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Zwemmen in rivieren is
levensgevaarlijk!
Helaas zwemmen nog veel inwoners en
vooral kinderen in rivieren zoals de IJssel of
springen in sluizen of vanaf een brug zoals
de Twistvlietbrug. Dat is verboden, omdat
het gevaarlijk is. Komende zomer wordt er
regelmatig gecontroleerd door de gemeente
Zwolle en de politie.
Riskeer geen boete van 150 euro, maar nog
beter: zet je leven niet op het spel!
www.zwolle.nl/zwemverbod

Spetter pieter pater
Deze zomer hopen we op
veel mooie dagen, zodat we
onze mooie recreatieplassen
kunnen opzoeken. Als
partner van de gemeente
verzorgt ROVA het beheer
van de plassen. Voordat het
seizoen van start gaat, is al
heel wat werk uitgevoerd.
ROVA onderhoudt de
Agnietenplas (ca. 40 ha
groot), Milligerplas (ca. 65
ha.) en de Wijthmenerplas
(ca. 70 ha.). Dat zijn grote
oppervlaktes en elke plas
heeft weer haar eigen
kenmerken en bijbehorende
werkzaamheden.
De Milligerplas heeft
bijvoorbeeld veel
wateroppervlak. Dat
betekent voor de ROVAmedewerkers meer werk
aan het waterbeheer,
zoals het controleren van
de waterkwaliteit en het
bijhouden van de begroeiing
aan de randen. Bij de
Wijthmenerplas is juist meer
bos, en dat zorgt voor veel
snoeiwerkzaamheden.
In het hoogseizoen plaatst
ROVA een ballenlijn in

het water en zorgt zij
voor toezicht binnen deze
ballenlijn. Daarnaast maakt
ROVA het sanitair schoon,
leegt de prullenbakken en
ruimt het zwerfvuil op. Ook
trekken de medewerkers van
ROVA het uitgespoelde zand
van de stranden met groot
materieel uit het water, zodat
elke dag de stranden er
weer netjes bij liggen. En dat
allemaal voor het spetterend
buitengeluk van zwemmers.

Gewenst onkruid

De buitenruimte is van
ons allemaal en biedt een
plek voor ontspanning.
De lente was koud en nat,
Plasregels
Bij elke plas staat een
bord met huisregels. De
plassen zijn het hele jaar
open van zonsopkomst tot
zonsondergang. Bij alle
plassen zijn (betaalde)
parkeerplaatsen en
toiletvoorzieningen aanwezig.
Op drukke dagen is een
beheerder aanwezig.
Boten met een elektro- of
brandstofmotor zijn op
deze plassen verboden.
Surfen mag alleen aan
de diepe kant van de
ballenlijn (1 meter grens).
Met de hond wandelen mag
alleen in de winterperiode
van 1 november tot 1 april.
www.zwolle.nl/zwemplassen

maar wat was de natuur
mooi fris en groen!

We kijken wel uit naar een
mooie zomer met veel zon,
vooral nu de terrassen weer
open zijn. Eén ding is 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.
Vaak laten we de natuur zijn

de buitenruimte
geeft buitengeluk

gang gaan en soms helpen
we die een handje met
bijvoorbeeld bloembakken
aan de bruggen. Alles om
bij te dragen aan het Zwolse
buitengeluk.
www.zwolle.nl/buitengeluk

Veilig zwemmen
Veilig zwemmen kan je in in de
Wijthmenerplas, Milligerplas, Agnietenplas,
het openluchtbad in Wipstrik, het overdekte
zwembad de Vrolijkheid, in Stadshagen in
het overdekte bad Bubbels Bewegen en
in de drie zwembaden op de campus van
Windesheim.
www.zwolle.nl/zwembaden

Snoeien doet groeien
Om bomen gezond te houden,
moet je ze regelmatig
snoeien. En dat klinkt
gek, maar dat doet ROVA
ook als ze in bloei of blad
staan. Inwoners vragen ons
regelmatig hoe dat zit. We
leggen het in dit artikel graag
uit.
Door een boom te snoeien,
zorg je voor verjonging en kan
de boom goed groeien. Veel
bomen snoei je vlak na de
winterperiode. Dan is de kans
op schade aan de boom door

Maak je eigen buitengeluk op Burendag
De buurt leuker, mooier, groener of veiliger maken, dat doen veel
inwoners op Burendag 25 september. Of ze drinken een kop koffie
om ideeën uit te wisselen en plannen te maken.
Begin ermee op MijnWijk. Maak een afspraak met je buren op
deze website voor bewonersinitiatieven of nog beter: plaats alvast
een voorstel voor een verbetering in de straat of buurt. Dan heb
je gelijk contact gelegd met de wijkbeheerder van de gemeente
Zwolle. www.zwolle.nl/mijnwijk

vorst het kleinst. We snoeien
geen bomen waar vogels
in broeden. En we snoeien
maximaal 20 procent van de
takken weg.
Ook in andere perioden is
het goed om regelmatig te
snoeien. De juiste periode
verschilt per boom. Bij de
berk, esdoorn en haagbeuk
komt de sapstroom al vroeg in
het voorjaar op gang. Daarom
is het beter deze bomen in de
zomer en herfst te snoeien,
wanneer ze in blad staan.

Wat is jouw buitengelukplek in de zomer?
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.

Tips voor snoeien in eigen tuin
• Werk met goed en scherp
gereedschap.
• Snoei de takken net boven
een knop die naar buiten is
gericht.
• Knip takken weg op de
plekken vlak na het ‘oog’
(knop).
• Haal niet meer dan 20 tot
30% van de boom af.
• Check op internet in welk
seizoen je de boom kan
snoeien.

Bewoners en hun buitengeluk
Ook de kinderen helpen mee in de Händellaan. Hun ouders
richten het grasveld voor het huis zo in dat zij voor de
gezelligheid op de nieuwe gevelbankjes gaan zitten en de
kinderen veilig kunnen spelen. De insecten zijn welkom in de
zelfgemaakte insectenhotels. www.zwolle.nl/mijnwijk
Bewoners Händellaan adopteren gemeentegrond

Onkruid bestaat niet, wordt wel eens
gezegd. En eigenlijk klopt dat wel.
Soms. Soms ook niet want als het je
tuin overwoekerd, dan is dat niet fijn
en haal je het weg. Maar onkruid kan
ook nuttig zijn.
In veel plantsoenen schoffelen ROVAmedewerkers om het daar ongewenste
kruid (onkruid) te verwijderen. In
overleg met de gemeente kan worden
afgesproken het onkruid toch te laten
staan. Het gaat dan om plantjes die
een goede bijdrage leveren aan de
biodiversiteit.

Zo valt in het voorjaar het Robertskruid
op. Deze bodembedekker groeit en
bloeit goed. Het plantje zorgt voor
voedsel voor insecten en dat ander
onkruid minder kans heeft te groeien.
Ook Speenkruid laat ROVA staan. Dit
plantje laat zich het hele jaar niet
zien om dan in maart ineens in grote
aantallen bovengronds te verschijnen.
Door de vroege bloei zorgt het voor
voedsel voor bijen en insecten in de
periode dat nog weinig andere planten
in bloei staan.

