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Ecoshoppen
in Zwolle

Voorwoord

Colofon

Met gepaste trots presenteren wij de nieuwste Ecoshoppen in
Zwolle, editie 2019! In deze handige gids tref je de allernieuwste
duurzame adressen en actuele informatie aan. Met tips voor iedereen die kiest voor een bewust en duurzame levensstijl. Deze
gids is samengesteld door onze vrijwilligers die er veel tijd in
hebben gestoken. Dit heeft een prachtig resultaat opgeleverd.
We hebben de gids met zorg samengesteld. Desondanks kunnen zich onjuistheden of onvolledigheden voordoen. We staan
open voor feedback en/of wijzigingen.

Ecoshoppen in Zwolle is een uitgave van de Stichting Milieuraad Zwolle

De Milieuraad wil met deze Ecoshoppen in Zwolle de mogelijkheden tot een meer groene en duurzame consumptie in Zwolle
laten zien.Voor deze compleet herziene versie hebben we als
Milieuraad gekozen voor een online versie, en wel om 3 redenen. In eerste plaats verbruiken we geen papier, en ten tweede
is een online versie makkelijker aan te passen en te actualiseren.
Daarnaast biedt een digitale versie ook de mogelijkheid om de
gids op tablet of smartphone te bekijken.

Functionaliteiten

We zijn blij dat er in Zwolle steeds meer groene initiatieven zijn.
Om zo up to date mogelijk te blijven nodigen wij lezers, bedrijven en geinteresseerden uit voor het geven van suggesties, tips
en informatie over nieuwe initatieven.
Dit kan via info@milieuraadzwolle.nl

Ecoshoppen in Zwolle geeft praktische informatie en tips voor
mensen die op een gezonde en milieuvriendelijke wijze willen
leven. Op onze website www.milieuraadzwolle.nl proberen we de
informatie actueel te houden.
Samenstelling: Magrit Vaartjes en Hans IJzerman
Ontwerp: Marcel Lieverdink
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Wij hebben de belangrijkste keurmerken en de daarbij horende logo’s voor biologische voeding en diensten op een rij gezet, met daarbij een
korte tekst. Handig, als u in de winkel deze logo’s ziet. Zo is het heel herkenbaar voor als u in de winkel deze logo’s ziet. Daarnaast kunt u ook
op de bijvoegde link klikken om nog meer achtergrondinformatie te krijgen.

Keurmerken en logo’s

Biologische Voedingskeurmerken
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EKO-keurmerk
Veel consumenten hechten waarde aan duurzaam voedsel. Wat daarvoor de belangrijkste
argumenten zijn verschilt per persoon: dierenwelzijn, authentieke smaak, gezondheid, kwaliteit, behoud van het landschap, schoon w
 ater en schone bodem,
vrij van gentech, enz. Lang niet iedereen heeft tijd en zin om
claims van producenten op waarde te beoordelen. Een betrouwbaar, onafhankelijk keurmerk is dan een waardevolle oplossing.
Het EKO-keurmerk geeft aan dat een product gecontroleerd
biologisch is en bovendien afkomstig is van een bedrijf dat extra
aandacht besteedt aan duurzaamheid. Want dat is immers wat
een moderne, bewuste consument vanzelfsprekend vindt.

Demeter
De boer of tuinder gaat verder dan de
Europese wetgeving voor biologische
landbouw (in NL het Eko keurmerk en
voor europa het EU logo)

Europees Bio-keurmerk
Biologische producten zijn te herkennen aan het ‘groene blaadje’: het Europese keurmerk dat vanaf 1 juli 2012 op
alle verpakte biologische voeding moet
staan. Het ‘groene blaadje’ - dat overigens ook in zwart of wit afgedrukt mag worden - betekent dat het product voldoet aan de
wettelijke eisen voor biologische productie te weten:
•
•
•
•
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 roducten moeten voor minimaal 95 % uit echte
P
biologische ingrediënten bestaan.
Duidelijk moet zijn waar de ingrediënten precies vandaan komen.
Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen
kunstmest gebruikt
Bij de productie van vlees is rekening gehouden met
dierenwelzijn

Keurmerken en logo’s

Er vindt een strenge controle plaats door een onafhankelijke
organisatie: Stichting Skal.
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SKAL
Skal Biocontrole zorgt ervoor dat bio
logische producten ook daadwerkelijk
aan de biologische wetgeving voldoen.
Skal is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de
biologische productie in Nederland. De biologische productie
is in Nederland de laatste jaren flink toegenomen. Momenteel
staan ruim 1600 biologische boeren en meer dan 1700 levensmiddelenfabrikanten onder toezicht van Skal. Biologische producten zijn te herkennen aan het biologische keurmerk.

Het beter Leven kenmerk
Middels sterren op het Beter Leven
kenmerk kunnen consumenten kiezen
voor meer dierenwelzijn. Bij 1 ster krijgt
bijvoorbeeld een kuiken meer tijd om te groeien en krijgt zij
meer ruimte en afleiding. Bij 2 sterren krijgt een varken stro en
een uitloop naar buiten. 3 Sterren is het meest diervriendelijk en
is vergelijkbaar of gelijk aan biologisch.
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Het Vega(n) Keurmerk
Het Vega(n) Keurmerk garandeert dat in
een product geen ingrediënten hulpstoffen afkomstig van (gedode) dieren bevat.
Er is een vegetarische en een veganistische
variant. Het is bij producten met het V-keurmerk niet meer
nodig om ingrediëntendeclaraties te lezen: het product is dan
gegarandeerd vegetarisch of veganistisch. De Vegetariërsbond beheert en controleert het V-Keurmerk in Nederland,
verwante organisaties doen dit voor andere landen in Europa.
Het V-Keurmerk mag alleen gebruikt worden met expliciete
toestemming van de beheerder.

Eieren

Keurmerken en logo’s

Eicode
Op elk ei staat een eicode gestempeld. Deze eicode geeft het
soort ei aan, het land van herkomst en code van de kippenboerderij.
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Soort ei
0 = biologisch
1 = vrij uitloop
2 = scharrelei
3 = kooieieren
(verboden sinds 2012)

1-NL-1234567

Land van herkomst
NL = Nederland
DE = Duitsland
BE = Belgie

Marine Stewardship Council
De MSC heeft in samenwerking met verschillende wetenschappers en visserijdeskundigen van over de hele wereld een standaard
ontwikkeld voor duurzaam gevangen vis en
een standaard voor de traceerbaarheid in de
visketen.
Principe 1: Duurzame visbestanden
De visserijactiviteiten moeten op een voor de vispopulatie duurzaam niveau liggen. Alle gecertificeerde visserijen moeten zodanig te werk gaan dat het vissen oneindig door kan gaan zonder
dat de bronnen uitgeput raken.
Principe 2: Milieubelasting minimaliseren
Visserijactiviteiten moeten zodanig worden beheerd dat de
structuur, productiviteit, functie en diversiteit van het eco
systeem waarvan de visserij afhankelijk is behouden blijven.

Bedrijfsnummer kippenboerderij
Stalnummer kippenboerderij

Principe 3: Effectief beheer
De visserij moet alle lokale, nationale en internationale wetten
naleven en beschikken over een beheersysteem waarmee kan
worden ingespeeld op veranderende omstandigheden en
waarmee de duurzaamheid behouden kan blijven.
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Keurmerken en logo’s

Forest Stewardship Council
Hout is er in vele soorten en maten. Voor
toepassingen in huis en tuin is het goed om
te letten op de herkomst van het hout. Hout
met het FSC keurmerk (Forest Stewarship
Council) garandeert dat het hout afkomstig
is uit duurzaam beheerde bossen.

6

www.weidemelk.nl
Weidemelk is melk afkomstig van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in
het najaar ten minste 120 dagen jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen.

Fair Trade - Max Havelaar
Stichting Max Havelaar is onderdeel van een
internationale koepelorganisatie: Fairtrade
Labelling Organizations (FLO). Sinds de
introductie van het Max Havelaar keurmerk in
1988 heeft dit Nederlandse initiatief navolging
gekregen in meer dan twintig andere landen.
Het biedt consumenten en bedrijven de mogelijkheid om kleine
producentenin ontwikkelingslanden te helpen een betere plek
te verwerven in de handelsketen, zodat zij kunnen leven van hun
werk. Het geeft consumenten de zekerheid dat producten met
het keurmerk zijn verhandeld onder eerlijke handelsvoorwaarden. Het keurmerk is inmiddels te vinden op een brede range van
1700 producten zoals thee, chocolade, wijn, suiker, rijst, allerlei
soort fruit, katoen en zelfs ijs.
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Utz Certified
Een keurmerk voor koffie, cacao, thee,
katoen en kleding. Oorspronkelijke naam
was Utz Kapeh, goede koffie in Maya taal.
Boeren worden onder andere beoordeeld
op het volgende:
•
•

•

Traceerbaarheid: consumenten kunnen zien waar het pak
koffie precies vandaan komt.
Bodemmanagement: de boeren worden gestimuleerd bij
de teelt zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken. Boeren zijn verplicht voorzieningen te
treffen voor het filteren van afvalwater en het composteren van koffiepulp.
Veiligheid van werknemers en milieu: de boeren betalen
een rechtvaardig loon aan hun arbeiders en zorgen voor
betere arbeidsomstandigheden.

Voeding, biologische en
ecologische producten

Voordelen van biologisch voor de consument
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Biologische landbouw heeft een belangrijke natuur- en land
schapswaarde, biologische landbouw is een productiemethode
met respect voor de natuur. Doordat er geen chemische bestrijdingsmiddelen en natuurlijke mest worden gebruikt neemt de
biodiversiteit, de variatie aan planten en dieren, toe en blijven de

bodems en sloten rondom het bedrijf onaangetast.
De biologische landbouw zoveel mogelijk met een gesloten
kringloop. Dit houdt in dat het aantal dieren wordt gekoppeld
aan de hoeveelheid grond die de boer heeft. Hierdoor kent de
biologische landbouw geen mestoverschot.

Biologisch Brood
Biologisch brood wordt op een langzamere wijze bereid,
waardoor er minder voedingsstoffen verloren gaan.
Biologische Zuivel
Biologische melk bevat meer gezonde omega-3 vetzuren dan
niet biologische melk. Deze vetzuren zijn belangrijk voor het
immuunsysteem, en helpen bij het tegengaan van allergieën,
astma en hart- en vaatziekten. Biologische zuivel is ook helemaal vrij van hormonen en antibiotica
Biologische Groenten
Wist u dat gewone sla die voorverpakt wordt aangeboden in de
supermarkt, eerst gewassen wordt in een mengsel van water en
chloor om de sla knapperig te houden? De verpakking wordt,
samen met de sla, gevuld met kooldioxide en stikstof voordat
deze wordt afgesloten. Biologische groente bevat meer vitamines en mineralen dan voorverpakte groente.
Biologisch Fruit
Op normaal fruit worden regelmatig restanten van pesticiden
aangetroffen. Bij het telen van biologisch fruit worden nooit
pesticiden gebruikt. Biologisch fruit bevat meer vitamine C en
vaak ook meer mineralen en antioxidanten.
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Biologische groente/ Groente-abonnementen

Voeding, biologische en
ecologische producten

Tuin Salland
www.tuinsalland.nl
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Landjuweel De Hoeven
www.landjuweeldehoeven

Op dinsdag worden in de straal van Dalfsen-Zwolle de tassen
op vaste afhaalpunten neergezet.
Tuin Salland biedt biologische groente- en fruitabonnementen
aan. De afhaalpunten van de groente-abbonementen:

Aa-landen • Zwolle Zuid • Smaakspecialist
Dalfsen • Stadshagen • Assendorperstraat

• Berkum • Wipstrik • Assendorp • Zwolle Zuid • Westenholte
• Stadshagen • Holtenbroek • Kamperpoort • AA-Landen
• groentekraam op de tuin zie: www.tuinsalland.nl

Biologische geteelde groente zonder kunstmest en/of chemische bestrijdingsmiddelen, vers van het land, is een eerlijk
product met een heerlijks smaak en beter voor mens en milieu.

Maatgravenweg 20
8026 RG Zwolle
038 - 454 23 37
Info@tuinsalland.nl

Middenweg 4
7722 XK Dalfsen
0529 - 42 76 88
info@landjuweeldehoeven.nl
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De Zonnehorst biologisch/dynamisch
www.zonnehorst.nl

De Zonnehorst verkoopt haar producten vanuit de boerderijwinkel of de webwinkel of u kunt zich abonneren de biologische groente- en fruittassen. Via de webwinkel kunt u uw
pakket samenstellen en u kunt uw bestelling bij de Zonnehorst
komen ophalen. Wij leveren bestellingen ook af aan huis tegen
bezorgkosten in Noord-Overijssel en Zuid-Drenthe
Evenboersweg 28
7715 PH Punthorst
0529 - 48 34 63
info@zonnehorst.nl

Voeding, biologische en
ecologische producten

De Vreugdehoeve
www.devreugdehoeve.nl
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De Vreugdehoeve is een biologische melkschapen boerderij
met zo’n 200 schapen, net buiten Zwolle in de Vreugderijkerwaard. Er is een boerderijwinkel, waar naast eigen producten
ook streekproducten kunnen worden gekocht) een informatiepunt van Natuurmonumenten en een thee- en koffieschenkerij met een groot terras met speelweide.

De zwolse Stadslanderijen
www.stadslanderijen.nl

Landwinkel de Huppe
www.dehuppe.nl

Een samenwerkingsverband van boeren in de stadsrand van
Zwolle en omliggende regio. Vers, biologisch voedsel. De
afzetkanalen zijn superkort. Daardoor betaalt u een nette
prijs. Zij zijn bezig met het creëren van nieuwe natuur en recreatiepaden om de stad en zorgen voor landschapsherstel.
Verkoop via de eigen boerderijwinkels en afhaalpunten. Ook
bezorging aan huis.

Veelzijdig kleinschalig, agrarisch leerwerkbedrijf. Die bestaat uit
een zorgboerderij, kaasboerderij, houtwerkplaats en een biologische pluk- en groentetuin. In de Landwinkel kunt u terecht
voor ambachtelijke streek- en boerderijproducten. De Huppe is
een ideaal start- en eindpunt voor een wandel-/fietstocht.
U kunt één of twee uurtjes mini boerengolven of klootschieten
door het prachtige landschap langs de IJssel.
Kleine Veerweg 9
8017 BP Zwolle
038 - 460 27 98

Zalkerveerweg 20
8042 PL Zwolle
06 - 28 74 57 28
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Voeding, biologische en
ecologische producten

De kas van Kaat
http://www.dekasvankaat.nl
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De Kas van Kaat teelt biologisch en werkt zo veel mogelijk met
lokale producenten en leveranciers. De spullen in de winkel zijn
van biologische oorsprong. Binnen haar onderneming werkt
zij volgens het less-waste principe. Er is een lunchcafe en een
eigen bakkerij. Soepen: Het hele jaar door is het soep-tijd. Haar
koks vinden het heerlijk om nieuwe recepten uit te proberen en
het resultaat hiervan is een fantastisch assortiment aan verse
soepen. Verkrijgbaar in pot (langer houdbaar) of vers in de koeling. Hoe dan ook altijd lekker! Versheid: Heerlijke kant en klare
maaltijden die wel ergens naar smaken.
Herfterlaan 2a
8024 PJ Zwolle
038 - 200 18 00
info@dekasvankaat.nl

Willem & Drees
www.willemendrees.nl

Frank Aalbers
www.zwolschezwammen.nl

Online winkel voor biologische groente- en fruitpakketten. In
onze online winkel vindt u verrukkelijk vers van onze Nederlandse biologische boeren. Zij kopen direct in bij haar boeren
en betalen hen de prijs die zij verdienen. Daardoor blijven uw
boodschappen lekker vers én betaalbaar.

Hij kweekt oesterzwammen op koffiedik afkomstig van de
Zwolse horeca.

pim@willemendrees.nl
06 - 1797 01 07

De Bloementuin Zwolle
www.bloementuinzwolle.nl

Biologische kwekerij van snijbloemen met officieel EKO/SKAL
keurmerk. Pluk uw eigen biologische bos snijbloemen. Open op
vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 18.00
Hasselterdijk 43a  8043 PE  06 - 3742 13 47
info@bloementuinzwolle.nl
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Je kunt een startpakket kopen. Via:
info@zwolschezwammen.nl
www.zwolschezwammen.nl

Proef
www.proef.nu (was eerder bekend onder de naam Vitatas)
Proef is een landelijke organisatie waar verschillende aanbieders zijn aangesloten die zich promoten met betrekking tot
duurzame biologische producten.
Proef kiest voor een duurzame, transparante relatie tussen
teler/producent en consument. Op de website van Proef kunt
u de herkomst van uw producten achterhalen, meer te weten
komen over de boer, en zijn of haar verhaal en het product
waarvoor ze hun passie hebben.

U leest dat versproducten niet uit een industrieel potje komen,
maar letterlijk met hart en ziel worden verzorgd om u als consument een topproduct te leveren. Voor de afhaalpunten en afhaaltijden van Proef vitatas kunt u het beste de website benaderen.
Afhaalpunten Proef:
Deliweb					
Ekoplaza Zwolle
Van der Capellenstraat 57			 Vechtstraat 50
8014 VV Zwolle				
8021 AX Zwolle
info@deliweb.nl				
info@ekoplaza.nl
www.deliweb.nl		
www.ekoplaza.nl
Ekoplaza Zwolle

Vechtdalproducten
Kwalitatief hoogstaande producten die geproduceerd zijn met respect voor omgeving en milieu. Er is een milieu, natuur- en diervriendelijk agrarisch productiesysteem wat vrijwel volledig toegankelijk is
voor burgers en toeristen. De dieren hebben een beter leven, gewassen worden op een natuurvriendelijke wijze gekweekt. De liefde voor
dier, natuur en landschap staat voorop. Dit leidt tot een aanzienlijk
hogere voedselkwaliteit. Een gerecht uit de eigen omgeving geeft
een belangrijke meerwaarde. Er worden geen onnodige kilometers
gemaakt en het prachtige landschap wordt gebruikt en benut.
“Vechtdal Producten!” Een puur stukje natuur.
www.vechtdalproducten.nl

Slagerij Haverkort		
Biologische slager, tevens afhaalpunt van biologische groentenpakket van de Zonnehorst. Verkoopt ook biologische zuivel,
vegetarische burgers en vegetarische kant en klaar maaltijden.
Assendorperstraat 49
8012 DE Zwolle
038 - 421 69 86
www.slagerijhaverkort.nl
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Biologische supermarkten
Natuurwinkel Gooodyfooods
Gooodyfooods biedt een ruim assortiment aan fairtrade en
biologische food en non-foodproducten, die zoveel mogelijk
van dichtbij gehaald worden.

EKO Plaza Zwolle
Bewust lekker eten is een betaalbare keuze geworden.
Ekoplaza heeft een ruim assortiment aan biologische en
ecologische producten.

Uw stadsboer
“Boer in de stad” . Biologisch rundvlees, ambachtelijke en
biologische zuivel, kaas en eieren. Streekproducten, bieren
cadeaus en relatiegeschenken.

Potgieterssingel 1
8011 NA Zwolle		
038 - 422 54 50
www.gooodyfooods.nl

Vechtstraat 50
8021 AX Zwolle
038 - 455 12 12
info@ekoplaza.nl
www.ekoplaza.nl

Jufferenwal 13-1
8011 LE Zwolle		
038 - 747 01 00
www.uwstadsboer.nl

Gooodyfoods Zwolle

Biologische Markt
Elke vrijdag van 8.00 tot 12.30 kunt u er terecht voor: biologische aardappelen, groente, fruit, zuivel, brood en vlees.
Onderdeel van de gewone markt.
Melkmarkt, 8011 Zwolle
Harry De Smaakspecialist
Hier vindt u een groot assortiment kaas en delicatessen. Veel
van haar producten komen van kleine lokale producenten die
werken volgens de Slow Food gedachte: Good, Fair and Clean.
Van der Cappellenstraat 57
8014 VV Zwolle
038 - 465 85 54
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Van Haver tot Gort
Biologische online winkel met eigen haverpunten (afhaallocatie). Van
haver tot gort biedt tevens de mogelijkheid om zelf een haverpunt te
starten. Bekijk de website voor de haverpunten en het assortiment.
www.vanhavertotgort.nl
Vleeshouwerij AA-landen
Vechtdalvlees en boerderij kip.
Dobbe 28
8032 JW Zwolle
038 - 453 94 24

Voeding, biologische en
ecologische producten
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Te Welscher Keurslager
Boerderijkip en Boerenhofvarkens. Hollands varkensvlees uit
keten duurzaam varkensvlees. Rundvlees van koeien die een
goed leven hebben.

M. van de Weg Keurslager
Boerderijkip. Rundvlees uit Twente. De koeien worden opgefokt met respect, zomers in de wei, ruime diervriendelijke
stallen. Kalfjes bij de moeder, kleinschalig slachthuis.

Dobbe 40
8032 JW Zwolle		
038 - 453 31 45

Pijmanstraat 21
8014 VB Zwolle
038 - 460 01 70

Brood
De Stadsbakker
Blijmarkt 4
8011 NE Zwolle
038 - 421 09 59
www.destadsbakker.nl
Catering /restaurants

De slagers Jan en Hennie
Zij zijn uw leverancier van duurzaam vlees. Van scharrelkip, biologische kipfilet, het smaakvolle Limburgs kloostervarkensvlees
tot duurzaam rundvlees dat zij zelf laat slachten in IJsselstein.
Vlees zonder preventieve antibiotica en penicilline gebruik.
Wade 18
8043 LS Zwolle
038 - 420 06 46
Fran}k Food ( Le Perron)
Bakker. Biologisch, skal gecertificeerde producten.
Diezerpoortenplas 9
8011 VV Zwolle
038 - 750 27 04

Boer Pelleboer
Boerderijwinkel met biologisch vlees, kaas, groenten en eieren. Boerderij StadsZicht open op vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00
Hasselterdijk 43a
8043 PE Zwolle
De Buurman VersLokaal
Merendeel van haar producten haalt zij uit de Vechtdalregio.
Heeft biologisch vlees en zuivel.
Hasselterdijk 43a
8024 BZ Zwolle
038 - 453 15 18
Ambachtsbakker Wim Blom
100% tarwe uit Nederland.
Dobbe 53
Wade 2
Forelkolk 118
8032 JX Zwolle 8043 LS Zwolle 8017 PK Zwolle
038 - 453 78 61 038 - 420 08 20 038 - 465 38 53
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De Korenbloem catering
De korenbloem is een kleinschalig catering bedrijf gevestigd in Zwolle
en werkt (zoveel mogelijk) met biologische en fair-trade producten uit
de Regio, zowel vegetarisch al vis en vlees gerechten. De korenbloem
verzorgt lunches, diners en workshops thuis of op locatie.
Tiendschuurstraat 80
8043 XS Zwolle
06- 42 65 84 00
www.cateringdekorenbloem.nl

Voeding, biologische en
ecologische producten
14

Feest & Culinair
Biologische catering
Telfortstraat 13H
8013 RL Zwolle
038 - 460 93 00
info@feestenculinair.nl
www.feestenculinair.nl
Gelagkamer Hoogh
Bieden af en toe een menu aan dat bestaat uit biologische
en streekproducten.

Bistro de Stadshoeve
Zij serveren biologische streekproducten. Zij werkt uitsluitend samen met boeren uit de omgeving. Biologisch, puur
en (h)eerlijk.

Groot Koerkamp
Brood en banket op een verantwoorde en eerlijke manier produceren. Met respect voor het milieu, de natuur en een minimale footprint achterlatend.

Oude Wetering 13			
8043 MV Zwolle
038 - 457 98 77

Assendorperstraat 53		
8012 DG Zwolle
038 - 422 29 79

Bonbonnerie Borrel
Bonbons en truffels op ambachtelijke wijze gemaakt van
duurzaam geteelde cacao. Fairtrade.

Everyday bread & Coffee
Het brood wordt uitsluitend gebakken met natuurlijke en
eerlijke ingrediënten. Dus geen suiker, lactose, kunstmatige
e-nummers of andere ‘gekkigheid’. Everyday Bread & Coffee is
biologisch gecertificeerd.

Sassenstraat 3			
8011 PA Zwolle
038 - 421 76 70
www.gelagkamerhoog.nl

Diezerpoortenplas 7			
8011 VV Zwolle
038 - 421 64 79/06 - 22 96 46 81

Vidiveni
Restaurant. Voornamelijk lokale seizoensgebonden eerlijke
en herleidbare producten. Kookt volgens “slow Food.” Is een
leer/werkbedrijf voor mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt.

Dapp Frietwinkel (biologische patat)
Naast de verse biologische frieten serveren wij ook andere
biologische producten zoals biologische geitenkaaskroketjes, biologische drankjes van Lemonaid en Charitea en nog
veel meer heerlijke producten.

Jufferenwal 15		
8011 LE Zwolle
038 - 421 19 95

Roggenstraat 1
8011 TE Zwolle
085 - 273 80 02
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Assendorperstraat 80		
8012 CB Zwolle
038 - 458 11 03
Een groot aantal restaurants in Zwolle heeft ook biologische
en/ of streekproducten op de menukaart staan. Omdat wij als
Milieuraad niet kunnen garanderen dat de betreffende restaurants uitsluitend met deze producten werken, attenderen wij u
op een aantal restaurants in Zwolle die o.a. met biologische en/
of streekproducten werken. Voor meer informatie kunt u het
restaurant zelf of de website bezoeken.

Winkels die gebruikte artikelen verkopen
Stichting Kringloop Zwolle
Is lid van De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland
(BKN), opgericht in 1994 door een aantal kringloopbedrijven
die van mening waren dat u samen sterker staat dan alleen.
De leden van de BKN zijn actief op het terrein van hergebruik
van grof huishoudelijk afval en bevordering van werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
De missie van BKN: bevorderen van kwalitatief en doelmatig
product- en materiaal hergebruik bij haar leden alsmede het
stimuleren van het sociaal ondernemerschap.

Hergebruik

038 - 422 06 06
www.kringloopzwolle.nl
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Hebbus!
Locatie Meppelerstraatweg 15a
8022 AE Zwolle
038 - 453 47 05
www.hebbuszwolle.nl

Hebbus!
Locatie Klimopstraat 1b
8012 DD Zwolle
038 - 453 74 23

Stichting Kringloop Zwolle
Nieuwe Veerallee 1
8019 AG Zwolle

Hebbus!
Locatie Marsweg 35		
8013PE Zwolle
038 - 453 47 05

Stichting Kringloop Zwolle
Locatie Nieuwe Deventerweg 6
8014 AG Zwolle

Kringloop Cercia
Kastanjestraat 1
8021 XN Zwolle
038 - 454 70 05
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Harry’s kringloop
Rieteweg 13
8041 AJ Zwolle
Deventerstraatweg 8
8012 AH Zwolle
www.harryskringloophal.nl

ITC Kringloop
Nieuwe Veerallee 12
8019 AG Zwolle
www.ictkringloop.nl

Hip!
Assendorperstraat 46
8012 CA Zwolle
Tel. 038 - 737 02 57
Een retro&vintage cadeauwinkel. Doet aan up-cycling. Bijvoorbeeld van een jurk een rok maken.In het atelier worden spulletjes handgemaakt en ingekocht.
Verkoopt milieuvriendelijke en natuurlijke producten, bijvoorbeeld speelgoed van hout.

Kringloopapp de Veemarkt
Veemarkt 26
8011 AJ Zwolle
06 - 54 36 67 35
www.kringloopapp.nl/kringloopzwolle/kringloop-de-veemarkt/

Hergebruik

Kringloop Stadshagen
Belvédèrelaan 107
8043 LW Zwolle
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Terre des Hommes
Kringloopwinkel
Thomas a Kempisstraat 47
8021 BJ Zwolle
038 - 422 89 33
www.terredeshommes.nl/winkels

Used Products Zwolle
Oude Vismarkt 28
8011 TB Zwolle
038 - 750 16 79
www.usedproducts.nl

Twiceshop
gebruikte dameskleding en accessoires
Assendorperstraat 108
8012 CC Zwolle
038 - 454 04 09
www.twiceshop.nl

Nieuw geluk
Kringloopwinkel
Vechtstraat 78
8021 DZ Zwolle
Tel. 038 - 888 8782

Heppie!
Gebruikte kinderkleding maat
50 t/m 140
Assendorperstraat 111
8012 DJ Zwolle
Tel: 06 - 41 61 57 34
www.heppiezwolle.nl

Appel en Ei
Tweedehands kleding, schoenen en accessoires.
Eiland 5
8021 DZ Zwolle
Tel. 038 - 338 08 64

Boekhandel Bloks
Bloks is geen doorsnee boekhandel maar een winkel waar u
bijzondere tweedehands boeken ,
ramsj en nieuwe boeken aantreft.
Papenstraat 6
8011PL Zwolle
Tel. 038 - 421 44 08
www.boekhandelbloks.nl
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Muziek
Gift City
Rieteweg 12
8040 AK Zwolle
038 - 792 00 20
www.degiftcity.nl

Hergebruik

Een winkel waar u nieuwe spullen kunt aanschaffen, aangeboden vanuit restpartijen van ondernemers. Hier kunt u uw talenten
ontplooien en werkervaring op doen. In het City Cafe kunt u terecht
voor koffie, lunch en een driegangenmenu.
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Imagine Mode met ervaring
gebruikte dameskleding en
accessoires
Van Karnebeekstraat 19
8011 JA Zwolle
06 - 48 50 37 23
www.imaginemodemetervaring.nl

Leapp store Zwolle
Diezerstraat 84		
8011 RJ Zwolle
088 - 100 5124
https://leapp.nl/winkels/leappstore-zwolle
Refurbished of te wel: Hergebruik van laptops, computers. Zij maakt
deze tip-top in orde voor de verkoop. U kunt ook uw oude computer/
laptop inleveren. Die geven zij een tweede leven.

Boeken
De Stadkamer
Zeven Alleetjes 1A
8011 CV Zwolle
Nederland
038 - 421 72 78
info@stadkamer.nl
www.stadkamer.nl
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Diskid
Organisator platenbeurs
Wijkcentrum de Weijenbelt
in- en verkoop platen en cd’s
Spoelstraat 14
8011 RX Zwolle
Telefoon: 038 - 453 82 31
info@diskid.nl
www.diskid.nl

Minstrel Music
singles, lp’s en cd’s
Assendorperstraat 95-1
8012 DH Zwolle
038 - 423 34 19
www.minstrel.nl

Souman
Online gebruikte muziekinstrumenten.
www.souman.nl
www.gebruiktebladmuziek.nl

Eten
Stichting PC en Werk
Westerveen 65a
7711 DB Nieuwleusen
Tel. 0529 - 40 23 33
info@pcenwerk.nl
www.pcenwerk.nl

Hergebruik

Stichting PC en Werk is een stichting waar gebruikte computers
en computeronderdelen worden gedemonteerd, gerepareerd
en getest. We werken met stagiaires en reintegranten. De stichting heeft zich ten doel gesteld om de werkgelegenheid in de
regio te bevorderen, en hergebruik van hardware te stimuleren.
Waar hergebruik niet mogelijk is, demonteren we de onderdelen om deze op milieuvriendelijke wijze af te voeren.
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Ruilen en delen
Dille en Kamille
Bij Dille & Kamille vindt u alles
voor huis, tuin en keuken,
natuurlijke producten.
Eiland 42
8011 XR Zwolle
038 - 422 24 50

Engel Winkelcafe
Eerlijke producten en fairtrade.
Veelal eten van biologische lokale producten uit het seizoen.
Haar producten zijn fairtrade,
gerecycled, handgemaakt door
o.a. mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
Grote Markt 3
8011 LV Zwolle
06 - 53 61 19 21

Ecoshoppen in Zwolle 2019
w w w.milieuraadz wolle.nl

LETS Zwolle
Ruilkring Zwolle
de Keijzerstraat 10
8023 VX Zwolle
Tel. 038 - 455 07 16
www.letszwolle.nl
www.facebook.com/letszwolle/

Mini Weggeefwinkel
de Blauwe Schuur
Molenweg 150
8012 WR Zwolle
06 - 48 36 60 83
Geopend di + do: 13:30 - 17:30
www.facebook.com/deblauweschuur.meupelenberg

Weggeef Stadshagen
Werkerlaan 1
8043 LT Zwolle
www.weggeefstadshagen.nl

Verantwoorde kleding

Verantwoorde kleding
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Biologische katoen is katoen die aan de voorwaarden van de
biologische landbouw voldoet. Dit moet geteeld zijn zonder
bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Deze voorwaarden zijn internationaal vastgelegd. In kledingstukken kunt u biologisch katoen
herkennen aan het Eko-keurmerk.

Materialen
Kleding met het Eko-keurmerk moet ook aan de volgende
voorwaarden voldoen: De verf, bleekstoffen en stoffen die voor
veredeling van het textiel (finishing) gebruikt worden, moeten
milieuvriendelijk zijn. Ook drukknopen,ritsen,riemen, en gespen.
Vreemd genoeg hoeft het gebruikte naaigaren niet van biologische katoen te zijn.

De milieubewuste consument kan tegenwoordig kleding,
interieurproducten of accessoires kopen die zijn gemaakt
van ecologische textiel. Daaronder verstaan we alle textiele
producten die zijn gemaakt van natuurlijke, plantaardige of
dierlijke materialen die op een ecologische manier zijn geproduceerd en verwerkt.

Een klein deel (tot 10%) niet-biologische katoen mag bijgemengd worden. Dus als een kledingstuk het Eko-keurmerk
draagt, is minimaal 90% van de gebruikte katoen biologisch.
Een kledingbedrijf dat het keurmerk wil gebruiken voor kleding die in Nederland verkocht wordt, moet daarvoor toestemming krijgen van de Skal.

Meer info over materiaalsoorten vindt u via de onderstaande link.

Wilt u graag weten bij welke winkels u biologische- en/of
fairtrade kleding kunt kopen, dan kunt u onderstaande
website raadplegen:

www.milieuCentraal.nl
www.welkekledingwinkels.nl/fair-trade-mode-online.html
www.ecotex.nl
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www.ecotex.nl/webshop/?gclid=COSarv-z0bYCFXHLtAodLmEAaw

Verantwoorde kleding adressen in Zwolle en omstreken

Verantwoorde kleding

Sari
Emmastraat 20
7721 DM Dalfsen
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Egginklaan 2-7
7971 CA Havelte
Keizerstraat 5
8167 NE Oene (gem. Epe)
www.sari-fairfashion.nl
Wereldwinkel Zwolle
Deze winkel verkoopt fair-trade en ecologische
producten zoals tassen en sjaals.
Luttekestraat 24
8011 LR Zwolle
Tel. 038 - 422 25 75
www.wereldwinkelzwolle.nl
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Verantwoorde kleding

Claudia Sträter
Zij draagt bij aan een duurzame wereld en kiest daarom voor
verantwoord geproduceerde materialen zoals Tencel, biologisch katoen en gerecycled polyester afkomstig van PET-flessen. Tencel® is een duurzamere viscose variant.
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Luttekestraat 1
8011 LN Zwolle
Tel. 038 - 421 79 94
Pand 4
Vispoortenplas 4
8011 TH Zwolle
KunstZinnig Textie
Anne Marie van der Veen maakt van gebruikte stoffen, materialen nieuwe kleding. Haar ambitie is om de berg materialen
kleiner te maken. Zij heeft van plastic tassen een jurk gemaakt
en hiermee de vakgenotenprijs voor ambachtelijk kleermaker
gewonnen. Ieder unieke lichaamsvorm kan zij vangen in een
patroon. Om dit uit te werken in een goed passend kledingstuk.
Met liefde gemaakt voor mens en materiaal
www.kunstzinnigtextiel.nl
info@kunstzinnigtextiel.nl
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Echte Sjaan
Echt Sjaan is een winkel met eerlijke, biologische kleding voor
dames en kinderen. Zij verkoopt een aantal gecertificeerde biologische en/of Fairtrade kledingmerken. Echte Sjaan maakt ook
duurzame dames- en kinderkleding. De gebruikte stoffen zijn
altijd GOTS gecertificeerd.
Assendorperstraat 111
8012 DJ Zwolle
Tel. 038 - 421 10 63
Expresso Zwolle
Kledingzaak. Zij gebruikt in de collectie waar mogelijk duurzaam geproduceerde synthetische stoffen en biologisch
katoen. Is Fair Trade.
Diezerstraat 35
8011 RB Zwolle
Tel. 038 - 421 28 46
A.R.T. Fashion
Kledingwinkel. Is duurzaam, milieubewust , geen kinderhanden.
Diezerstraat 110
8011 RK Zwolle
Tel. 038 - 421 27 60

Gezondheid
Lichaamsverzorging

Bodyshop
Zij zoekt wereldwijd naar de beste ingrediënten, op een ethische
manier, om een reeks op de natuur geïnspireerde beautyproducten te creëren. Zij gaat eerlijk om met haar boeren en leveranciers. Zij is 100% vegetarisch en tegen dierproeven.
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Diezerstraat 54			
8011 RH Zwolle
038 - 423 13 04

Yves Rocher
98% van haar producten is op plantenbasis gemaakt. Zij heeft
een foundation die als doel heeft om tussen nu en 2020, 100
miljoen bomen te planten.
Diezerstraat 4		
8011 RG Zwolle
038 - 421 53 67

G&W Gezondheids Drogist Schuttelaar
Gespecialiseerd in: homeopathie, fytotherapie, vitamines, natuurlijke cosmetica, natuurlijke haarverf, kruiden, glutenvrije
voeding -en diepvriesproducten, biologische voeding.

Bio Beauty Store
Diëtist, natuurkapper en huidspecialist . Werkt met biologische cosmetica. Haarkleuring op basis van 100% natuurlijke
plantenkleuringen. Ook voedingsadvies. In de winkel verkoop van natuurlijke en biologische producten.

Luttekestraat 23		
8011 LP Zwolle
038 - 421 51 96

Assiesstraat 124			
8011 XV Zwolle
038 - 303 25 69
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Holland & Baret Gezondheidswinkel
Houdt zich bezig met afschaffen van plastic, papieren zakken
voor jouw aankoop. De verzorgingsproducten zijn vrij van
parabenen, sls en microplastic. Alle producten vinden hun
basis in de natuur.
Diezerstraat 13 RA (voorheen De Tuinen)
8011 RA Zwolle
038 - 423 74 67
Dobbe 55
8032 JX Zwolle
038 - 452 49 99
Pijnmanstraat 13-15
8014 VB Zwolle
038 - 460 22 10

  

Energie, wonen, klimaat
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Blauwvinger Energie
www.blauwvingerenergie.nl

MMWZ
Mens en milieuvriendelijk wonen zwolle

Blauwvinger Energie is een burgerinitiatief van en voor Zwolle
naren om elkaar te helpen in de stad meer duurzame energie
op te wekken. Denk daarbij aan zonnepanelen op het dak of
een aandeel in een windturbine. Dat is goed voor de portemonnee én het milieu!

MMWZ is een vereniging die zich samen met (toekomstige)
bewoners en/of woningbouwverenigingen inzet voor mens en
milieuvriendelijke woningprojecten in Zwolle. Wilt u een goed
beeld krijgen van de mogelijkheden, dan kunt u een van de volgende gerealiseerde projecten bezichtigen.

Milieuvriendelijk klussen en verbouwen – Gemeente Zwolle
www.zwolle.nl/wonen-leven/bouwen-wonen/energieloket/duurzaam-klussen.htm

De Meanderhof, Stadshagen
www.meanderhof.nl

De gemeente Zwolle heeft een wijzer gemaakt vol met praktische informatie en speciale tips omtrent milieuvriendelijk
klussen en verbouwen. In de wijzer komen meer dan vijftien
verschillende onderwerpen aan bod zoals tuinieren, schilderen,
isoleren, het hergebruik van materialen maar ook over het besparen van elektriciteit, watergebruik en gas. Een gratis wijzer
van de gemeente zwolle die u via de website kunt downloaden,
ook kunt u de website van de gemeente Zwolle raadplegen
voor mogelijke subsidies.

De Bongerd, Zwolle Zuid
www.mmwzdebongerd.nl

De Nooten / Muziekwijk Zwolle, Holtenbroek
www.mmwtzwolle.nl www.muziekwijkzwolle.nl

Ecoshoppen in Zwolle 2019
w w w.milieuraadz wolle.nl

Energie, wonen, klimaat

Enkele initiatieven die er in Zwolle aanwezig zijn of worden ontwikkeld en waar u inspiratie op kunt doen om duurzaam te leven
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Earthship Zwolle op Doepark de Nooterhof
www.doeparknooterhof.nl

EcoNexis huis Zwolle
www.econexishuis.nl

Het eerste earthship dat in de Benelux is gebouwd! Het Earthship
is grotendeels gebouwd van gerecyclede materialen, voornamelijk vrijkomend uit sloop van oude gebouwen, maar ook van lege
wijn- en bierflessen, oude autobanden, overtollige materialen of
producten met een productiefoutje. Een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologieen Ecologie berekende dat
een Earthship ruim negen maal minder milieubelasting veroorzaakt dan een vergelijkbaar traditioneel gebouw!

Het EcoNexis huis is aangesloten op een slim energienetwerk
en zit vol duurzame vondsten. Het EcoNexis huis in Zwolle is het
eerste huis in Nederland waar u nu al kunt ervaren hoe een slim
energienet, of ‘smart grid’ , straks in een doorsnee huishouden
werken. Het huis is onafhankelijk van fossiele brandstoffen en
voorziet op duurzame wijze volledig in zijn eigen energie. Alle
bronnen en techniek die hiervoor vandaag de dag beschikbaar
zijn, zijn in het EcoNexis huis ondergebracht.

EcoNexis huis Zwolle
www.duurzaamzwolle.nl/tiny-houses

In afwachting van nieuwe plannen in 2019 is het Eartship
vanaf oktober 2018 gesloten.
Klein wonen maar rijk leven. Dat is voor veel mensen de
gedachte bij Tiny-houses. Piepklein maar wel complete en
duurzame huizen.
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Uw mobieltje heeft u altijd bij u en kan u voorzien van informatie wanneer u het nodig heeftt. Het leuke is dat er tegenwoordig ook
steeds meer ‘groene apps’ worden ontwikkeld voor uw smartphone. Apps die u kunnen helpen met bewustere keuzes of tips om uw
ecologische voetafdruk te beperken. Wij hebben een overzicht gemaakt van handige en leuke apps die u kunt downloaden en die u
helpen bij een duurzame levensstijl.

Apps

De VISwijzer
Een handige gids voor duurzaam gevangen of gekweekte vis. Het is een initiatief
van Good Fish Foundation, Stichting De
Noordzee en het WNF. Met een klik op
de knop is te zien of een vis een MSC
of ASC keurmerk heeft, groen scoort of
zelfs rood: vermijden. Door dit advies te
volgen kunt u echt bijdragen aan een
duurzame visserij en kweek!
App
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kWh
Als u op energie wilt besparen, moet
u natuurlijk eerst weten welk apparaat
het meest verbruikt. Daar geeft deze
app inzicht in. Nederlandse energie
maatschappijen hebben hun apps die u
meestal gratis kunt downloaden en die
dan de energieprijzen verwerken.
iPhone

Reclamefolders
Met deze gratis app kunt u nu nóg slimmer
shoppen en op de wekelijkse boodschappen besparen. U krijgt toegang tot de
beste aanbiedingen van alle Nederlandse
(web)winkels. Ook ontvangt u een seintje
als er nieuwe folders, cashbacks, acties en
kortingscodes bij u in de buurt zijn.
App

Eerlijkwinkelen
Als u gaat shoppen, waar doet u dat dan?
Waar vindt u kleding, cadeaus en alle
andere dingen die u nodig heeft die gemaakt zijn onder goede omstandigheden
voor mens en milieu? Waar drink u tussendoor een kopje verantwoorde koffie
en eet u een lekker biologisch broodje?
Eerlijke winkelen wijst u de weg!
App

Ecochallenge
App met weetjes, tips en uitdagingen die
uw leven duurzamer kunnen maken. De
app is gratis en engelstalig.
iPhone
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Apps
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TooGoodToGo
Dit is een app waarmee u overtollig eten
kunt kopen van Zwolse restaurants, bakkerijen supermarkten etc. De maaltijden
zijn tenminste  50% goedkoper dan de
normale prijs. U bestelt en betaalt via de
app en haalt het eten op in de winkel.
App

Weggooitest
Eten is om op te eten - weggooien is
zonde. De app Weggooitest maakt het
makkelijk om te ontdekken hoeveel kilo
eten (en euro’s!) u jaarlijks weggooit.
Deze app is alleen beschikbaar voor
iPhone

Keurmerkenwijzer
De app KeurmerkenWijzer laat zien wat
een keurmerk betekent en hoe de controle is geregeld. Zo wordt het kiezen van
duurzame producten makkelijker.
iPhone
Android

Afvalscheidingswijzer
De app Afvalscheidingswijzer maakt
het makkelijk om afval in de juiste bak
te gooien.
iPhone
Android

Groente- en fruitkalender
De app Groente- en fruitkalender laat
zien welke groente en fruit deze maand
milieuvriendelijk is. Dat maakt milieubewust eten makkelijker!
iPhone
Android
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De Digi Doe app
De Digi Doe app (va €0.79) bestaat uit 50
vrolijk geïllustreerde kaarten. Op de achterkant staat een leuke opdracht. Deze
opdrachten gaan vooral over planten,
dieren en dingen die u bij een wandeling
in de natuur kunt tegenkomen, de digi
doe app is voor kinderen van 4 - 12 jaar.
Het centrale thema van de kaartenset is biodiversiteit, dit is
alles wat leeft, groeit en bloeit. Door de gevarieerde en uitdagende opdrachten kijkt u ineens heel anders naar de soms zo
vertrouwde omgeving.
iPhone
Rova afvalkalender
Met de ROVA-app kunt u uw inzameldagen op elk gewenst moment inzien.
Ook staat er informatie in over de
verschillende afvalsoorten en wat er
gedaan wordt.
iPhone
Android

Natuurlijk tuinieren

Natuurlijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur
zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. Het is ook een beetje
avontuurlijk tuinieren: U zoekt naar mogelijkheden om de
planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te brengen.
Want de een kan niet zonder de ander. Vogels, egels, padden,
hommels, bijen, lieveheersbeestjes en tal van andere insecten
zijn nodig voor een gezonde tuin. Heel veel dieren zijn nuttig en
zorgen voor een natuurlijk evenwicht.
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Tips voor een diervriendelijke tuin:
www.natuurinformatie.nl
•


Ruim
niet altijd alles op
Laat afgevallen boomblad rustig op een hoop liggen en
gooi afgesnoeide takken niet weg, maar maak er stapels
van. Allerlei dieren, van hommels en overwinterende
vlinders tot egels, muizen, roodborstjes, winterkoninkjes
en misschien zelfs een wezel zullen er dankbaar gebruik
van maken, om te schuilen of om er hun jongen in groot
te brengen. Een oude boomstronk kan een flatgebouw
voor kleine dieren worden. Het is ook een goede voedingsbodem voor paddestoelen, die de boomstronk
afbreken tot voedingsstoffen.

•

 aak woon- en schuilplaatsen
M
Een stapel stenen biedt een woonplaats voor salamanders
en padden. Dode stengels bieden in de winter een slaapplaats aan tal van insekten. Mezen weten die insekten te
vinden en hakken de stengels open om ze te bemachtigen.
In een bos riet of bamboe zullen bepaalde soorten bijen of
wespen hun intrek nemen in de lente en de zomer.

•

 aat onkruid zijn gang gaan
L
Haal brandnetels niet weg maar laat ze in een hoekje
groeien. U zult versteld staan hoeveel vlinders daar op af
komen om eitjes te leggen.

Op de site www.milieucentraal.nl vind u informatie over natuurlijk
tuinieren, zoals het onderhouden en inrichten van de tuin en het
bestrijden van plagen.
In een natuurlijk aangelegde en onderhouden tuin vinden al snel
allerlei dieren een plekje. Ze zoeken er voedsel, ruimte om uit te
rusten, nestgelegenheid of een beschutte plek waar ze veilig zijn
voor natuurlijke vijanden of de kat van de buren.
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Adressen

Natuurlijk tuinieren

In vrijwel alle wijken van Zwolle vindt u (biologische)
tuiniersverenigingen.
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Doepark Nooterhof- Zwolle
Het park heeft een educatief karakter. Door de verschillende onderdelen komt u als bezoeker in aanraking met natuur, milieu en
duurzaamheid. Er zijn verschillende soorten tuinen aangelegd,
zoals een kruidentuin, een boerentuin en een tuin met ‘vergeten’ groentes. Ook bessen, kruisbessen en verschillende soorten
appelbomen zijn aangeplant.
www.doeparknooterhof.nl
In afwachting van nieuwe plannen in 2019 is de Nooterhof vanaf
oktober 2018 gesloten.
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Fietsroutes
Routeyou
Diverse fiets-en en wandelroutes.
www.routeyou.nl:

Vereniging Natuurmonumenten
Dit is een vereniging voor mensen met hart voor de natuur. Zij
hebben diverse bezoekerscentra’s en organiseren het hele jaar
door leuke natuuractiviteiten.
www.natuurmonementen.nl

Vrije tijd

Staatsbosbeheer
Zij ontwikkelt het groene erfgoed van Nederland, beheert natuurterreinen, cultuurhistorische objecten en bijzondere gebouwen. Zij organiseren veel natuuractiviteiten zoals: wandelen
met de boswachter, een kabouterpad wandeling voor kinderen,
natuurwerkdagen, diverse workshops.
www.staatbosbeheer.nl
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Groene vakanties
Op vakantie gaan is wat veel mensen graag doen. Maar op
vakantie gaan betekent vaak ook een toename van uw voetafdruk door de afstand en wijze van reizen, het onderkomen
en of uw activiteiten. Ook op het gebied van vakanties zijn er
mogelijkheden om het milieu zo min mogelijk schade te laten
oplopen. De accommodatie kan bijvoorbeeld voorzien zijn
van zonnepanelen die zorgen voor de benodigde elektriciteit.
Het personeel komt zoveel mogelijk uit de buurt, waardoor
de km’s voor het woon-werkverkeer geminimaliseerd worden.
Voedingswaren en overige producten worden zoveel mogelijk
uit de streek gehaald. Onderstaande websites kunnen u meer
informatie verschaffen over groene vakanties.

Greenleave
Website voor groene vakantieadressen, aan de hand van de
eco-meetlat wordt aangegeven wat voor voorzieningen het vakantieadres heeft getroffen om de voetafdruk zoveel mogelijk
te beperken.
www.greenleave.nl

Groene vakantie gids
Website met vakantie accommodaties in binnen- en buitenland.
www.groenevakantiegids.nl

Vrije tijd

Duurzame vakanties startpagina
Startpagina over ecovakanties.
duurzame-vakantie.startpagina.nl
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Stichting Milieuraad Zwolle

IVN Zwolle – Vereniging voor Natuur- en milieu-educatie

Natuur en milieu overijssel

Het kantoor van de milieuraad is gevestigd in Wijkcentrum De
Weijenbelt op de Campherbeeklaan 82A en is geopend van
dinsdag t/m vrijdag van 9:30 – 13:00 uur.

IVN is een vereniging voor natuur- en milieueducatie. Haar
doelstelling is om de betrokkenheid van mensen bij de natuur
en het landschap in de eigen omgeving vergroten. IVN Zwolle
doet dit door: (jeugd)activiteiten, voorlichting, en lokale/regionale beleidsbeïnvloeding. Zij geeft geeft diverse cursussen,
bijvoorbeeld: vogelzang, wilde planten, cursus voor natuurgidsen, excursies en fietstochten. Groendoener is de jeugdclub van
IVN Zwolle. Kinderen van 9-12 jaar kunnen lid worden.De kinderen kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten zoals:
een sporenspeurtocht, waterbeestjes vangen, knutselen of de
natuur met de microscoop onderzoeken. Voor actuele informatie zie de website van IVN Zwolle.

Natuur en milieu Overijssel wil het herstel,behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en milieu in Overijssel bevorderen.
Door het delen van kennis en de discussie aan te gaan met overheden en ondernemers wil zij partijen bewust maken van
de mogelijkheden die er zijn op het gebied van energiebesparing
en landschapsbehoud.

Natuur- en milieu indicatie, Coördineren Natuurplatform Zwolle
De Milieuraad Zwolle is een onafhankelijke (vrijwilligers) organisatie die zich inzet voor een goed milieu voor mens, dier en natuur.
De Milieuraad organiseert een breed scala aan groene activiteiten
en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het gemeentelijk
milieubeleid. De milieuraad kent de volgende werkgroepen:
Ruimtelijke Ordening Milieuzorg VLO - Vrijwillig landschapsonderhoud (Knotten wilgen) Public Relations
Milieuraad Zwolle
Campherbeeklaan 82A
Postbus 1582
8024 BZ Zwolle
Tel: 038 - 337 73 42
info@milieuraadzwolle.nl
www.milieuraadzwolle.nl

IVN Zwolle
Postbus 272
8000 AG Zwolle
ivn@ivnzwolle.nl
www.ivn.nl/afdeling/zwolle
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Stationsweg 3
8011 CZ Zwolle
Tel: 038 - 425 09 60
Fax: 038 - 421 91 66
info@natuurenmilieuoverijssel.nl
www.natuurenmilieuoverijssel.nl
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KNNV - Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

Vereniging voor veldbiologie
Afdeling Zwolle
Postbus 1275
8001 BG Zwolle
www5.knnv.nl/zwolle
KNNV is een actieve natuurvereniging die stoelt op 3 pijlers:
natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. Het KNNV
organiseert verschillende activiteiten: lezingen, cursussen,
werkavonden en workshops met diverse thema’s. Daarnaast
zijn er excursies en inventarisaties in mooie natuurgebieden in
Zwolle en omgeving.

Stichting Zwolle Groenstad

De Doornweg 29
8035 PC Zwolle
038 - 421 17 78
info@zwollegroenstad.nl
www.zwollegroenstad.nl
Zwolle Groenstad zet zich in voor een groenere stad en richt zich
met name op het behoud en de uitbreiding van het bomen
bestand, vooral op particulier terrein.

De groene Loper Zwolle

www.groeneloperzwolle.nl
De groene Loper Zwolle heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken
bij natuur, landschap en biodiversiteit,
ofwel hun eigen leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid
bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de
natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de natuur
en het landschap in en rond de steden van Overijssel.
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Nivon Zwolle

info@nivonzwolle.nl
www.nivonzwolle.nl
Het Nivon heeft als doel om mens en natuur bij elkaar te brengen en mensen de mogelijkheid te geven te ontspannen,
ontmoeten, ontdekken en ontplooien met daarbij kennis en
informatie over de eigen leefomgeving te vergroten. De (jongeren)afdeling heeft een activiteitengroep, die over het algemeen
10 activiteiten per jaar organiseert. Dit betreffen lezingen over
allerhande onderwerpen, informatieve fiets- en wandeltochten;
en eventueel muziekuitvoeringen.
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NJN - Zwolle Nederlandse jeugdbond voor Natuurstudie

Duurzaam Zwolle

Stichting Avifauna Zwolle

www.duurzaamzwolle.nl

www.avifaunazwolle.nl
info@avifaunazwolle.nl

contactpersoon: harmbult@gmail.com
Tel: 06 - 12 27 76 09
www.njn.nl

Het NJN is een vereniging voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar
die graag samen de natuur in gaan en willen leren van en over
de natuur. Het NJN organiseert weekend excursies en kampen
om op een leuke manier zoveel mogelijk te weten te komen
over de natuur.

Duurzaam Zwolle is een initiatief van enthousiaste en geïnspireerde particulieren die zich inzetten voor een duurzaam leven.
Via hun website bieden ze informatie, advies en achtergronden
op het gebied van duurzaamheid, bv op het gebied van voeding,
wonen en energie. Ook bieden zij een platform waar geïnteresseerden kennis met elkaar kunnen delen.
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Wat doet zij?
Zij geeft educatie ,onderzoekt en beschermt de vogels in
Zwolle. Door middel van bijvoorbeeld het vangen en ringen
van de vogels. Het tellen van de (stads-)vogels in Zwolle en de
Ijsseldelta.Vanaf 1998 doet zij onderzoek naar de roofvogels en
uilen. In het najaar en winter gaat zij de nestkasten in bovenvermeld gebied onderhouden.

