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Raadsverkiezingen: Hoe belangrijk zijn bomen?



Op 16 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Wat zeggen de Zwolse

politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s over bomen? Zwolle Groenstad

zet het op een rijtje: 

  
ChristenUnie wil meer boomkroonoppervlakte in Zwolle. ‘Vooral ook in de

Zwolse binnenstad, met relatief weinig grote bomen, is dit nodig om ons centrum
leefbaar te houden.’ 

 
GroenLinks heeft een hoofdstukje voor de bomen ingeruimd in het

verkiezingsprogramma onder de kop: Meer bomen. De tekst luidt als volgt:
‘Zwolle heeft nu ongeveer 70.000 bomen in beheer. En Zwolle heeft 130.000

inwoners. We willen een boom per inwoner. Zo helpen we ook mee aan het
bomenplan van de provincie. Vooral in Stadshagen zijn weinig bomen.’ 

Als concrete actiepunten noemt de Zwolse GroenLinks: ‘We planten voor elke
nieuwe inwoner een nieuwe boom. We zorgen dat bestaande bomen blijven. Bij

nieuwe ontwikkelingen beschermen we bomen. Als het nodig is, verplaatsen we
bomen. We planten bomen bij totdat we net zoveel bomen als inwoners hebben.

Hiervoor ontwikkelen we nieuwe gebieden zoals Stadsbroek in Stadshagen. We
steunen het Stadshager bos. We willen meer ‘tiny forests’ in alle wijken.’ 

 
Swollwacht: ‘Indien bomenkap noodzakelijk is, vindt 100% compensatie plaats

door herplant.’ 
 

‘De Zwolse VVD wil meer ruimte voor bomen en planten in de stad.’
 

D66 wil de ‘boomwaarde’ vergroten, dat wil zeggen het aantal bomen per
inwoners. Dat ligt nu op 1,5 en moet wat D66 betreft naar 2 bomen per inwoner

van Zwolle. 
Daarnaast stelt D66: ‘In de openbare ruimte planten we voornamelijk inheemse



bomen en struiken, zodat allerlei soorten zich weer kunnen ontplooien.’ Ook

zegt D66: ‘Een leefomgeving met veel water, bomen en planten draagt bij aan een
aantrekkelijkheid van de stad en zorgt voor schone(re) lucht, draagt bij aan

biodiversiteit, gaat hittestress tegen en kan overtollig water opvangen. Als
concrete maatregel wil D66 honderd extra bomen planten in de versteende

binnenstad om de hittestress in de zomer terug te dringen. 
 

PvdA wil ‘de Zwolse bomenstand fors en gericht uitbreiden met inheemse
soorten, waaronder fruit- en notenbomen, waarmee de biodiversiteit wordt

versterkt.’ Daarnaast bepleit de Zwolse PvdA: ‘Veel meer groen, zoals bomen, in
de meest versteende wijken voor CO2-vermindering en tegen hittestress.’ 

 
Partij voor de Dieren benoemt de waarde van bomen diverse keren in het

verkiezingsprogramma. De partij wil kappen met kappen. De totale stam- en
kroonomvang van de gekapte boom zijn bepalend voor het aantal bomen dat ter

compensatie geplant wordt.  De beboeting van illegale kap moet streng worden
gehandhaafd.  

In elke buurt komt meer groen, te beginnen in de meest versteende wijken en
straten.  

‘De gemeente beschermt bestaande bomen en plant daarnaast extra bomen om
langdurig CO2 op te vangen, het liefst in de vorm van bossen.’ 

  
In de verkiezingsprogramma’s van CDA, SP en Volt staat niets specifieks over

(de waarde van) bomen in Zwolle. 
 

Waarom Zwolse populieren moeten wijken



Gemeente Zwolle heeft de afgelopen weken in totaal 120 dikke populieren

omgezaagd in de stad. Het gaat om populieren van 30 tot 60 jaar oud in park
Weezenlanden, Pierik en park het Engelse Werk, plekken waar veel mensen

komen. Het roept veel vragen op. 
 

Volgens de gemeente gaat het om onveilige bomen, die kans hebben op spontane
takbreuk. De populier groeit snel en krijgt daardoor eerder ouderdomsklachten

(takbreuk) dan eiken en beuken. Uit voorzorg -om ongelukken te voorkomen-
worden de bomen daarom gekapt. 

 
De zaagactie roepen bij veel mensen vraagtekens op, omdat de bomen gezond

zijn. Daarom is een speciale pagina met uitleg geschreven door groenbeheerders
van gemeente Zwolle. 

 
Het is voor de gemeente vooral een kostenafweging: individueel snoeien van

oudere populieren met een hoogwerk, kost vrij veel geld. Daarom kiest de
gemeente voor kappen en vervangen van deze snel groeiende boomsoort. 'Als

we dat niet doen, zouden we de begroting voor het groenbeheer fors moeten
verhogen', klinkt het op het gemeentehuis. 

 
Monumentale populieren behouden dankzij Groenstad Zwolle 

 
Zwolle Groenstad is al in 2019 om advies gevraagd over deze omvangrijke

bomenkap van populieren. Onze boomwaarnemers hebben alle voorgedragen
populieren bekeken door de bril van veiligheid, beeldbepalende waarde en

ecologische waarde. Dat heeft ertoe geleid dat diverse populieren zijn behoed
voor de kettingzaag. 

 
Italiaanse populieren zijn bijvoorbeeld minder gevoelig voor takbreuk. Er zijn ook

knotpopulieren waarbij de onderstam kan blijven staan. 
Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de meest monumentale populieren

worden gesnoeid in plaats van gekapt. Gaat ondermeer om een grote populier bij
Langenholte, bij de scouting aan het Almelosekanaal, langs de Pannekoekendijk en

bij de dierenwijde bij de Dobbe in de Aalanden. Al deze kanjers blijven behouden.
Populieren kunnen zo'n 80 jaar oud worden. 

 
Ook in het Engelse Werk - waar de oude zichtlijnen op de IJssel in ere worden

hersteld - blijven de zwaarste en dikste populieren staan. Die zijn nu gesnoeid,
zodat het gevaar op vallende takken de komende jaren minimaal is. 

 

https://www.zwolle.nl/Populieren


De stormen in

februari hebben 197

bomen het leven

gekost in Zwolle. Dat

laat gemeente Zwolle

weten. Het gaat om

solitaire bomen, maar

ook bomen in

bosplantsoen en

parken. Er is ook een

antal markante bomen

omgewaaid door de

storm, zoals deze

treurwilg aan de

stadsgracht. 

 

Stormschade: 200 bomen om in Zwolle

Klimophaters ook in Zwolle actief



De eik spreekt tot de verbeelding. Daarom verzamelt

Zwollenaar Wim Eikelboom verhalen over de boom waaraan

hij zijn achternaam heeft te danken. Wim is ook

groenwaarnemer bij Groenstad Zwolle. 

 

Zijn podcast biedt heerlijke verhalen met uiteenlopende

invalshoeken. Van eikenhout tot eikenrechercheurs, alles komt

langs. Hoe smaken eikels? Waar staat de dikste eik van

Nederland? 

'Een prettige podcast met een aanstekelijke verteller', schreef

Vincent Bijlo in zijn recensie over Eik & Ik. 'Een feestje om naar

te luisteren', aldus het Nederlands Dagblad in een bespreking.

 

Te beluisteren via Spotify en de andere podcastplatforms.

Ook in Zwolle zie je regelmatig doorgezaagde klimop langs stammen van bomen. Deze foto is

gemaakt op landgoed Schellerberg, waar stelselmatig alle klimop taboe wordt verklaard. Dat is

jammer, want over klimop in bomen bestaan veel negatieve vooroordelen. 

Klimop langs een stam doet de boom geen kwaad. Een boom kan prima samenleven met klimop

en kan er heel oud mee worden. 

Klimop heeft eigenlijk alleen maar voordelen: Het is een groenblijver die voor insecten heel

waardevol is. De klimop beschermt de boombast tegen verbranding en zorgt dat de

vochtopname van de boom beter in balans is. 

Het blad Boomzorg geeft in een artikel nadere uitleg over de hedera onder de titel: Klimop in

bomen, vloek of zegen.

 

De foto rechts is een voorbeeld van een volledig door klimop bedekte acccia bij het

Provinciehuis in Zwolle.

Luistertip: podcast Eik & Ik

https://podcastluisteren.nl/pod/Eik-and-Ik
https://www.boomzorg.nl/upload/artikelen/BZ611Hedera.pdf


Ken jij een bijzondere boom met een verhaal in Zwolle?

Een boom die mensen inspireert, rust geeft en misschien

zelfs troost brengt? 

 

Om hun 50-jarig bestaan te vieren, organsieert de

Nationale Bomenbank - een bedrijf met boomspecialisten -

Herinneringsbomen Westerveldse Bos

Op vier plekken in Zwolle zijn lanen aangeplant met herinneringsbomen: bomen die een

persoonlijke herinnering levend houden aan een mooie of een verdrietige gebeurtenis.  

 

Op 6 april gaan we weer van zulke bomen planten met inwoners van Zwolle. 

Ze komen in het Westerveldse Bos. Er worden iepen geplant. 

 

Er is nog (beperkt) plek voor meer planters.  Aanmelden kan nog voor 8 maart met een

formulier op de website van Zwolle Groenstad. Het zijn iepen en de kosten zijn 275 euro

per herinneringsboom.

Bomenbank zoekt boom met verhaal

https://zwollegroenstad.nl/wp-content/uploads/Aanvraag-herinneringsboom-versie-december-2021.pdf


een Nationale Bomen Top Vijftig. Iedereen die wil kan een boom voordragen. Uiteindelijk

kiest een jury vijf bijzondere bomen en die krijgen van de Bomenbank gratis levenslange

verzorging. 

Meer informatie over hoe je een boom voordraagt lees je bij de Nationale Bomenbank.

Facebook

Instagram

Website Twitter

Hou je van bomen? Steun dan Zwolle Groenstad
 
Zwolle Groenstad zet zich in voor bomen in Zwolle. We geven gevraagd en ongevraagd

advies als de kap van bomen in het geding is. We houden het welzijn van bomen in de gaten

met onze groenwaarnemers in de wijken. En we vragen aandacht voor de waarde van

bomen in de stad en het buitengebied. 

Steun ons werk en word donateur! 
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