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Van het bestuur
Deze keer een korte bijdrage van het bestuur.
De afgelopen twee maanden heeft de kapgroep veel werk gehad en
dat gaat nog steeds door. Maar er zijn ook successen om te bewijzen
dat het niet voor niets is en dat geeft voldoening, zie pagina …over
de monumentale beuk aan de Oude Wythemerweg.
Gelukkig heeft de kapgroep in het afgelopen jaar versterking
gekregen met een nieuw bestuurslid, John van de Molegraaf.
Over de Kapaanvragen kunt u verder lezen in deze Nieuwsbrief.
In 2016 zijn er weer een paar Groenwaarnemers bijgekomen, maar
we zoeken nog steeds uitbreiding van het aantal en wel voor
Holtenbroek, Wythmen, Hessenpoort, Marslanden, Oosterenk en
Zwolle-Zuid Ittersum en Gerenbroek. Als u iemand weet: geef ons
een seintje.
Waar wij ook graag uw medewerking voor vragen is het volgende.
Als er bomen worden gekapt is altijd herplant verplicht óf financiële
compensatie in het Zwolse bomenfonds. Herplant op dezelfde locatie
is niet altijd mogelijk. Misschien weet u nog een plek waar best nog
een boom zou kunnen staan, of zelfs meerdere. Wilt u ons dat
melden? Op deze manier maken we met elkaar Zwolle nog groener.
Ria van Puffelen.

-

Baby Isabel heeft haar eigen boom
Maandag 28 november werd een herinneringsboom in het
Vegtlusterbos geplant, een linde voor baby Isabel van Liere, de
125.000ste inwoonster van Zwolle. Het was een mooie ceremonie,
Zwolle Groenstad was erbij.

Kapaanvragen
Net als in de zomervakantie was het in de kerstvakantie ook weer
raak. In december kwamen er maar liefst 17 kapaan-vragen voorbij.
Het is teveel om alles te benoemen, daarom een greep uit het
‘aanbod’:
- Turfmarkt, 28 bomen op de dijk in opdracht van het
Waterschap in verband met waterkering.
- Oldeneelallee, 73 bomen in verband met de nieuwe N35, er
komt op het kruispunt een fietsbrug.
- Geert Grotestraat, 11 bomen in verband met nieuwe
appartementen en parkeerplaatsen.
- Schuttevaerkade, 7 bomen omdat deze te groot zijn
geworden voor het Campanile hotel.
- Tesselschadestraat, 25 bomen in verband met herinrichting,
er komt een fietsstraat en er worden meer parkeerplaatsen
gerealiseerd.
Ook particuliere bomen zijn gekapt. De redenen zijn uiteenlopend:
boom wordt te groot, er moet een nieuw schuurtje komen of een
nieuw terras worden aangelegd of de boom is ziek, zwak en
misselijk.
We hebben de balans opgemaakt en schrokken toch wel van het
aantal gekapte bomen: ruim 800 bomen zijn in 2016 gesneuveld.
Laten we hopen dat dit aantal in 2017 minder zal zijn.
Reina Gorlee

-

Herinneringsbomen planten in het Vegtlusterbos,
Berkum, 2 december 2016
Aan de Boerendanserdijk, het klinkt bijna als een lied...
Wonende in Zwolle zou je toch denken dat we de weg naar het
Vegtlusterbos wel kennen, zo groot is Zwolle nu ook weer niet en
Berkum of Zwollekerspel is ook niet zo moeilijk te vinden, maar
ondergetekende was er nog nooit geweest, wel langs gereden bleek
later.
Een oude omgeving met nieuwe inzichten en plannen, van bioboeren
tot parkbos en zelfs een verhalenpaal bij het Nieuwe Verlaat.
Zwolle Groenstad verzorgt al jaren het planten van
herinneringsbomen voor wat je maar niet vergeten wilt. Dit is een
prachtig gebaar en voor het eerst was zij hierbij aanwezig.
Een parkbos in ontwikkeling sinds 1997, een plek waar inmiddels
veel bomen zijn, maar ook vele bies soorten, grassen en russen,
vogels en plantensoorten.
Vraagt u zich ook wel eens af hoe dingen aan hun naam komen?
Neem nu Kerspel, wat inhoudt: een gebied dat bij een kerk hoort.
Dat klopt dus.
Wat te denken van de naam Berkum, wat weer verwijst naar
Berckmede, een naam uit 1500 en wat ons weer verwijst naar een
weidegebied met berken. In deze tijd, waar steeds meer bebouwd is,
kan het lastig zijn om daar een goed beeld van te vormen maar er
zijn inderdaad nog weides en berken in deze omgeving, zo ook op de
plek waar nu weer een flink aantal bomen worden geplant.
Het was bijzonder om de mensen ervoor even te ontmoeten.
De plantgaten waren al door de ROVA gegraven maar de families
zetten hun eigen gekozen boom in het plantgat om het vervolgens
goed aan te stampen met die kostbare aarde.
De een had gekozen voor een beuk, de ander een eik of zelfs een
berk. De een herinnerde een blijde gebeurtenis en weer een ander
een andere dierbare herinnering, maar hun boom zal als het goed
gaat op deze plek een mooie toekomst tegemoetgaan en - niet
helemaal onbelangrijk - het kan ook een plek worden om nog weer
eens even naar terug te gaan.

Al samen plantende kwamen de verhalen, de een wist nog hoe op dit
stukje grond waar nu de bomen werden geplant een boer zijn akker
bemestte en verzorgde. Die boeren hadden het in die tijd niet
makkelijk op de magere zandgronden, nu bijna niet meer voor te
stellen, maar tijden veranderen, verhalen eigenlijk niet zo.
Het miezerde een beetje toen we in de middag begonnen maar al
gauw knapte het weer wat op. Zo samen op deze plek nog even
namijmerend over de naam Vegtlust: zou het te danken zijn aan de
voetbalvereniging die ook zo heet? of gaan we nog verder terug in de
tijd zo rond 1770, toen de boeren over genoeg vechtlust beschikten
om achter de Wilde Deerne aan te gaan die in de bossen rond
Kranenburg zou ronddwalen en Berkum onveilig maakte? Ze hebben
haar gevangen kunnen nemen.

-

Zoals we al begonnen, een oude omgeving met nieuwe plannen en
mensen die niet willen vergeten wat hun dierbaar is, maar ook het
ontmoeten van elkaar, het delen, het even stilstaan bij de vele
facetten van wat wij leven noemen. Een plek om naar terug te gaan
en eens te kijken of de bomen in goede aarde zijn gevallen, of er al
wat groei en/of bloei in zit.
Nieuwsgierig geworden? Ook dit jaar zullen er hopelijk weer veel
bomen bijgeplant worden en mocht u er meer er over willen weten
bezoek dan gerust de website van Zwolle Groenstad, wij vonden het
weer een unieke ervaring om u daar te mogen ontmoeten en hopelijk
graag tot ziens.
Laten we niet vergeten zoals eens in mijn leven iemand in mijn oor
fluisterde: “Herinneren is vrijheid, vergeten is ballingschap”.
Saskia Altena

Verijdelde kap van een monumentale beuk uit 1930
Er worden veel kapaanvragen gepubliceerd, de kapgroep
heeft het druk. Soms is een kap nodig wegens ziekte van de
boom of gevaar voor de omgeving. Maar vaak is het de moeite
waard om te onderzoeken wat er aan de hand is.
Sommige mensen houden gewoon niet van bomen en ervaren
overlast door blaadjes in de herfst of anderszins. Daar moeten wij
scherp op zijn, is de kap terecht? De bomen hebben bescherming
nodig!
Dit speelde ook bij een oude beuk aan de Oude Wythemerweg, er
was een kapaanvraag gepubliceerd. Aan de Oude Wythemerweg
staan een aantal bijzondere, monumentale bomen bij de boerderijen,
waaronder de beuk uit 1930. Wij zijn ter plaatse gaan kijken en
troffen een prachtige beuk in de kracht van zijn leven.
Na de kapaanvraag ging er iets mis bij de gemeente. Omdat de
beslistermijn was verstreken werd de vergunning van rechtswege
verleend. Daarop heeft Zwolle Groenstad een bezwaar ingediend en
verzocht om intrekking van de verleende vergunning.

De boom verkeerde in goede conditie en vormde geen gevaar voor
de omgeving, ergo de kapaanvraag voldeed niet aan alle criteria voor
vergunningverlening van de kap van bijzondere bomen.
Zes weken later ontvingen wij bericht dat ons bezwaar gegrond werd
verklaard. Het besluit werd herroepen en de gevraagde vergunning
alsnog geweigerd.
Ria van Puffelen

-

..
Mijn dierbare robinia’s, wég!
Opgewekt vertrek ik op een ochtend in november vanuit mijn huis
aan het Loodiep richting stad. Nietsvermoedend sla ik rechtsaf het
Drostendiep in.
Dan - mijn hart staat bijna stil. Wat is dit?! Een lege straat. Een
straat die nu in één keer al zijn charme verloren heeft. De bomen, de
prachtige robinia’s zijn verdwenen! Twee jaar geleden werden er al
zes gekapt. Er werden jonge boompjes geplant tussen de laatste zes
robinia’s die de straat nog zijn aanzien verleenden. Dat was erg,
maar er waren er toch nog zes.
Nu is de straat kaal, verweesd. De herfstdag wordt ineens grauw
voor mij en er raast steeds ‘waarom, waarom??’ door mijn hoofd.
Wordt de buurt niks gevraagd bij zo’n ingrijpende kap? Hoe zit het
ook alweer met ‘beeldbepalende bomen’? De hele dag heb ik een
knoop in mijn maag.

Mijn robinia’s. Zij waren het eerste wat ik zag, toen we het
Drostediep inreden op ons eerste kijk-bezoek op het Loodiep. ‘O, hier
is het goed wonen, met al die heerlijke bomen’ schoot het door mij
heen.
Alle twaalf jaren dat we hier nu wonen, voelde ik een soort
geborgenheid als ik op mijn scootmobiel dat korte stukje Drostendiep
indraaide, uitdraaide. Even naar boven kijken, naar de boomkruinen
der robinia’s, of (pseudo)acacia’s zoals ze ook worden genoemd.
Elk seizoen hadden ze hun eigen schoonheid: de prachtig vertakte
stoere bladloze kruinen in de winter, het lieflijke zachtgroen van het
lenteblad, de rondwapperende geelgroene blaadjes in de herfst.
En dan, natuurlijk, de zomertooi. Hoe kan de zomer nu volkomen zijn
zonder die schuimende roomwitte bloemtrossen van mijn robinia’s?
Hoe zij tevoorschijn komen tussen de warreling van jong groen en
hun zalige geur verspreiden? Waar moet de merel nu zitten, om zijn
lentelied, zijn zomerserenades te zingen? O, natuurlijk, er zijn (nog)
andere bomen, maar een merellied, een lijsterwijsje opstijgend uit
die geurende groen-witte kronen, ach – dat is onvervangbaar.
Ik heb een paar jaar in de Provence gewoond met mijn echtgenoot.
Daar heb ik deze bomen leren kennen en hartstochtelijk liefhebben.
Op de weg naar het dorp waar wij woonden, stonden hoge,
dikstammige robinia’s die voor mijn gevoel de hele zomer door
bloeiden. De Drostendiep-robinia’s gaven mij altijd een vleugje
herinnering aan die prachtige jaren in Zuid Frankrijk.
Nu moet ik het doen zonder die speciale herinnering, zonder deze
symbolen van een voldragen zomer. Gelukkig staat er nog ééntje in
het Loodiep. Als die niet ook op het lijstje van de bomenkappers
staat.
Lucette M. Faber

-

Wee de essenziekte

Overal in ons land waart de essenziekte rond. Onze fraaie
inlandse bomen worden massaal aangetast door een fatale
schimmel. Zie ook het artikel hierover in onze vorige
Nieuwsbrief.
Jonge bomen sterven vaak binnen een jaar en oudere bomen
kwijnen langzaam weg. In sommige provincies - zoals Flevoland leidt dat ertoe dat gevreesd wordt dat 90 procent van de essen de
komende jaren verdwijnt.
Ongeveer 5 procent van het bomenbestand in ons land bestaat uit
essen. De es geldt als een sterke boom, waarvan het hout hard en
tegelijkertijd buigzaam is. Van essenhout werden vroeger allerlei
technische voorwerpen gemaakt, zoals wagenwielen, scheepsmasten
en disselbomen.
De es op de foto is een ruim vijftig jaar oude boom langs het
Otterpad in Zwolle-Zuid. Het is een indrukwekkende solitaire boom
die in alle seizoenen kracht en optimisme uitstraalt.
Afgelopen jaar maakte deze boom nog een vitale indruk, hoewel een
aantal takken kaal werd. Ik houd mijn hart vast: Laat deze Zwolse es
alsjeblieft NIET ten prooi vallen aan de dodelijke schimmelziekte.
Wim Eikelboom

ErUit bomenwandeling
ErUit organiseert boomwandelingen/excursies op 5 februari in het
Engelse Werk, op 5 maart over naaldbomen bij IJsselvliedt in Wezep,
op 19 maart over naaldbomen in Zandhove. En: maak kennis met
loofbomen op 8 mei (‘s avonds, locatie nog niet bekend) en op 22
mei in de binnenstad. Voor meer informatie en aanmelden, zie
www.wijzijneruit.nl
-

OPVALLENDE EIK
Een eik met een wel heel sterk vertakte kroon. De boom staat
aan de Jurdensdijk in De Heurne.

Boomdeskundige Hans van Willigenburg had de volgende verklaring:
"De dichte kroon kan waarschijnlijk een achterstand in de groei zijn
geweest doordat de top van de boom er in de beginfase uit is
gebroken of niet is ontwikkeld. Ook bevinden zich enkele
plakoksels*) aan de boom, die niet goed zijn vastgegroeid. De kans
bestaat dat deze takken afbreken."
*) Een plakoksel (of kleeftak’) is een verschijnsel waarbij een tak of
een zijstam min of meer tegen de hoofdstam ‘geplakt’ zit in plaats
van de gebruikelijke vergroeiing van beide delen. Het gaat hierbij
vaak om wat steiler groeiende takken die relatief snel groeien, zowel
in lengte als dikte. Tussen stam en plakoksel is het houtweefsel en
bastweefsel niet goed aangehecht, met als risico dat de zijstam of
tak vervroegd afscheurt of breekt.
NatuurNetNieuws, dec. 2016.

Bericht van de penningmeester aan onze donateurs:
Wilt u uw donatie voor 2017 overmaken op onze onderstaande
bankrekening? Bij voorbaat vriendelijk dank.
.
Onze Nieuwsbrief per e-mail?
Als u onze Nieuwsbrief liever per mail ontvangt, dan horen wij dat
graag. Het spaart kosten en milieu. Graag melden aan:
mvanpuffelen@planet.nl.
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