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Van het bestuur
De lente is weer begonnen hoewel we er in april voor mijn gevoel
maar weinig van gemerkt hebben. In ieder geval heeft de
aanhoudende nachtvorst ervoor gezorgd dat alle hortensia's in de
tuin bruine bladeren hebben gekregen. Maar gelukkig heeft de
natuur een groot herstelvermogen en komt het vast wel goed met de
hortensia's. Inmiddels is het alweer mei.
Heel leuk is het dan ook om te zien hoe in het Vegtlusterbos de
natuur zijn eigen gang gaat. Tussen de nieuw geplante bomen is een
zee van koolzaadbloemen verschenen. De ROVA heeft er wat paden
tussendoor gemaaid zodat de planters hun bomen kunnen bereiken
en een wandeling kunnen maken zonder al dat moois te vertrappen.
Zo'n bloemenzee zouden we er altijd wel willen zien!

In maart hebben we weer herinneringsbomen geplant in het
Vegtlusterbos. Heel veel plaatsen zijn er helaas niet meer over maar
we zijn inmiddels, samen met de gemeente, naarstig op zoek naar
een nieuwe plantlocatie. We hopen dat het dan weer net zo mooi
wordt als nu het Vegtlusterbos.
Anneke Engelage
-

Kapaanvragen
De kapgroep ontving een uitnodiging van Dennis Noordman van de
gemeente om eens samen ''veldwerk'' te verrichten. Dat leek ons
een goed initiatief: waar moet je nu op letten om de conditie van een
boom te bepalen?
Wij krijgen elk half jaar van de gemeente een lijst van gemeentelijke
bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden. De kapgroep
bekijkt die lijst heel kritisch en gaat alle ‘slachtoffers’ langs met de
hulp van Groenwaarnemers. Op deze lijsten komen we vaak de term
‘kap na VTA-keuring’ tegen. Wij als kapgroep zijn gezond argwanend: wat houdt VTA-keuring in? Is dat wel o.k.? Vandaar ook de
uitnodiging van Dennis.
Op de Turfmarkt hadden we al geconstateerd dat een plataan nogal
rigoureus was gesnoeid. Dennis liet ons om de ogenschijnlijk
gezonde boom lopen en toen zagen we aan één zijde van de stam
een groot aantal ronde gaten: het werk van een specht! Spechten
zoeken holle bomen uit om een nest te maken. Ook een goede
methode om te bepalen of de boom hol is van binnen, is door met
een hamer rondom op de stam te kloppen. Je kunt het verschil goed
horen als de boom hol is vanbinnen. Dus dat is al een belangrijk
gegeven om op te letten.
Dode takken in een boom duiden eveneens op een verminderde
conditie. En je kunt van een afstandje de kroon van de boom
bekijken, of deze goed in het blad zit en de juiste vorm heeft. Verder
kunnen (bepaalde) zwammen aan de stam de boom aantasten,
waardoor hij uiteindelijk ten dode is opgeschreven.

Op het schoolplein bij de basisschool staat een enorme kastanje. Een
zware tak van de kastanje wordt ondersteund door middel van een
kabel. In dit geval speelt de veiligheid een grote rol omdat de boom
zich op een schoolplein bevindt. Mocht de kastanje dus slechter
worden, dan zal eerder tot kappen worden overgegaan dan wanneer
de boom in een park staat.
Oudere bomen ondergaan een VTA-onderzoek om hun conditie te
controleren. Dit is een soort APK voor bomen. Omdat de leeftijd van
de bomen in het Zwolse bomenbestand steeds meer toeneemt,
komen er ook steeds meer bomen in aanmerking voor VTA-keuring.
Als laatste liepen we nog op Groot Wezenland langs de prachtige
grote eiken langs de stadsgracht richting Kerkbrugje. Gelukkig
hebben deze eiken een hoge levensverwachting en kunnen we
hopelijk nog lang van ze genieten. Kortom het was een leerzame
ochtend, bedankt Dennis!
Reina Gorlee

DE IEP
Iepen bloeien op het
kale hout en de zaden
verschijnen ongeveer
tegelijk met het blad.
De gevleugelde zaden
beginnen als groene
trosjes, die lijken op
bladeren.
Als ze rijpen worden ze
gelig en vallen dan af.
Veel vogels zijn er gek
op. Vanwege hun ronde
vorm, met het zaadje
ongeveer in het midden, worden ze wel iependubbeltjes genoemd.
Het blad van een iep zit scheef aan de bladsteel, dat is een goed
herkenningsteken en een tak met bladeren lijkt op een vogelveer.
Het is een ideale boom voor de stad en daarmee een veel voorkomende straatboom. Helaas is hij gevoelig voor de besmettelijke
iepziekte. Daarom is het goed veel aandacht aan bescherming van de
iepen te besteden.
-

Tiny Forest
Tiny Forests zijn kleine bosjes die in steeds meer plaatsen
worden aangelegd.
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van
een tennisbaan, waar buurtbewoners de Nederlandse natuur
ontdekken. Het motto is: Samen maken wij Nederland een stukje
wilder! Het wordt volgens een gebruiksaanwijzing aangelegd, door
een speciale beplantingsmethode groeit het bos heel snel en is de
biodiversiteit groot. De methode is ontworpen door de Japanse
professor Akira Miyawaki en fijngeslepen door de Indiër Shubhendu
Sharma.
Wildernis?
Een door mensen aangelegd bos dat aan zichzelf wordt overgelaten
heeft doorgaans 100 jaar nodig om te volgroeien. Stel nu dat dit tien
maal zo snel kan? Shubhendu Sharma laat in onder andere India,
Pakistan, Oman en Amerika zien dat dit mogelijk is. Met dit project
wil IVN samen met inwoners, scholen en (IVN) vrijwilligers
onderzoeken of deze methode van bosbouw ook in Nederland werkt.
Het is de vraag hoe deze manier van bosbouw reageert op het
Nederlandse klimaat. Groeit dit bos ook op kleigrond, veengrond of
zandgronden? Hoe reageren Nederlandse inheemse soorten op deze
dichte manier van aanplanten? In hoeverre stimuleert de aanleg van
het Tiny Forest de biodiversiteit? Hoe draagt het samen aanleggen
van een Tiny Forest bij aan betrokkenheid bij de natuur?
Methode
Met de zgn ‘Miyawaki’-bosbouwmethode helpt de genoemde Indiër
mensen wereldwijd Tiny Forests aan te leggen op 100% organische
wijze. Deze kleine bossen zijn 30 keer dichter begroeid en 100 keer
biodiverser dan traditionele bosplantsoenen.
De effecten van een Tiny Forest
Een Tony Forest stimuleert biodiversiteit: het bos van 200 m2
bestaat uit veel verschillende soorten bomen. Deze bomen trekken
weer insecten en vogels aan.

Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De afstand tussen mens
en natuur is groter dan ooit. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de
nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen
leefomgeving te ontdekken en daarover te leren.
De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit,
verbetert de luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen.
Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer
natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en
stressgerelateerde klachten.
In Nederland worden al in verschillende plaatsen Tiny Forests
aangelegd. Ook in Zwolle, in Stadshagen, worden activiteiten
ontwikkeld. Zie hiervoor onze volgende Nieuwsbrief.
Voor meer informatie www.ivn.nl/tinyforest

Bomenbieb.nl, dé bomengids van Nederland
De site is opgebouwd uit drie pijlers: boomsoorten,
boomziekten en monumentale bomen.
De verschillende boomsoorten zijn de basis. Aan de hand van foto’s
en een beschrijving van de kenmerken per soort word je wegwijs
gemaakt in de bomenwereld. Elke boomsoort kent zijn eigen
bedreigingen bijv. In de vorm van schimmels, bacteriën en insecten.
Ook deze ziekten en aantastingen worden aan de hand van foto’s en
teksten beschreven.
Tot slot geven de monumentale bomen een beeld van enkele
topexemplaren per boomsoort in Nederland en daarbuiten. Aan de
hand van een beschrijving, foto’s en locatiekaart kun je op zoek naar
de levende monumenten om on sheen.

“Wilt u weten wat mij tot voorbeeld heeft gediend? Een eerlijke
boom; hij draagt zijn takken en die dragen weer de bladeren.
En elk afzonderlijk onderdeel groeit harmonieus, indrukkend, vanaf
het moment dat de kunstenaar God hem heeft geschapen.”
Antoni Gaudí
-

Een Zwolse boom onder de loep
De Ginkgo Biloba (zie ook de foto op pag. 2)
Misschien is het u ook al opgevallen dat er weer heel veel zaailingen
van bomen de grond letterlijk uitschieten. Alleen van de boom waar
we het nu over hebben achten we de kans heel klein. Hoe komt dat?
We leggen het hierna uit, want een boom leren kennen en herkennen
vraagt tijd en aandacht.

Zwolle beschikt over een aantal levende fossielen, bomen
welteverstaan, want daar zijn we gek op bij Zwolle Groenstad.
Nu in het voorjaar lijkt onze boom een ranke en slanke ietwat
geel/groene dame, maar als je beter kijkt zul je ontdekken dat het
een zwierige heer is. Waar hebben we het over? De Japanse
notenboom of ook wel Ginkgo Biloba genoemd.

Als je bomen wat beter wilt leren kennen is het leuk om hun stam
van dichtbij te bekijken en zelfs aan te raken. Kijk eens omhoog hoe
de takken uit de stam groeien en neem vooral de tijd om de bladeren
en de bloeiwijze aan de takken in je op te nemen. Het voorjaar is
daar een prima start voor, want elke boom doet dat weer op zijn heel
eigen wijze.
De Japanse notenboom, ook wel tempelboom genoemd, wordt in
Japan en China nog steeds vereerd en zijn ook vaak bij tempels te
vinden. Wij Hollanders hadden in vroeger tijden ook vaak meer
verbinding met de bomen, maar zijn gaandeweg dit contact wat
verloren.
De Ginkgo Biloba zullen we hier en verder in de wereld alleen nog
maar aantreffen als gekweekte soorten, want zo rond de jaartelling
was deze soort praktisch uitgestorven (nog wel te vinden in
steenkoollagen van meer dan 250 miljoen jaar geleden).
De boom heeft een iets wat lichtbruine schors en hoe ouder hij wordt
hoe dieper de kurkachtige groeven. Hij laat zo hier en daar zijn
takken als een soort wagenwiel om de stam groeien, niet altijd even
duidelijk maar de moeite waard om op te letten en meteen hoor ik u
bijna denken: “Dat doet een dennenboom ook”.
Deze boom is een loof- en naaldboom ineen, primitief maar de enige
overlevende van zijn familie. De boom kent mannelijke en
vrouwelijke exemplaren. Hoe kun je dat nu zien? Wel, de eerste
jonge waaiervormige blaadjes ontluiken en daar omheen ontspruit
een ster van katjes, die wel wat op bloeiende berkenkatjes lijkt,
lange bloempjes, dat zijn de mannen. Was het een vrouwtje dan had
om de blaadjes een kransje van een soort knopjes gestaan.
Bevruchting vindt plaats door vrij-zwemmende mannelijke
zaadcellen, die de eicellen via een waterfilm hopen te bereiken. Geen
enkele andere levende boom vandaag de dag doet dit nog op deze
manier.
Wereldwijd zijn er minder vrouwen van dan mannen, dus vindt maar
eens een kandidaat. Bovendien zal men niet gauw een vrouwelijk
exemplaar in straat of park planten. Bij vrouwelijke bomen ontstaat
namelijk, als ze wel bevrucht worden, een soort zilverkleurige,
abrikoosvormige vruchten.
-

De vruchten zijn prachtig om te zien, maar als ze op de grond vallen
en gaan verteren blijken ze behoorlijk te stinken doordat ze een
bepaald boterzuur bevatten en die lucht wil niemand onder zijn
schoenen meedragen.
Maar onze mannelijke Ginkgo Biloba staat in een niet al te grote
voortuin van zomaar een gezin. Zouden zij zich bewust zijn van zijn
rijke verleden? Niet voor een tempel maar voor een eengezinswoning. Moge hij ook hier tijdloosheid, onveranderlijkheid, hoop,
liefde, toverkracht en een lang leven hebben. Hoe dan ook blijft het
een boom die door alle seizoenen heen mooi is om naar te kijken.
Eenmaal kennis met hem gemaakt hebbende zal uw oog ze vaker
ontdekken.
En zowel bij mensen als bij bomen geldt, hoe beter je weet waar je
naar moet kijken, hoe interessanter het vaak wordt. Dit zijn maar
een paar feitjes over een boom, hij heeft nog veel meer te melden
maar wie geïnteresseerd is zal gauw genoeg het zelf willen
ontdekken.
U kunt de boom in Zwolle o.a. te vinden aan de Assendorperstraat,
de Potgieterssingel, de Ten Oeverstraat en …..
Bent u ook in de ban van een boom gekomen, laat het ons weten,
want wat is leuker dan gedeelde vreugde. Graag tot een volgende
keer.
Saskia Altena

Bomen wijzen ons de weg
De relatie tussen de mens en de elementen van de natuur
heeft altijd bestaan, het voortbestaan was afhankelijk van
wat de natuur hem aanbood.
Dit was niet alleen in de vorm van voedsel, maar ook om er te
kunnen wonen. Per volk was dit geheel verschillend. De natuur was
verder voor hen een gesloten boek waarbij aan elementen als zon,
regen en bliksem, zon maan en sterren een bovenaardse waarde
werd toegekend, die grote invloed hadden op het gedrag en het
welzijn van het volk.

Vrijwel alle oorspronkelijke volken zijn in een groter geheel
opgegaan. Niet zelden zijn ze terug te vinden in de vorm van
mythologische verhalen of sprookjes en sagen of volksgebruiken.
In een enkel geval heeft het zich zo ingenesteld dat het nog haast
onvervalst terug te vinden is in taal en gebruiken. Ik doel hier op de
Kelten.
Over de Kelten, die nu nog steeds als ‘volksstam’ in Ierland en
Schotland wonen, is veel bekend. Het is niet geheel duidelijk
vanwaar ze gekomen zijn, vermoedelijk als reizend volk uit Hongarije
dat Europa heeft doorkruist en uiteindelijk op de huidige plekken zijn
aangeland en gebleven.
Bijzonder zijn jaarfeesten die in verband worden gebracht met het
licht en de zon. Oorspronkelijk vond de overdracht mondeling plaats
via de wijzen, de druïden. Zij begeleidden ook de feesten.
Bomen staan centraal bij de Kelten. Dat ging zelfs zo ver dat
men een boomkalender instelde. Deze omvat 4 hoofdbomen voor de
4 jaargetijden, te weten: beuk, eik, berk en olijf. De eik neemt de
belangrijkste plaats in, vooral als hierin een mistletoe groeit. Via de
mistletoe werd bij nieuwjaar voorspeld hoe het nieuwe jaar zou
verlopen. Het jaar rond zijn 21 bomen aangegeven – 21 vanwege de
heilige getallen 3 en 7. Binnen deze boomkalender werd via de
geboortedatum bekeken welke boom erbij hoorde. Zo krijgt ieder zijn
levensboom en kun je bekijken welke eigenschappen, die bij deze
boom horen, invloed op je persoonlijkheid, gedrag en levensloop
hebben.
Hecht je hier veel waarde aan? Kijk dan eens op de Nooterhof.
Daar is een boomhoroscoop aangeplant. Kijk voor de aardigheid eens
welke tekst bij jouw levensboom geschreven staat en …….. kijk eens
wat ervan klopt. De titel van deze bijdrage is niet voor niets: Bomen
wijzen ons de weg.
Verder adviseer ik u om u eens wat meer te verdiepen in wat erover
‘volk’ geschreven staat en als u naar Ierland op stap gaat, bezoek
dan eens Stonehenge. U zult er geen spijt van hebben.
Gerard Mostert.

..
-

Van het riet
Stil slootwater tussen jonge rietstengels
kijkt een koe omhoog
Het is er weer: jong riet, langs de walkanten van de Wijde Aa, langs
de slootranden, op de horizon van mijn blik over de polder. Heerlijk
wuivend riet, woning voor zoveel leven in en rond het water.
Weinig in de natuur symboliseert voor mij zozeer het leven uit de
dood als riet in de lente. Wat heb ik het gemist! Ons gewone riet, dat
buigt en nooit breekt en pronkt met een mooie naam: Phragmites
australis.
Strak en recht staat het in de lente, laag ritselend waar futen en
meerkoeten hun nesten gebouwd hebben. Hoog wuift het in de
zomer, met pluimen waarin karekieten en rietzangers wiegen,
doorspikkeld met het geel van de lisdodden. Riet dat langzaam, in
een kleurenwarreling van gelen en bruinen, veroudert in de herfst en
hoekig afsterft in de winter. Dan, ergens in het nieuwe jaar, komt de

zeis en wordt alle riet dat over is weggemaaid. Kaal en verloren
schuilen de plaggen tegen de oevers van het water.
Komt het ooit weer goed? Ja, het komt goed. Terwijl eenden tussen
de rietkluiten scharrelen, soms een beetje uit balans, en ganzen er
overheen stampen met hun veel grotere zwemvliezen – alles is
grauw, oud, bruinig – zijn daar ineens, als je even niet gekeken
hebt, groene punten tussen het bruin. Het jonge riet wrikt zich uit de
donkerte van onderwaterwortels omhoog.
Dan is er geen houden meer aan: punten worden uitroeptekens,
worden speren, schachten, reikend naar het licht. Er kunnen weer
vogels in schuilen – eerst de fuut, de meerkoet, het waterhoen, dan,
met het groeien van de stengels, karekieten en rietgorzen,
rietzangers.
In juni is heel dat wuivende woud langs onze wallekanten weer
compleet. Het kan tegen de regens en hagelstormen van de zomer,
de noordooster van de herfst en de ijzige adem van de vorst.
De groeicyclus is rond en onze Aalandse boorden en oevers,
slootkanten en poldervaarten zijn weer compleet met hun mooiste
sieraad: pollen en repen soepel, grijsgroen riet.

Lucette M. Faber

Nogmaals: de essentaksterfte (ETS)
Meerdere keren hebben we in de Nieuwsbrief melding gemaakt van
de essentaksterfte.
In Zwolle is er dit jaar voor het eerst intensief geïnventariseerd. De
essen worden vanaf nu elk jaar gecontroleerd en krijgen een stip:
- rood : onveilig, wordt gekapt
- oranje : ziek, maar nog niet onveilig, wordt gesnoeid
- groen : nog gezond
De prognose is dat van de 18.000 essen 80% zal verdwijnen.
Dit is voorwaar om treurig van te worden!

-

BOSSEN BEVORDEREN WOLKENVORMING
Bossen hebben meer invloed op het regionale weer en klimaat
dan tot nu toe werd gedacht.
Op basis van satellietgegevens van de afgelopen 10 jaar hebben
onderzoekers van Wageningen Universiteit en het KNMI samen met
internationale collega’s vastgesteld dat er in de zomer boven bosgebieden zo’n 10% meer bewolking voorkomt dan boven het omringende gebied. De extra wolkenvormingheeft over het algemeen een
afkoelend effect. Ook kan er door de sterkere wolkenvorming meer
regen vallen.

De meeste wolken vormen zich aan de benedenwindse kant van het
bos. In sommige gevallen kan deze wolkenvorming leiden tot extra
neerslag, maar meestal zal de invloed beperkt blijven tot een
koelend effect. Dat effect is het sterkst in de ochtend en de avond,
omdat wolken zich boven bossen eerder vormen en er langer blijven
hangen.
De storm Klaus, die in 2009 over Frankrijk en Spanje trok, veroorzaakte grote schade, o.a. aan bossen in Les Landes waar een
aanzienlijk deel van de bomen sneuvelde. In de jaren na de storm
(2009-2013) constateerden de onderzoekers een sterke afname van
de bewolking boven de getroffen bosgebieden: een nieuwe aanwijzing dat bossen een sterke invloed hebben op de wolkenvorming.

Bomenweetje
de machtige Es
De Noormannen geloofden dat deze boom, de machtige Es, de aarde
bijeen houdt, daar hij wortelt in de Onderwereld en met zijn kruin de
Hemel raakt.

ErUit bomenwandelingen
In 2017 bood ErUit 3 bomencursussen aan, waarvan er 2 helaas al zijn
geweest. Maar in het najaar komt er een uitgebreide cursus.
Zie voor meer informatie: www.wijzijneruit.nl

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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