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- Passie voor natuur (in stedelijk gebied)  

- Ondernemer & gastdocent   

- Kennis en netwerk aan elkaar verbinden 

- Circulaire economie  

- Ambasadeur Green Deal 1.000 Hectare Nieuwe Stedelijke Natuur  

 



Hessenpoort Natuurlijk!  

• Het opstellen van een integrale visie, waarin het vergroenen van bedrijvenpark Hessenpoort op 

een duurzame manier de hoofdtoon voert. 

 

• De ideeën en wensen van de verschillende betrokkenen als input meenemen. 

 

• De vijf O’s in vertegenwoordigd zijn.  

 (onderwijs, overheid, ondernemers, onderzoek en onderop organisaties) 

 

• Bijdraagt aan de kernwaarden van de gemeente Zwolle en provincie Overijssel: een prettige 
leef- en werkomgeving en duurzaamheid op zowel maatschappelijk- als milieutechnisch gebied.  



Doel 

Vergroenen Betekenis  Prettige leef- en 

werkomgeving  



Heel veel ideeën 

Aantrekkelijke 
en gezonde 

werkomgeving 

Natuur/ 

biodiversiteit 

Voedsel Zwaluwwand 

Diersoorten 
als 

ambassadeurs 
voor bedrijven 

Vrij plukken 
van fruit 

Duurzaamheid 
en energie 

Veldbiologisch 
station 

“Rondje 
Hessenpoort” 



Bedrijvenpark is er al…  

• Gebaseerd op het bestaande open agrarische 

landschap  

 

• Radialen  

 

• Openheid  

 

• Ruim opgezet  

 



 

Bedrijvenpark is er al…  



Bedrijvenpark is er al…  



Kansen voor vergroening  

Bestaande bedrijven 

Kans om hun eigen terrein te vergroenen 

Niet bouwrijpe locaties 

Bouwrijpe locaties 

Ruimte onder hoogspanningsmasten  

De brede radialen 



Bijzonder… 

Er zijn inmiddels allerlei vogels gesignaleerd, zoals de watersnip en de 

oeverloper. Maar kijk ook niet verbaasd op als je op Hessenpoort een 

patrijs tegenkomt. Een mooie illustratie van de stelling dat dieren de 

relatieve rust op een bedrijventerrein kunnen waarderen.  



Bijzonder… 

Diersoorten als 

ambassadeursoorten 

Het netwerk rondom Hessenpoort, Natuurlijk! breidt zich zo steeds 

verder uit. Partijen uit de vijf O’s – onderwijs, onderzoek, 

ondernemingen, overheid en (maatschappelijke) organisaties – doen 

mee.  



Speerpunten provincie Overijssel 

In 2023 wil provincie Overijssel het doel 

bereiken om 20% nieuwe energie uit biomassa, 

bodem, wind en zon halen 

De provincie Overijssel stelt een actieplan op 

om de dramatische teruggang van het aantal 

bijen en weidevogels tegen te gaan.  



Speerpunten Gemeente Zwolle 

Zwolle wil in 2020 de (schadelijke) CO²-

uitstoot met twintig procent reduceren ten 

opzichte van 1990. Het is daarom interessant 

voor de gemeente om te onderzoeken wat 

eventueel mogelijk is (beleid gemeente 

Zwolle). 



Speerpunten Gemeente Zwolle 

De basis voor de kwaliteit van Hessenpoort ligt voor een 

belangrijk deel in de heldere opzet van het terrein. 

Gerelateerd aan de ligging in het landschap en de 

kenmerken van het bedrijventerrein zelf kunnen we drie 

deelgebieden onderscheiden:  

(1) Hessenpoort zuid, (2) -midden en (3) -noord. 

Door de ruimtelijke segmentering ontstaat een 

bedrijventerrein met een heldere groenstructuur die 

Hessenpoort noord, midden en zuid als één geheel toont. 
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…en kijk verder… 

 

 Omliggend open agrarisch landschap 

 Voedsel  

 Rust 

 Schuilmogelijkheden  

 

 

 

 

 



…en kijk verder… 

 

 Ruimte  

 Rust 

 

 

 

 

 



…en kijk verder… 

 

 Niveaus  

 Voedsel 

 Schuilmogelijkheden 

 

 

 

 

 

 

 



…en vind de visie! 

 

 Dieren houden zich niet aan grenzen 

 Omliggend landschap  

 Ambassadeursoorten gebaseerd op 

de huidige situatie  

 Groenstructuren -> voedsel 

 Marketing  

 Geeft structuur aan initiatieven 

 Samen voor een doel 

 

 

 

 

 

 



Patrijs 



Bij 



Veldleeuwerik 



Betekenis geven: Werknemers  



Betekenis geven: draag het uit  



De vijf O’s: Ondernemers 

 
 Ambassadeur van Zwolle  

 Verantwoordelijk voor werknemers  

 Eigen terrein vergroenen 



De vijf O’s: Onderzoek 

 
 Veel praktijkonderzoek op Hessenpoort naar Flora en Fauna 

 Begeleidende rol voor het onderwijs  

 



De vijf O’s: Overheid 

 
 Meedenken i.p.v. beoordelen 

 Ruimte geven aan initiatieven  

 Investeerder  

 Denk ook aan waterschappen 



De vijf O’s: Onderwijs 

 

 Enquête onder werknemers verzorgd door Deltion college uit Zwolle met 

medewerking van Wageningen Universiteit  

 Afstudeeropdrachten gedaan op projectgebied Hessenpoort Zwolle  

 Veel scholen in de omgeving die aangeven ‘iets’ te willen doen op Hessenpoort  

 Van praktijk onderwijs tot aan universitair onderwijs 

 Permanente plek voor onderwijs/onderzoek 



De vijf O’s: Onderop 

 
 Rondje Zwolle 

 Natuur platform Zwolle  

 Bloemenlinten  

 Veel kennis aanwezig  

 Weten wat de Zwolse samenleving wil  

 Organiseren van natuurwerkdag  

 De Werkelaar, sociale werkplaats 



Uitgevoerd 

 

 Vanuit initiatiefgroep 

 Vanuit overheid  

 Samenwerkingen door Ondernemers,  

Onderop, Onderwijs  

 

Legenda groter maken 

Bestaande groene elementen 

Ecologische water radialen 

Reguliere landbouw 

Bouwrijpe gronden, extensief beheer 

Bestaande opgaande rechtlijnige beplanting 

Wandelpad 

Vleermuisboerderij 

Beheer d.m.v. begrazing schapen 

Zwaluwwand 



Vlekkenplan 

 

 Vanuit initiatiefgroep 

 Aansluiten op bestaande elementen  

 Voor nu en in de toekomst 

 Toevoegingen  

 Functieveranderingen  

 

 

 

 

 

Bestaande groene radialen 

Bestaande water radialen 

Biologische akkerbouw met akkerranden 

Kruidenrijk grassland, extensief beheer 

Bloemenweiden, plukakker, moestuin 

Kruidenrijk grassland, extensief beheer 

Planten divers inheemse beplanting 

Behoud bestaande elementen 

Wandelnetwerk 

Natuurlijk beheer 

Ecologische boerderij 

Solar park 

Natuurlijk beheer, begrazing 

Ruimte voor imker 



Inspiratieboek 

• Ontwerp, aanleg en onderhoud  
 

• Producten en materialen 
 

• Energiegebruik en klimaat 
 

• Bodem en water 
 

• Natuur en biodiversiteit 
 

• Relatie mens en omgeving 
 

• Borging kwaliteit duurzaamheid 
 

 

• Gemeenschappelijke taal  

 

• Uitgangspunten: NL Greenlabel Gebiedslabel 

  



Inspiratieboek 



“Hessenpoort, Natuurlijk!”  

Doel 

Visie 

Uitvoer 

Beheer 

Overheid Ondernemen Onderzoek 

Kennis en financiële middelen 

Kennis en werkhanden 

Onderop Onderwijs 

Hier staan we nu 



Actiepunten lijst  

1. Aanleggen van het wandelnetwerk op Hessenpoort.  

2. Plaatsen van informatieborden op Hessenpoort om de werknemers en bezoekers te laten zien wat er allemaal 

leeft en bloeit op Hessenpoort 

3. Het aanleggen van een kruidenstrook, dit wordt gedaan op de Natuur doedag in november 2016 in samenwerking 

met professionals en vrijwilligers 

4. Opstellen van een natuurlijk beheerplan in samenspraak met de gemeente, de initiatiefgroep en de ecologische 

onderop organisaties (wat een structurele besparing oplevert van maximaal 2000 euro per jaar) 

5. Het aanleggen van een bijentuin en plaatsen van bijenkasten in samenwerking met een imker.  

6. Het omvormen van landbouwgronden naar ecologische landbouwgronden aan de hand van pachtcontracten. Dit 

onderdeel moet opgepakt worden door de gemeente in samenspraak met de initiatiefgroep.  

7. Het realiseren van een overdekte educatieve plek voor onderwijs, onderzoek en onderop organisaties. Vanuit 

deze plek kunnen ook verschillende wandelingen met een gids worden georganiseerd.  

8. Het plaatsen van een lunchplek aan het wandelnetwerk  

9. Aanleggen van een pluktuin langs het wandelnetwerk, denk hierbij aan het planten van fruitbomen en struiken 

met vruchten  

10. Het organiseren van een jaarlijkse inspiratiesessie voor de vijf o’s die betrokken (willen) zijn bij Hessenpoort.  

 

 



Aanbevelingen 

 Zorg voor een goede borging bijv. door het inzetten van NL Greenlabel 

Gebiedslabel 

 Werk samen, maar blijf ook kritisch naar de initiatieven 

 Gebruik het inspiratieboek als gemeenschappelijke taal  

 Organiseer inspiratiesessies met de betrokken partijen  

 Ontwikkel samen met de gemeente en natuurorganisaties een 

beheerplan voor Hessenpoort  

 Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn op Hessenpoort communiceer 

dit met alle betrokken partijen, via social media  

 Alternatieve inkomsten en gebruik ruimte, denk hierbij aan een solar 

park of waterberging 

 

 

 

 




