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Inleiding  
 

De KNNV afdeling Zwolle is een actieve club van natuurliefhebbers, die als het even kan het liefst met 

elkaar op onderzoek uitgaan in de natuur, van de natuur genieten en die liefde voor de natuur ook 

uitdragen aan anderen. Wanneer natuur je passie is, is dit een goede vereniging om lid van te zijn. 

 

Door de leden en werkgroepen wordt een schat aan gegevens verzameld. Uiteraard veelal in de 

omgeving van Zwolle. Die gegevens verdwijnen soms in notitieboekjes, maar worden vaak 

weergegeven in verslagen of doorgegeven bij online-databases zoals waarneming.nl. Als er 

geïnventariseerd wordt voor een bepaalde instantie, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 

Landschap Overijssel en het waterschap DOD, worden de gegevens aan hen overgedragen. 

 

In Zwolle en omgeving, dus ook in de omgeving van onze vereniging gebeurt veel waarmee wij als 

‘groene club’ direct of indirect mee te maken hebben. Bijvoorbeeld grote bouwprojecten die een 

aanslag vormen op onze groene omgeving, zoals het bouwen in de Zwarte Waterzone en de 

omgeving van de voormalige IJsselcentrale bij Harculo. Dergelijke projecten gaan nogal eens ten 

koste van de groene omgeving. Wij zien als vereniging wat er verloren gaat aan soorten wanneer 

deze plannen worden verwezenlijkt. Bij grote projecten als deze is het dus van belang dat er een 

kritische tegenstem wordt gehoord voordat plannen onomkeerbaar zijn.  

 

Om ons meer te profileren als vereniging met veel kennis en kunde op het vlak van natuuronderzoek 

en natuurbehoud, heeft het bestuur besloten een meerjarenplan te schrijven. In dit meerjarenplan 

leggen we vast hoe de vereniging zich de komende jaren naar buiten toe richt. Want we willen als 

vereniging zichtbaarder zijn en een volwaardige gesprekpartner worden waar het gaat om 

natuuronderzoek, natuurbescherming en natuurbehoud in onze gemeente en haar omgeving 

 

Dat staat los van de activiteiten die binnen de vereniging zelf worden ontplooid, zoals excursies, 

cursussen, inventarisaties, enzovoorts. Die blijven uiteraard ook de komende jaren gewoon 

doorgaan, zoals dat al vanaf 1904, het jaar waarin de landelijke vereniging is opgericht, het geval is.  

      

De KNNV afdeling Zwolle was ooit een vereniging voor eigen leden die gezamenlijk hun activiteiten 

op het gebied van natuurstudie en onderzoek ontwikkelden en uitvoerden. In de afgelopen decennia 

heeft deze afdeling zich ontwikkeld tot een organisatie die meer en meer betrokken is geraakt bij het 

grotere geheel van de Zwolse samenleving. En dan met name als vraagbaak, gesprekspartner op het 



 3 

vlak van natuurbescherming en visieontwikkeling ten aanzien van groen beleid van de gemeente of 

politieke partijen. Onze vereniging is afgevaardigd in Natuurplatform Zwolle (NPZ), heeft nauwe 

contacten met Zwolle Groenstad en de Milieuraad. Recent is de WhatsApp-groep GroenContact 

Zwolle in het leven geroepen. Binnen deze appgroep zijn onder meer alle groene raadsleden 

betrokken. Een recent wapenfeit waarbij de KNNV zeer nauw betrokken was, is de redding van de 

Nooterhof als ‘groen brandpunt’ in Zwolle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaarsfeest Nooterhof 12.05.2019 
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Meerjarenplan 2021 – 2026 
Welke doelen willen we behalen en waarom 
 

Wanneer we als bestuur willen verwoorden wie of wat we willen zijn, kunnen we dat het best 

omschrijven als het ‘groene geweten’ van Zwolle. Niet zozeer een knagend geweten, maar het 

groene geweten als betrouwbare en deskundige partner aan de overlegtafel.  

Voor wat betreft het behalen van concrete doelen denken we daarbij aan: 

 

Samenwerking met andere organisaties 

Als KNNV alleen bereiken we weinig en in ieder geval veel minder dan we willen. We zoeken daarom 

actief de samenwerking met andere partners op natuur- en milieugebied om onze invloed en 

effectiviteit te vergroten. Daarbij denken we aan de gemeente Zwolle, zowel op ambtelijk als op 

bestuurlijk niveau, andere groene organisaties zoals de Milieuraad Zwolle, het IVN, waarmee we al 

samenwerken bij cursussen en excursies, maar ook aan Natuurplatform Zwolle en Groenstad Zwolle.  

 

Meer betrokkenheid bij ontwikkelingen in de stad 

Dankzij het bovenstaande en onze input van kennis en kunde is door de gemeenteraad ingestemd 

met de ontwikkeling van een Stedelijke Ecologische Structuur. Die SES moet voorkomen dat 

waardevolle groene elementen in de stad worden opgeslokt door onwenselijke ruimtelijke 

ontwikkelingen. Als vereniging zijn we uitgenodigd om nauw betrokken te zijn bij de totstandkoming 

van deze SES om zodoende te bevorderen dat groene elementen beschermd en bewaard blijven en 

we kunnen meewerken aan ideevorming over het versterken van de groene structuur.  

 

Meer betrokkenheid bij onderzoeken 

De betrokkenheid bij  allerlei ruimtelijke ontwikkelingen in de stad kan betekenen dat we 

schaduwonderzoeken uitvoeren. Uitkomsten van vooronderzoeken door onderzoeksbureaus kunnen 

zodoende worden getoetst om te voorkomen dat er ontwikkelingen plaatsvinden die schadelijk zijn 

voor natuur en milieu, omdat er nogal eens soorten over het hoofd worden gezien. Wij kunnen de 

toetssteen zijn.  

 

Verbetering naamsbekendheid en vergroten ledenaantal 

Het meer midden in de Zwolse samenleving staan betekent ook dat onze naamsbekendheid 

toeneemt. We zijn immers zichtbaarder. Omdat we naast deze activiteiten ook onze eigen 

activiteiten zoals excursies en lezingen blijven aanbieden, leidt dat mogelijk tot meer leden. Het is 
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daarom van belang om die activiteiten op peil te houden en ervoor te zorgen dat de website  up-to-

date blijft en de nieuwsbrief goed gevuld blijft en regelmatig verschijnt, zodat we de leden ook 

daadwerkelijk iets hebben te bieden.  

 

Het aanbod aan activiteiten wordt nog verder uitgebreid. De werkgroepen hebben hun eigen 

activiteiten, er worden lezingen en cursussen georganiseerd en recent is dat aanbod uitgebreid met 

de lezingenserie in de Stadkamer. Met die serie slaan we een brug naar een groter publiek dan onze 

eigen leden. De uitbreiding van activiteiten hoeft niet perse zwaar te worden opgetuigd: een 

wandeling van een uurtje in de eigen omgeving kan al een eyeopener zijn. Daarom denken we er 

over om op vaste tijden in de week een Uur Natuur aan te bieden. Bijvoorbeeld: iedere zondag om 

11.00 uur starten op een vaste plek in het Westerveldse Bos, Het Engelse Werk, Oosterenk. We zien 

wel wie er komen. Een aantal vaste excursieleiders rouleert hier.  

 

 

 

 

Overleg GroenContactZwolle bij De Klooienberg i.v.m. behoud boommonumenten.  30 juni 2020 
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Nieuwe plannen ZNT 
 

Sinds jaar en dag is het Zwols Natuurtijdschrift het verenigingsblad van KNNV en IVN Zwolle. Tijden 

veranderen en tegenwoordig wordt hoe langer hoe meer gebruikt gemaakt van digitale verzending 

van allerlei verenigingsnieuws. Dat komt onder meer tot uiting in de gezamenlijke nieuwsbrief van 

KNNV en IVN Zwolle. Daarnaast is het laten drukken van het ZNT een prijzige aangelegenheid. Na een 

eerste digitale uitgave bleek dat een groot deel van onze leden vindt dat het ZNT ook digitaal kan 

verschijnen. Vandaar dat is besloten het ZNT voortaan alleen digitaal te verspreiden. 

In de tussentijd wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om van het ZNT een echt Zwols 

Natuurtijdschrift te maken. Dat wil zeggen, een papieren tijdschrift over natuur en milieu voor alle 

Zwollenaren. Dit blad zal worden gedragen door Zwolse groene clubs zoals hierboven al genoemd.  

Hiertoe wordt een werkgroep in het leven geroepen die dit verder gestalte geeft en ontwikkelt.  

 

 

 

 

 

Excursie Vogelcursus 2017 
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Tenslotte 
 

Het opstellen van dit meerjarenplan is gebeurd door het bestuur. Om een helder omschreven doel te 

hebben waar we naartoe werken. De vraag is natuurlijk of dat doel ook wordt gehaald. Wanneer het 

alleen op de schouders van het bestuur terecht komt, zal dat naar alle waarschijnlijkheid niet lukken. 

We hebben de hulp van werkgroep-coördinatoren nodig en uiteraard van de leden. Dus mocht u als 

lid op enigerlei wijze uw bijdrage willen leveren, dan is dat zeer welkom. Laat het weten. 

 

Excursie Plantenwerkgroep. Bij de Leemputten van Staverden 11 juli 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


