek Assendorperstraat/ 
Eigenhaardstraat). Het is ons ook helder (n.a.v. jullie reacties en de enquête-uitslagen) dat de tuintjes 
‘kattenpoepproof’, niet te rommelig en niet te intensief qua onderhoud moeten zijn. Dit hebben we 
al aangegeven bij Harry.  
 
Op maandagavond 22 januari komt Harry Pierik langs. Iedereen die wensen heeft voor de 
groenplekken of geïnteresseerd is kan langskomen. Welke planten vinden we mooi? Waar moet het 
ontwerp aan voldoen? Als er een boom komt, welke soort vinden we dan mooi? Je bent van harte 
uitgenodigd. Harry Pierik heeft uiteraard zelf ook nagedacht over wat mogelijk is en zal een en ander 
aan ons voorleggen.  
 
Oproep contactgegevens voor klimaatadaptieve maatregelen 
Een groot aantal van jullie heeft in de enquête aangegeven klimaatadaptieve maatregelen te willen 
nemen (regenpijp afkoppelen, groen dak aanleggen). Hiervoor is ons subsidie toegezegd van het 
waterschap. De definitieve toezegging volgt na onze offertes. Het waterschap vergoedt de helft van 
de gemaakte kosten. Het afkoppelen en aansluiten op infiltratiekratten kost ongeveer 250 euro per 
20m2 dakoppervlak en een groen dak kost ongeveer 45 euro per m2.  
Dus dit is je kans! Wil je meedoen, mail dan voor 15 januari naar mail@sonjavandersar.nl.  
 
Isolatieproject  
Verder hebben we subsidie aangevraagd om met de straat verwarmingsbuizen te isoleren: een 
makkelijke manier om veel energie te besparen. Aangezien de klimplanten actie een groot succes 
was leek het ons een goed idee om met nog zo'n actie ook op energiegebied onze straat nog groener 
te maken.  
 
Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie natuurlijk bij ons terecht. 

Hartelijke groet,  

Sonja van der Sar (nummer 34) mail@sonjavandersar.nl 06-24816353 

Maartje van Reedt Dortland (nummer 30)  maartje.vanreedtdortland@live.nl 06-54363099 
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