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Wandelen over een vuilnisbelt
In elk seizoen is het heerlijk wandelen in
het Westerveldse Bos, ook in de winter. Je
kunt over de paden rondstruinen of een van
de uitgestippelde routes volgen.
De route van 8 km (blauw) en van 2,4 km
(rood) zijn aangegeven met pijlen op palen.
Op de parkeerplaats aan de Kolksteeg vind
je de informatie op het routebord.

Plant een boom in de winter
Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen zoals
wateroverlast door hevige regenbuien en extreem warme
dagen. In je eigen tuin kan je daaraan wat doen, ook in de
winter.

Mijn buitengeluk in de winter is: Oldeneel en de Schellerdijk, waar je kan genieten
van het weidse uitzicht en de mooiste zonsondergang achter de IJssel in Zwolle.
Ik geniet van de prachtige natuur met bos en weilanden met grazende koeien onder
het genot van natuurlijke muziek gemaakt door de wind en vogels.
Bewoner Djennie Falle-Djedje

De ‘berg’ van het Westerveldse Bos tussen
Aa-landen en Holtenbroek bestaat voor
het grootste deel uit afval. Vanaf 1930
begon men hier afval te storten. In 1960
zijn de eerste plannen gemaakt om van de
afvalberg een natuur- en recreatiegebied te
maken. En dat is goed gelukt.

Bomen zijn in de winter in een
rust-modus. In zachte winters
is de grond niet bevroren en
daarom is het een prima tijd
om bomen te planten. De
kleinste boom geeft al een
groot resultaat. Een boom
geeft schaduw, dempt geluid,
verbetert de luchtkwaliteit en
de grond rond de boom neemt
regenwater op.

Vleermuis overwintert
in geluidswal

Welke boom voor je tuin
geschikt is, kun je vinden in
de brochure Kleine tuinen van
Zwolle Groenstad.
Bekijk de brochure

Vogels voeren in winter
Het kost vogels in de winter veel energie om hun lichaam
op temperatuur te houden. Als extra energiebron kun je
vetbollen en een ketting van pinda’s ophangen.
Bij lichte vorst kun je vers
drinkwater neerzetten.
Vogels badderen daar ook
probleemloos in. Het water
rolt van de ingevette veren
zodat die niet bevriezen.
Bij strenge vorst kun je het
ijs vergruizen zodat ze de
ijssplinters kunnen oppikken.

• Giet de warme brij in
bijvoorbeeld een blikje, een
melkkarton, een theeglas.
• Leg daarin een stevige
katoenen draad die ruim
uitsteekt.
• Laat de brij stollen en je
vetbol is klaar om op te
hangen!

Zelf vetbollen maken
• Gebruik één deel vers,
ongezouten frituurvet
op één deel zadenmengsel.
• Smelt frituurvet.
• Voeg zadenmengsel toe en
laat dit afkoelen.

Maak je eigen buitengeluk
Steeds meer wijkbewoners steken de handen
uit de mouwen om hun buurt leuker, mooier,
groener of veiliger te maken. Wil je ook wat
organiseren samen met je buren? Je kunt alvast
beginnen met de voorbereidingen, bijvoorbeeld
door je idee op MijnWijk te plaatsen. Dan helpen
de gemeente Zwolle en ROVA je graag op weg.
www.zwolle.nl/mijnwijk

De buitenruimte is van
ons allemaal. Vooral in
coronatijd is die extra
belangrijk geworden
voor onze ontspanning.

Een echte winter met sneeuw
en ijspret hebben we al
even niet meer gehad. Dat
is voor velen jammer, maar
het geeft ook te denken
over de gevolgen van de
klimaatverandering. De winter
geeft ook ongemak door mist

en gladde wegen en dan moet
er gestrooid worden. Eén ding
is zeker: de buitenruimte geeft
ook in de winter buitengeluk,
voor jong en oud, voor mens
en dier. Daarvoor zijn we
samen verantwoordelijk: de
medewerkers van ROVA en

gemeente Zwolle en niet in de
laatste plaats inwoners. Vaak
laten we de natuur zijn gang
gaan en soms helpen we die een
handje. Dit doen we om bij te
dragen aan het buitengeluk van
anderen en van onszelf.
www.zwolle.nl/buitengeluk

Van kerstboom tot compost
Begin december heeft ROVA weer een grote kerstboom
geplaatst op de Grote Markt. Met groot materieel wordt de
boom z’n plaats gezet en verlicht. De lichtjes geven in de
donkere wintermaanden een warm en gezellig beeld in het
hart van de stad. Maar wat gebeurt er na de feestdagen met
de boom?
De boom gaat mee met alle kerstbomen die de kinderen
ophalen. Nog zo’n mooie traditie. Voor elke ingeleverde
kerstboom ontvangen kinderen € 0,20 en een stempel.
Bij 10 stempels krijgen ze een vrijkaartje voor zwembad de
Vrolijkheid.
Dit jaar is een recordaantal kerstbomen ingeleverd! Ruim 11.170.
Hierdoor voorkomen we dat de bomen na gebruik op straat
worden verbrand of als zwerfvuil in de wijken terechtkomen.
De ingezamelde bomen en die van de Grote Markt worden
versnipperd en verwerkt tot compost. Deze compost gebruiken
we voor de openbare groenvoorzieningen in de stad, zodat die in
het voorjaar weer kunnen groeien en bloeien.

Wat is jouw buitengeluk
plek in de winter?
Plaats een foto van jouw
buitengelukplek op Instagram:
@gemeentezwolle met
#buitengeluk en #zwolle.
De mooiste foto’s met de leukste
toelichting delen we met onze
volgers

Strooien voor een veilig buitengeluk
Tijdens de winter hebben vleermuizen te
weinig voedsel om te kunnen overleven.
Daarom gaan ze op zoek naar een plek om
hun winterslaap te houden. Dat doen ze in
kelders, holle bomen of ruimtes in muren.
In de geluidswal aan de Middelweg is bij de
aanleg een winterverblijf voor vleermuizen
gemaakt.
In het tochtvrije verblijf moet een constante
luchtvochtigheid en temperatuur zijn met
spleten, holletjes en open voegen waarin ze
kunnen wegkruipen.
Vleermuizen bereiden zich voor op hun
winterslaap door in het najaar flink te eten.
Hierdoor leggen ze een vetlaag aan, die ze in
de winter als reserve gebruiken.

Bij de eerste tekenen van vorst, sneeuw of ijzel rukken de strooiwagens van
ROVA uit. Al in het voorjaar worden de voorbereidingen getroffen. Zo kunnen
de medewerkers van ROVA bij gladheid snel uitrukken, zodat iedereen veilig op
weg kan.
We onderscheiden hoofdroutes en
fietsroutes. De hoofdroutes worden met
vrachtwagens gereden en de kleinere
voertuigen zorgen voor de fietsroutes.
In totaal strooit ROVA op 515 kilometer
wegdek.
Van november tot en met maart
ontvangt ROVA dagelijks een mail met
de weersverwachting en de verwachte
wegdektemperatuur per uur. Bij
extreme sneeuwval of ijzel belt Meteo
Consult naar ROVA.
Op de twee koudste plekken in het

wegdek zijn sensoren geplaatst die de
wegdektemperatuur, het vochtgehalte
en de hoeveelheid nog aanwezige zout
meten. Is het wegdek droog en ligt er
nog zout, dan hoeft ROVA niet uit te
rukken. Wordt het glad, dan gaan de
strooiwagens de weg op en plaatst
@ROVAzwolle een bericht op twitter.
De strooiroutes zijn te zien
op een digitale kaart op de
website van de gemeente.
Scan de QR-code om deze
te bekijken.

Buitengeluk is voor mij de mogelijkheid om na een thuiswerkdag een frisse neus te
halen in een groene omgeving. Gelukkig ligt park De Wezenlanden om de hoek, dus
ben ik daar regelmatig te vinden. En door al die actieve mensen, heb ik laatst zelfs
voor het eerst sinds jaren weer eens mijn hardloopschoenen aangetrokken!
Bewoner Jelmer Bron

Wachten op vorst
Bewoners en hun buitengeluk
Bewoners in Aa-landen tuinieren op gemeentegrond. Nu zijn ze
toe aan uitbreiding van hun buurttuin de Fluweeltuin. Scan de
QR-code en geniet mee.
Bewoners in Aa-landen tuinieren op gemeentegrond
in hun buurttuin de Fluweeltuin

Kijk je er ook naar uit? De wijkvereniging
SWA heeft een sneeuwveger van de
gemeente gekregen. Jos Velthuis van ROVA
heeft de mannen van de IJsvereniging
Dobbe een instructie gegeven. Nu is het
wachten op de vorst, zodat we weer kunnen
schaatsen op de Wavinvijver in Aa-landen.
Bekijk het initiatief op Mijn Wijk

