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Adoptieovereenkomst 
 
Ondergetekenden hebben met de gemeente Zwolle afgesproken het groen in 
het projectplan ‘Het Tussendoortje’ in de Groenestraat / Blokstraat te 
adopteren conform de hieronder vermelde afspraken, de bijgevoegde 
plattegrond en de Groenvisie en Onderhoudsplan. 

De voorwaarden die verbonden worden aan de adoptieovereenkomst zijn: 

• De bestemming van het terrein mag niet veranderen, het blijft openbaar;  

• De stedenbouwkundige waarden mogen niet worden aangetast;  

• Er mag geen chemische onkruidbestrijding worden gebruikt; ook niet voor luizen, slakken of 
meeldauw bestrijding;  

• Aanvullende/nieuwe beplanting moet passen bij de omringende beplanting;  

• Adoptiegroen mag nooit het karakter krijgen van verlenging van een eigen tuin;  

• De grond blijft te allen tijde eigendom van de gemeente;  

• Het plaatsen van objecten/bebouwing (zoals muurtjes, schuren etc.) is niet toegestaan, 
evenals het gebruik van bestratingmaterialen, palen, kunststof en grind;   

• Uitgangspunt is dat het meeste afvalgroen door de bewoners wordt afgevoerd in de daarvoor 
bestemde (gratis) tuinzakken van de ROVA; er dient voorkomen te worden dat er in de loop 
van de tijd een ‘composthoop’ in de speelplaats wordt gecreëerd.  

• Het groen geeft een positieve uitstraling op de omgeving. Bij slecht onderhoud of 
verwaarlozing van het adoptiegroen kan de gemeente het groen weer in gebruik nemen en 
naar eigen wens opnieuw inrichten.  

• De adoptieovereenkomst geldt voor een periode van vijf jaar en kan vervolgens worden 
verlengd. De bewoners zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van het gras en de 
zaaistrook op de speelplek en de biodiverse beplanting bij de parkeerplaatsen. 

• De ROVA doet het onderhoud van de beukenhagen en de bomen. 

• Er wordt door de gemeente één gecertificeerd speeltoestel (een schommel) geplaatst in de 
nieuwe speelplek. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en de jaarlijkse 
inspectie van dit speeltoestel en de hieruit voorkomende reparaties. De verantwoordelijkheid 
voor het onderhoud van de speelaanleiding elementen ligt bij de bewoners. Het dagelijks 
onderhoud (o.a. schoonhouden) van de twee banken in de speelplek ligt bij de bewoners. De 
gemeente verzorgt het groot onderhoud van deze banken.  

• Het document ‘Groenvisie en Onderhoudsplan’ en de plattegrond zoals bijgevoegd bij dit 
contract is leidend en vormt de basis voor de speelplek. Daar waar in de praktijk bepaalde 
punten wellicht toch niet handig zijn, kunnen deze in gezamenlijk overleg tussen de bewoners 
van de Groenestraat/Blokstraat en de gemeente worden aangepast. 
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Contactpersoon gemeente Zwolle   

Afdeling Beheer Openbare Ruimte 
P. ten Dam, wijkbeheerder 
e-mail: p.ten.dam@zwolle.nl 

      

Zwolle, 27 februari 2018 

Bijlage 1: Plattegrond met verdeling onderhoud Rova / adoptanten (zie hieronder) 
Bijlage 2: Groenvisie en Onderhoudsplan 

 

 


