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Van het bestuur 
  

De Stichting Zwolle Groenstad is begin jaren tachtig opgericht om 

een belangrijke taak uit te voeren: behouden en beschermen van 

bomen in Zwolle.  

 

Een taak die wij nog steeds zo goed mogelijk proberen uit te voeren: 

door het in de gaten houden van de aanvragen voor een 

kapvergunning, indienen van zienswijzen en overleg met betrokken 

partijen. Soms ligt het in de lijn van de vooruitgang en moeten er 

bomen wijken, vaak ook lukt het om de aanvrager tot andere 

gedachten te brengen en kunnen er bomen behouden blijven.  

 

Wij vinden het heel belangrijk dat het verlies van bomen door middel 

van herplant beperkt wordt. Dit jaar zijn er al 11 zienswijzen 

ingediend met soms succesvol behoud van bomen, tot zelfs het 

intrekken van een aanvraag. Een reactie van Zwolle Groenstad lijkt 

dus wel effect te hebben en daar doe je het tenslotte voor. 

Daarnaast is onze (zeer actieve) kapgroep actief bij het bekijken van 

bouwplaatsen waarbij de aanwezige bomen niet goed behandeld en 

afgeschermd worden. Ook hier geven we een reactie op. 

 

Een tweede taak die de stichting heeft is het faciliteren van het 

planten van herinneringsbomen. Helaas is het terrein langs de 

Westerveldse Aa/Goosebroek nu voorzien van genoeg 

herinneringsbomen, maar onze nieuwe locatie in het Vegtlusterbos 

zal vast en zeker uitgroeien tot een prachtig herinneringsbos. 

In november staan we er weer met een aantal planters. Het lijkt er 

zelfs op dat we over niet al te lange tijd weer op zoek moeten naar 

een nieuwe mogelijkheid om bomen te planten! 

Anneke Engelage, secretaris. 

 

 

 

 

 



 

 

De blijde treurwilg 

 

 
 

Een van de raadsels der plantenbenamingen vind ik, elke lente weer, 

de naam treurwilg voor die vrolijke, immer in beweging zijnde wilgen 

die her en der langs de oevers staan van onze Wijde Aa. 

De Latijnse naam van de treurwilg laat ook al weinig te hopen over: 

Salix alba tristis, ook wel Salix x sepulcralis. Treurige wilg, of 

grafwilg, toe maar! In de Japanse haiku-poëzie heet de treurwilg veel 

neutraler ‘waterwilg’; samen met het riet staat zij symbool voor 

meegaandheid en flexibiliteit. Heel veel gedichten zijn door de 

eeuwen heen aan haar gewijd. 

 

Een van mijn favoriete wilgen is die vlak voorbij het ‘4 elementen 

bruggetje’ – hoe blij maakt die, wanneer je in het voorjaar de eerste 

prille lichtgeel-groene blaadjes ziet uitlopen, die een hint van het 

voorjaar aankondigen. Zie de lange takkenlinten eens wiegelen in de 

wind, en zich weerspiegelen in het water!  

Terwijl ik nog warm ingepakt in m’n scootmobiel langsrijd, heeft de 

wilg al het voorjaar in haar bol. De eerste die ook de mogelijkheden 

van zo’n uitlopende treurwilg verkennen, zijn de meerkoeten en de 

futen. Wie zijn nest bouwt recht onder de krans van takken waar zij 

het water bereiken, zoals futen graag doen, zit tegen de tijd dat er 

gebroed wordt volstrekt onzichtbaar tussen het groen, als in een 

tentje van bladeren. 
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In de zomer vormt deze wilg een volmaakte groene koepel, 

waaronder ik graag eens zou rondlopen, wat ik niet durf omdat de 

grond er erg ongelijk is – en ik ben al eens in de Wijde Aa 

gevallen..… Dan benijd ik een moment mijn hond Asta, die aan haar 

lange lijn langs de oever snuffelt en onbekommerd een duik neemt in 

het water van dat geheimzinnige kamertje tussen takken en 

rietstengels. Gelukkig kan ik nu met de superhandige Samsung 

mobiele telefoon-met -camera- met- telelens toch het kamertjes-

gevoel beleven. 

 

In herfst en winter volgt het démasqué van de treurwilg. Tja, je kunt 

er treurig van worden, van het vergelende blad, van de kalende 

takken, maar zie eens hoe prachtig soepel ze zwiepen in de herfst- 

en winterstormen, hoe ze nooit breken, alleen maar buigen! En als 

hoogtepunt van een winter waarin we verrast worden met ijzel, staat 

de treurwilg dan als een witte verschijning aan het bevroren water 

van de Wijde Aa: een luchtspiegeling van schoonheid.  

Wat mij betreft wordt het tristis van de salix omgedoopt in felix: de 

gelukkige wilg! 

Lucette M. Faber 

                      Zonder penselen 
                      schilderen bewogen wilgen 

                      de lentewinden 
                                             Saryu (17e eeuw) 

 

 



 

 

       KAPAANVRAGEN 

 
In de zomervakantie hebben wij een aantal grote kapaanvragen 

ontvangen. Het ging om dusdanige aantallen dat wij ons afvroegen, 

blijft er nog wel een boom staan??  

Aan de Forelkolk moeten 24 bomen weg ivm uitbreiding van Albert 

Heijn. Het gaat om prachtige volwassen acacia’s. Gelukkig hebben 

wij nog 1 acacia uit het plan kunnen halen, deze zou moeten worden 

opgeofferd voor een parkeerplaats en dat vonden wij toch iets te 

gortig. Aan de Nijverheidsstraat moeten 24 bomen verdwijnen ivm 

uitbreiding van het Deltion College, waaronder een groep 

haagbeuken en acacia’s. We hebben geprobeerd om de bomen aan 

de grens van het perceel te behouden, maar het mocht niet baten. 

Langs de spoorlijn Zwolle-Wierden moeten diverse bomen worden 

gekapt ivm de veiligheid van het spoor.  

Aan de Eemlaan/Scheldelaan staan 22 bomen op de voormalige 

locatie van het Aa-bad, onder andere grote platanen en haagbeuken. 

Deze aanvraag loopt nog. Hopelijk kunnen we de plataan op de hoek 

van de Eemlaan behouden.  

Aan het Gasthuisplein gaan 48 bomen voor de bijl ivm de 

herinrichting van het plein. Wij zijn hierbij betrokken geweest en 

betreuren het dat sommige bomen niet zijn meegenomen in het 

nieuwe ontwerp. Gelukkig komen er veel bomen terug en wordt 

rekening gehouden met de diversiteit van de bomen. Onze pogingen 

om de dakplatanen te laten staan zijn mislukt, wel worden ze 

herplant bij de diverse jeu-de-boule banen in Zwolle. Hopelijk 

kunnen ze daar uitgroeien tot monumentale “parasols’’.  

Aan de Westerlaan moeten 17 bomen plaats maken voor de nieuwe 

busbrug over het spoor. De bomen bevinden zich aan de achterzijde 

van het oude postkantoor en het betreft o.a. monumentale 

populieren.  
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Langs de N35 moeten 97 bomen plaats maken voor de verbreding 

van de weg. Dit betreft alleen het stuk binnen de bebouwde kom van 

Zwolle. Totaal gaat het om 384 bomen en diverse bospercelen. 

Prachtige oude eiken en stukken bos zullen verdwijnen. Laten we 

hopen dat het dit allemaal waard is.  

Aan de Goertjesweg tot slot staan 56 bomen op de kaplijst (op de 

dijk langs het koelkanaal). Een groot aantal populieren is in slechte 

conditie en moeten helaas worden geveld. In het eikenperceel staan 

de eiken zo dicht op elkaar, dat ze geen ruimte hebben en hier zal 

50% worden gedund. Het terrein is eigendom van Enexis en er 

worden 900 bomen terug geplant. 

 

Reina Gorlee 

ZOMERREGENS GOED VOOR HET BOS 
Hoewel niet iedereen blij is met de grote hoeveelheden regen 

deze zomer, blijkt dat dit toch heel goed is voor het Neder-

landse bos. Uit continue metingen blijkt dat sinds de regenval 

eind mei is begonnen, de groei van de Nederlandse bomen 

sterk is toegenomen. 

Op ruim 20 locaties in Neder-

landse bosreservaten van 

Staatsbosbeheer hangen 110 

automatische dendrometers. 

Deze meetbanden nemen heel 

nauwkeurig de groei van een 

boom waar, elk uur van de dag. 

Dit is van belang om de reactie 

van bomen waar te nemen op 

klimaatverandering aldus prof. 

Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan Wageningen 

Universiteit. Klimaatverandering kan er voor gaan zorgen dat nieuwe 

boomsoorten een sterkere groeikracht gaan vertonen en zo een 

ander bos gaan vormen. Dit heeft weer invloed op de biodiversiteit in 

het Nederlandse bos, maar ook op de houtvoorziening op de lange 

termijn. "Dit jaar kunnen we heel mooi zien dat de zomerregens de 

meeste bomen goed doen. Meestal hebben bomen in de zomer last 

van droogtestress, maar daar is dit jaar geen sprake van."  

                                                       Bron: Alterra Wageningen UR 



 

 

WAT BOMEN ONS VERTELLEN: DE EIK 
Het leek ons goed om nog eens aandacht te schenken aan de 

boom die we allemaal kennen: DE EIK. 

Het is de boom die in meer dan 280 soorten voorkomt en is tevens 

ook de boom die bij de mensen in hoog aanzien stond en nog staat 

in zijn relatie tussen mens en dier.  

 

Uit pollen(stuifmeel)onderzoek in het Boreal tijdperk is gebleken dat 

de eik midden in de ijstijd (12000 v.o.j.) in combinatie met andere 

loofhoutsoorten, zoals de hazelaar, voorkwam. Rond 6000 v.o.j. is de 

eik bijna uit ons assortiment verdwenen en wordt 1000 v.o.j. weer 

aangetroffen in Europa. We weten dat omdat er bij baggerwerkzaam-

heden in de uiterwaarden bij Millingerwouden enkele eikenstammen 

zijn aangetroffen, gedateerd 800 v.o.j. 

De soort Quercus robur.L is één van een drietal soorten uit Midden 

Europa waarvan die uit Spanje hier is aangekomen onder de naam 

van steeltjes- of zomereik. De boom kan 20 tot 35 m hoog worden 

en 1500 jaar oud, ze is lichtminnend. 

 

Bij de Kelten stond de eik in hoog aanzien omdat hij behoort tot één 

van de vier hoofdbomen uit de Keltische boomastrologie. De eik is 

gekoppeld aan het voorjaarsfeest 21 maart en de mistletoe die op de 

eik voorkomt werd rond de jaarwisseling 21 december voor de 

Nieuwjaarsvoorspellingen gebruikt. In Duitsland werd in de heilige 

wouden de eik gekoppeld aan de bliksem- of dondergod Wodan. 

Onder de eik vonden ook rechtspraken plaats; hier werden in het 

tijdperk van Karel de Grote de doodvonnissen uitgesproken 

. 

Ook in ons land vinden we de naam van de eik in diverse 

naamplaatsen terug zoals: Maaseik, Bergeijk en Eekelo. Hier stonden 

veel eiken. 

 

De boom is leverancier van hout voor allerlei doeleinden en is 

bekend om zijn therapeutische eigenschappen. Alle delen van de eik 

werden gebruikt zo ook de schors voor het looien van leer. 

Bijvoorbeeld het velletje van de eikelkern en het petje, evenals de 

schors en de bladeren bezitten een samentrekkende werking, die ook 

nu nog wordt toegepast doordat men zich met een aftreksel van 

eikenschors dagelijks wast om ontstekingen te voorkomen. 
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Wanneer er veel over een boom geschreven of verteld wordt 

ontstaan altijd volksverhalen/sprookjes hierover. Zo heeft men een 

verband gevonden waarom het eikenblad gelobd is. Het verhaal is als 

volgt: 

De eik had mooie gave bladeren totdat een boer in geldnood kwam 

en door de duivel benaderd werd. Die vroeg of hij als hij kwam te 

overlijden zijn ziel aan hem wilde schenken dan zou hij hem uit de 

geldzorgen helpen. De boer stemde toe en er werd afgesproken dat, 

wanneer de eik al zijn blad verloren had, hij door de duivel opge-

haald zou worden. Nadien had de boer problemen met zijn afspraak 

en sprak er met zijn vrouw over. Deze zei: “Ga naar de kerk en 

vertel het”. Onderweg naar de kerk ontmoette hij een man (dit bleek 

later Onze Lieve Heer te zijn), die zei: “Maak je geen zorgen”. 

Het blad viel van de boom en de duivel kwam om zijn afspraak in te 

lossen. De man zei dat hij zijn afspraak niet zou nakomen. De duivel 

werd zo kwaad dat hij zijn klauwen zette in het gave blad, waardoor 

het mooie gave blad gelobd is geworden en geen gave rand meer 

heeft. De boer bleef in leven, maar de eik moet als aandenken het 

verder doen met een gelobd blad. 

 

MORAAL:  Wees zuinig op de eik en zorg met elkaar voor eiken ouder 

dan 1000 jaar. 

Gerard Mostert 



 

 

BOMENWEETJES 

OUDE LAANBOMEN 

 

Oude laanbomen zijn van groot belang voor de natuur. Door 

de aanwezigheid van holtes, spleten, dode takken e.d. bieden 

ze veel gelegenheid voor allerlei leven om zich er te vestigen 

en voedsel te vinden, zoals holtes die nestgelegenheid bieden 

voor vogels en een slaapplek voor uilen.  

 

Ook boommarters, eekhoorns en vleermuizen maken er dankbaar 

gebruik van. Onder dood schors zitten veel geleedpotige diertjes, 

zoals pissebedden, oorwurmen en duizendpoten. Spechten komen 

aan hun voedsel door met hun snavel door het dode schors heen te 

prikken. Een grote oude boom vormt als het ware een ecosysteem in 
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het klein. Daarom is het zo belangrijk dat oude laanbomen die al 

beginnen af te takelen, niet te snel opgeruimd worden. 

Maar onherroepelijk breekt een keer de tijd aan dat laanbomen echt 

aan hun einde komen. Omdat deze bomen zo karakteristiek zijn, is 

het voorgoed laten verdwijnen van de bomenrijen geen optie. Een 

veel toegepaste herplantmethode is het planten van jonge bomen 

waar oude zijn weggevallen. Doordat nooit alle laanbomen tegelijk 

aan hun einde komen (daar kunnen tientallen jaren verschil tussen 

zitten), zullen er altijd oudere bomen langs de laan staan. 

Bron: Landgoed Eyckenstein  
 

 

 

ESSEN, HOEVEEL BLIJVEN ER NOG OVER? 
 

Boomschimmel. Essen dreigen massaal het loodje te leggen. 

Ecologen vrezen dat slechts 1 tot 10 procent het overleeft. 

 

Een hardnekkige schimmelziekte uit Zuidoost-Azië bedreigt het 

voortbestaan van de oer-Hollandse es. De schimmel verspreidt zich 

via paddestoeltjes die op de bladstelen groeien. De wind neemt de 

besmette sporen mee en zo raken takken besmet. De ziekte is te 

vergelijken met de iepenziekte uit de jaren tachtig. Toen moesten 

tienduizenden bomen worden gekapt. Staatsbosbeheer besluit dit 

najaar of de besmette essen hetzelfde lot wacht. Loshangende 

takken vormen een gevaar voor de omgeving, men kan niet anders 

dan de ziekste bomen weg te halen. De prognose is dat 1 procent 

van de bomen overleeft. Er is nog geen bestrijdingsmiddel en 

daardoor verspreidt de ziekte zich razendsnel. In Groningen, waar de 

schimmel waarschijnlijk Nederland is binnengekomen, is inmiddels 

meer dan 70% van de essen aangetast. Maar ….. gemeenten kappen 

nu vaak te snel. Ondanks dat de essen er niet fraai uitzien met kale 

en ontbrekende takken, herstellen ze soms toch. Volgens 

Staatsbosbeheer zijn de essen die resistent worden de enige hoop 

voor een nieuwe populatie in het Nederlandse landschap. 

“Gemeenten en grondbeheerders moeten daarom inventariseren en 

een plan maken voor de toekomst.” 

Bron: Trouw, september 2016. 



 

 

                     Let op: dit is geheim! 
 

                  
 
De grote oude plataan achter de Sociëteit aan de Koestraat heeft de 

naam om de oudste boom van Zwolle te zijn. Het is inderdaad een 

enorme boom en ook heel mooi. Maar wij twijfelen of dat klopt. Wij 

met z’n drieën van de Kapgroep (Reina, John en ik), deden een 

spectaculaire ontdekking. Wij hadden wat locaties bekeken waar 

bomen stonden waarvoor een kapaanvraag was ingediend en daarna 

wilden we even een kopje koffie drinken bij Wientjes aan de 

Stationsstraat. Bij Wientjes aangekomen moesten we onze fietsen 

stallen in de fietsenstalling áchter het hotel. Dat deden we uiteraard, 

maar dat is een plekje waar je normaal gesproken nooit komt.  
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Wat we toen ontdekten: een enorme en prachtige plataan. Vooral de 

stam zag er indrukwekkend uit. Volgens ons is dit het beste 

bewaarde bomengeheim van Zwolle. Als u hem wilt gaan zien, 

adviseren wij een kopje koffie of etentje bij Wientjes, want het is wel 

privéterrein. Het is wel zéér de moeite waard.  

Ria van Puffelen. 

 

 
 

 
 

BOMEN PLANTEN  

Staatsbosbeheer heeft in circa 2 maanden tijd ruim 500.000 nieuwe 

bomen geplant in Flevoland. De natuurorganisatie is bezig met 

verjonging van de Flevolandse bossen. Populieren verdwijnen en 

worden vervangen door beuken, linden en eiken.  

De populieren werden geplant toen de provincie net was 

drooggelegd. Deze boomsoort groeide snel en daardoor ontstonden 

ook sneller bossen. Maar de eerste generatie populieren is nu 

verouderd en daarom worden ze vervangen met soorten die twee tot 

drie keer langer meegaan. In mei werd de laatste boom van dit jaar 



 

 

geplant. Volgend voorjaar werkt Staatsbosbeheer verder aan de 

verjonging van het bos. In totaal worden er tot en met 2020 nog 

zo'n 400 hectare aan populieren vervangen. 
 

 

 

BOMENWEETJES 

 
BOMEN OP OEVERS 

 

Het doelgericht aanplanten van bomen op de oevers van 

rivieren kan de hoeveelheid overstromingswater met twintig 

procent doen afnemen. Dat berekenden onderzoekers van de 

universiteiten van Birmingham en Southampton. Ze wilden 

nagaan hoe het strategisch aanplanten van bomen de 

piekhoogte van het overstromingswater kan beïnvloeden in 

de lager gelegen gebieden.  

Door bomen aan te planten op de oever van een rivier over een 

afstand van 

ongeveer een 

vierde van de 

totale lengte 

van de rivier, 

kan de hoogte 

van het 

overstromingsw

ater tot twintig 

procent 

verminderen. Naarmate de bomen groter en ouder worden, zal de 

hoeveelheid water die ze vasthouden nog toenemen. Natuurlijke 

processen zoals het aanplanten van bomen en het beheer van 

bestaande bossen is vaak voldoende om aan risicoreductie te 

doen. Het onderzoek is verschenen in het vakblad Earth Surfaces 

Processes and Landforms. 

 

Bron: cgconcept.be 
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ErUit bomencursus en -wandeling 
Dit najaar organiseert ErUit weer een bomencursus. De cursus start 

op zondag 16 oktober en bestaat in totaal uit 5 lessen van elk circa 2 

uur. Naast het vergroten van soortenkennis, is in de cursus aandacht 

voor wetenswaardigheden en achtergrondverhalen over bomen. Ook 

wordt een begin gemaakt met het leren determineren. Als er nog 

plaats is moet u er nu snel bij zijn. Aanmelden via de website 

www.wijzijneruit.nl 

Speciale boomwandeling 

Ook organiseert ErUit op 30 oktober, in samenwerking met Stedelijk 

Museum Zwolle, een bijzondere boomwandeling door de binnenstad. 

De wandeling sluit aan bij de tentoonstelling Leven met Aandacht (te 

zien vanaf 11 oktober) waarin de relatie tussen mens en natuur ook 
een belangrijke rol inneemt. Zie ook hiervoor de website. 

.  

Onze Nieuwsbrief per e-mail? 

Als u onze Nieuwsbrief liever per mail ontvangt, dan horen wij dat 

graag. Het spaart kosten en milieu.  
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