Voor mij zit buitengeluk in de kleine dingen. Ik kan er
bijvoorbeeld erg blij van worden om tijdens een wandeling
de eerste tekenen van de lente te zien.
Bewoner Hilja Bruining
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Minituintjes voor een groot resultaat

Zwolse tulp
Broedseizoen

De meeste mensen weten het niet, maar we hebben een
‘eigen’ tulp: de Zwolse tulp. Je denkt dan vast aan een tulp
die toevallig naar onze stad vernoemd is, maar de Zwolse
tulp is eigenlijk geen tulp. Het is een wilde kievietsbloem
(fritillaria meleagris) en komt dus uit de leliefamilie.
Waarom noemen we deze bloem dan Zwolse tulp?

een plek voor ontspanning. De lente vinden veel
inwoners het mooiste seizoen.

Zwolse schaapskudde
Sinds 1 april is de schaapskudde weer terug in Zwolle.
Schapen zijn levende grasmaaiers. Ze eten grassen, kruiden
en andere planten.
Door hun vacht en uitwerp
selen zijn schapen goede
verspreiders van zaden.
Niet alleen plantensoorten,
maar ook insecten, slakjes
en spinnen reizen mee met
het schaap en kunnen zich zo
verspreiden. Op deze manier

De maanden van de kriebels,
jeukende groene vingers, de

bloemetjes en bijtjes en volle
vogelnestjes. Eén ding is

brengen ze afwisseling aan
in de bodem. Door de scha
pen op precies afgestemde
tijden terug te laten komen
op dezelfde plek, houden ze
de bloemrijke plantengroei
en de biodiversiteit in stand.
www.zwolle.nl/schaapskudde
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vogels of insecten en is de
kruisbestuiving heel beperkt.
Dit kan uiteindelijk nadelig
zijn voor onze voedselketen.
Biodiversiteit is dus goed voor
dieren, maar zeker ook voor
mensen.
Wat doen gemeente en ROVA?
De gemeente en ROVA
onderzoeken hoe insecten nog
beter geholpen kunnen worden.
De komende vijf jaar maait
ROVA op vijf verschillende
plekken in de stad anders
dan op andere plekken in de
stad; op andere tijdstippen,
minder vaak of juist in fasen.
Dan kijken we elk jaar of met
deze manier van maaien de
biodiversiteit in Zwolle verder
vergroot kan worden.

Herplant na bomenkap
Jaarlijks moeten sommige bomen worden
gekapt. Dat komt doordat deze bomen ziek
zijn, bijvoorbeeld door de Essentaksterfte of
doordat ze uitgedroogd zijn door de droge
zomers. De vuistregel is dat voor elke gekapte
boom een nieuwe boom wordt terug geplant.
Dat kan ook op een andere locatie als de oude
plek niet meer geschikt is.
De bomenploeg van ROVA plant de meeste
bomen of besteedt dit uit als specialistisch
materiaal nodig is. Afgelopen najaar en dit
voorjaar worden meer dan 1.000 bomen
geplant in Zwolle. Dat wordt een grote diver
siteit aan boomsoorten, zoals elsen, kastanje
bomen, sierappelbomen, kersenbomen, eiken,
lindes en iepen. Deze variatie in boomsoorten
is belangrijk voor het evenwicht in de natuur;
en daarmee ontzettend belangrijk voor het
buitengeluk van mens en dier.
Video Herplant na bomenkap

Bron: Natuurmonumenten

Maak je eigen buitengeluk op
NL Doet
Oorkonde

lk jaar steken wijkbewoners op NLdoet
de handen uit de mouwen om hun buurt
leuker, mooier, groener of veiliger te maken.
Wil je samen met je buren aan de slag op
28 en 29 mei? Plaats je idee op MijnWijk
dan helpen de gemeente Zwolle en ROVA je
graag op weg. www.zwolle.nl/mijnwijk
naam organisatie

naam deelnemer

Als dank voor de enorme inzet en het
grote enthousiasme tijdens NLdoet.

datum

handtekening

NLdoet

Lente en spelen in
Wipstrik
De kinderen in Wipstrik-Zuid
zijn blij dat het lente is. Ze
kunnen nu weer vaker lekker
spelen in de natuurspeeltuin
die hun ouders hebben
gemaakt van wilgentakken
en boomstammen. Naast de

speeltuin kunnen ze balletje
trappen en hinkelen op de
beschilderde tegels.

Dit is een van de bewoners
initiatieven die op MijnWijk
staan. Heb je ook een goed
idee voor de buurt? Plaats dat
dan op dit platform dan neemt
een van onze wijkbeheerders
contact met je op.
www.zwolle.nl/mijnwijk

Word hotelbaas!
Bijen en andere insecten houden van
warme, droge holletjes. Ze leggen hun
eitjes in kleine holletjes in hout, riet of klei.
Zo’n insectenhotel kun je zelf maken.
Bekijk hier hoe je zo’n hotel
maakt

Heb je geen groene vingers, maar wel lentekriebels en wil je ook bijdragen aan
meer biodiversiteit? Maak een geveltuintje of een boomtuintje.
Een geveltuin is een smalle strook
groen langs de gevel, muur of schutting
van de woning. Vervang de tegels door
bloeiende planten en je stoep ziet er
veel leuker uit. Én het trekt vlinders,
insecten en vogels aan. Lees er meer
over op www.zwolle.nl/geveltuintje
Een boomtuintje maak je op het stukje
grond aan de voet van een boom die in

de verharding van een stoep of straat
staat. We noemen dat stukje grond een
boomspiegel. Kijk voor de spelregels op
www.zwolle.nl/boomtuintje
Tip: Overleg met de buren. Misschien
kom je samen op nog leukere ideeën en
ontstaat zelfs een geveltuinenstraat of
boomtuinenstraat. Doe het op NLdoet
van 28 en 29 mei!

Wat kan jij doen?
Help mee om het evenwicht in de
natuur te herstellen, bijvoorbeeld
door te voorkomen dat de
eikenprocessierups ons de kriebels
geeft. Hang een nestkastje in de buurt
van een eik zodat de koolmees daarin
haar nestje kan maken en de rupsen
opeet voordat het een plaag wordt.
www.zwolle.nl/eikenprocessierups
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In een tuin met alleen maar tulpen of heesters, ook al vind je
dat mooi, is geen variatie en dus zullen er maar enkele vogels
of insecten op af komen. ‘Bio’ betekent leven en ‘diversiteit’
betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid.

Biodiversiteit zorgt ervoor dat
veel verschillende planten,
bomen, kruiden en bloemen
groeien, bacteriën gedijen en
meerdere vogelsoorten, insecten
en zoogdieren zich thuis voelen.
Niet verspreid, maar dicht bij
elkaar. Ze zijn namelijk van
elkaar afhankelijk. Vogels
eten insecten die op geurige
planten afkomen. Komen in je
tuin geen vogels, dan heb je
meer last van muggen in huis.
Bijen zorgen voor de bestuiving
van bijvoorbeeld fruitbomen
waardoor de bloesem gaat
bloeien en je appels of peren uit
eigen tuin krijgt.
In een tuin met weinig
variatie aan (bloeiende)
planten en struiken komen
weinig verschillende soorten

Vaak laten we de natuur zijn
gang gaan en soms helpen
we die een handje. Alles om
bij te dragen aan het Zwolse
buitengeluk.
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Wat is biodiversiteit?

zeker: de buitenruimte geeft in
elk seizoen buitengeluk, voor
jong en oud, voor mens en dier.
We zorgen samen voor deze
buitenruimte: de medewerkers
van ROVA en gemeente Zwolle
en natuurlijk ook de inwoners.
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De buitenruimte is van ons allemaal en biedt
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Dat komt doordat ongeveer
80% van alle wilde
kievitsbloemen in het gebied
rond Zwolle groeit, zoals in
de Weteringen van Zwolle,
het Zwarte Water en de
Overijsselse Vecht. In april
bloeien de geblokte paarse
(en soms witte) bloemen in
weilanden en uiterwaarden.
De wilde kievitsbloem is in
het wild in Nederland zeer
zeldzaam. We zijn dus heel
zuinig op onze Zwolse tulp.

We kappen of snoeien geen bomen in het
broedseizoen. Ook een aantal bermen
worden niet gemaaid in deze periode. Van
15 maart tot 15 juli laten we de natuurlijke
kraamkamers van vogels met rust.
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