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Van het bestuur

DE KASTANJES BIJ ACADEMIEHUIS GROTE KERK
ZWOLLE
Al meer dan zes eeuwen staat er een kerk in het hart van
Zwolle. En dan heb ik het niet over de Peperbus, maar over de
Grote of St. Michaëlskerk.
Sinds 2016 wordt de kerk beheerd door een stichting, sinds kort
Academiehuis Grote Kerk Zwolle genaamd. Het beheer is erop
gericht de kerk als het hart van de stad te laten fungeren door
onderdak te bieden aan een samenhangende combinatie van
kerkelijke en culturele activiteiten. Daarvoor wil men allerlei
aanpassingen in de kerk realiseren, waaronder het verbeteren van de
toegankelijkheid aan de kant van het Grote Kerkplein.
Daar staan een aantal grote kastanjebomen, waarvan er in de ideeën
van de stichting drie zouden moeten worden geveld. Eén van de
bomen staat voor de uitgang van de kerk aan deze kant. De velling
van de andere twee kastanjes zou voor meer licht in de kerk moeten
zorgen.
De plannenmakers van de stichting hebben zich echter geen
rekenschap gegeven van het feit, dat het hier om kapitale bomen
gaat die op de zogenoemde Groene Kaart als “bijzondere bomen“
staan aangemerkt. De Groene Kaart is onderdeel van de
Bomenverordening van de gemeente Zwolle, die in 2013 door het
gemeentebestuur is vastgesteld. Voor het vellen van een bijzondere
boom wordt slechts bij uitzondering een vergunning afgegeven. Dat
kan volgens de verordening alleen als er met het kappen van zo'n
boom een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang is
gemoeid.
Volgens het bestuur van Zwolle Groenstad is daarvan in dit geval
geen sprake. En dus zal het bestuur van het Academiehuis Grote
Kerk Zwolle zijn plannen m.b.t. het meer toegankelijk maken van de
St. Michaëlskerk aan de kant van het Grote Kerkplein moeten
aanpassen.
De instandhouding van het bestand aan bijzondere en monumentale
bomen gaat ons zeer aan het hart. Als er al eens zo'n waardevolle
-

boom zou moeten worden geveld, dan is een degelijke motivering
van het zwaarwegende algemeen maatschappelijk belang een eerste
vereiste. Maar ook dan is het zoeken naar een alternatief voor de
velling zeer noodzakelijk. Bijzondere en monumentale bomen hebben
immers al minstens meer dan 50 jaar en doorgaans al veel langer
nodig gehad om uit te kunnen groeien tot het huidige formaat. Ze
zijn daardoor van haast onschatbare waarde, niet alleen voor de
aankleding van de stad en het landschap eromheen, ook voor het
zuiveren van de lucht en voor het tegengaan van hittestress zijn
deze grote bomen van uitermate groot belang.
Wij hopen van harte dat het bestuur van het Academiehuis Grote
Kerk Zwolle zijn problemen met de toegankelijkheid en lichtval in de
kerk met nieuwe innovatieve ideeën kan oplossen. Het gaat per slot
van rekening om de prachtige en uiterst hoog gewaardeerde groene
aankleding van de kerk en van het Grote Kerkplein.
Dirk Maas, wnd. Voorzitter.

Bomen van de ereklasse’
De Bomenstichting introduceert de 'Bomen van de ereklasse'.
In deze ereklasse krijgen de oudste, mooiste en meest
bijzondere bomen van Nederland een plaats.
Deze bomen zijn opgenomen in het Landelijk Register van
Monumentale Bomen. Het gaat om 10 bomen per provincie, te
beginnen met de provincie Friesland. Elke maand komt er een
provincie bij. De bomen worden beoordeeld op schoonheid, omvang,
soort, of een ‘bijzonder verhaal’. Een belangrijk criterium is
bovendien dat ze zichtbaar zijn voor iedereen.
Zie voor het Landelijk Register van Monumentale Bomen de site
www.monumentalebomen.nl en voor de 'Bomen van de
ereklasse' van de provincie Friesland de website van de
Bomenstichting.
Bron: NatuurNetNieuws, sept. 2017

Bomen aan de Porporastraat
Zwolle Groenstad kreeg bericht van een verontruste
bewoonster in Holtenbroek over kap aan de Porporastraat.
Langs deze straat worden nieuwe huizen gebouwd. Zij sprak namens
20 bewoners van zijstraat, de Corellistraat. Er zou een boom worden
gekapt terwijl zíj zouden willen dat hij blijft.
Buurtbewoners waren er zeer bij betrokken om de boom te
behouden. Hij zou niet voldoende waarde hebben om hem te verplaatsen en kwam volgens de tekening, die zij kregen te zien van de
gemeente, precies op de rand van de nieuwe stoep. Hij zou het door
de bouw niet overleven. Ze hadden bezwaar tegen de kapaanvraag
moeten indienen…... en de veiligheid zou in het geding zijn.
Ook al waren ze het er niet mee eens, er is geen ruimte meer voor
een alternatief waardoor de boom zou kunnen blijven staan. De
bewoners hadden het prima gevonden er omheen te rijden, het haalt
zelfs de snelheid waarmee auto’s door de straat rijden naar beneden.
Het voelt machteloos en niet fijn.
Daarnaast zijn er al verschillende bomen gesneuveld of beschadigd
door de bouw. Het was voorheen een prachtige bomenlaan.
Ze hebben contact gehad met de gemeente die wel coöperatief was
maar nu geen andere mogelijkheid meer ziet. De bomen, die door de
bouw zijn beschadigd of gekapt, zullen worden vervangen door
andere bomen. Ook is er een alternatief geboden voor de kap van de
boom in kwestie. Mogelijk komen er nu twee groenbakken
halverwege de straat.
Zwolle Groenstad waardeert het zéér als burgers in actie komen voor
bomen. Voor deze verontruste bewoonster konden wij niets meer
doen, maar zij werd wel voor ons Groenwaarnemer voor
Holtenbroek.

De mooiste bomen van Overijssel, kijk op:

https://www.destentor.nl/zwolle/dit-zijn-de-10-mooistebomen-van-overijssel~a0e8eb76e/
-

Herfstsonate
Lucette M. Faber

In augustus wordt mijn fotohart weer wakker. Er zit beweging in de
natuur. Herfst? Nee, nazomer. Verstolen valt er al eens een dor blad
op het terras: dat veeg ik dan nog weg. Ik maak foto’s van de eerste
asterbloemen waar ik een heel jaar naar heb verlangd.

Maar in september en de daarop volgende twee maanden slaat hij
echt toe: Heer Herfst. Hij buldert over het water van de Wijde Aa en
doet de oude eiken langs de Helderlichtsteeg kraken. De Italiaanse
populieren raken met goud doorstreept en als de wind hen in z’n
greep krijgt, buigen ze door, door…maar ze barsten niet. Ze zenden
af en toe een tak naar beneden en in elegante waaiers laten ze hun
goudgele bladeren los, alsof ze ons rijkelijk bedelven onder gouden
guldens.
Maar het meest mysterieuze cadeau van de herfst is toch de mist.
Als het mist is het of je in een theater zit, lichten uit, voordoek dicht.
Je ziet alleen silhouetten. Waar ben ik? Zelfs de trotse eiken hebben
alleen een stam en verdwijnen hogerop in het niets. Ik ben in mijn
tuin in een heel klein kamertje.
Tot de zon doorbreekt en langzaam, langzaam alles oplost. Weg
mysterie, maar o wat zijn we zonder zonlicht! Alle bomen mogen er
weer zijn, ze waren alleen maar even weg. Als het hoogste topje van
de populieren ook in de zon staat te fonkelen, dan is de ochtend
voorbij en ga ik op stap met m’n camera. Want deze voorbijgaande
schoonheid van bomen en riet moet toch vastgehouden worden?

-

Kapaanvragen
In de afgelopen zomer was het aardig rustig met de kapaanvragen.
Dat vinden wij uiteraard heel fijn, weinig werk voor ons, maar
vooral: bomen blijven staan!
Maar nu, met de herfst, gaat het helemaal los, zóveel kapaanvragen,
bijna elke dag weer. Ook van de gemeente hebben we de
halfjaarlijkse kaplijst ontvangen. Voor de gemeente is dat groot
onderhoud, vaak om onveilige situaties te voorkomen. Verschillende
Groenwaarnemers gaan dan op pad en bekijken of de kap wel echt
nodig is. In sommige gevallen lijkt kap ons niet nodig en hebben we
onze twijfels. Een samenvatting van onze commentaren hebben we
naar de gemeente gemaild en dan volgt (meestal) een gesprek
waarin we toelichting kunnen geven. Wat dat betreft is de
samenwerking met de gemeente wel fijn, maar………. wij blijven
kritisch, dat is onze taak, voor de bomen in Zwolle.
De Kapgroep.

Tiny Forest (vervolg)
Plantdag Tiny Forest Zwolle-Breecamp
In onze Nieuwsbrief van mei heeft u kunnen lezen wat een Tiny
Forest is. In Nederland zijn er inmiddels Tiny Forests in Zaandam,
Delft en Utrecht en binnenkort ook in Zwolle.
Naast de nog groeiende scholen De Paperclip en Boxem is een stuk
grond van 500 vierkante meter door de gemeente toegekend voor dit
bos, ofwel kleine wildernis. Een en ander wordt ontwikkeld met
subsidie van de Provincie Overijssel en in samenwerking met het
landelijke IVN. De doelen die men hoopt te bereiken zijn: door
bomen veel dichter bij elkaar te plaatsen dan in een gewoon bos,
ontstaat er een snellere groei door hun samenwerking ofwel strijd
om het bestaan. Het wordt niet echt een bos om in te wandelen,
hooguit een paadje erdoorheen.

De directeuren van de twee scholen voelen zich betrokken bij dit
plan en zouden graag zien dat er aangrenzend aan het bos een
buitenlokaal zou komen voor onderwijs, muziek en theater, een
groene speelplaats.
Een Tiny Forest biedt kinderen en buurtbewoners de kans om nauw
betrokken te zijn bij de groei van het bos. Ze mogen de bomen zelf
planten en helpen bij het onderhoud. Zo kunnen ze hun ‘eigen’
bomen zien groeien en ontstaat er een prettige groene plek voor hen
in de wijk. Met behulp van het Tiny Forest-lesmateriaal krijgen
kinderen boeiende lessen over het bos, lessen waarin ze veel zelf
mogen ontdekken en ervaren. In het dan aangrenzende buitenlokaal
kunnen leerkrachten les geven, leerlingen hun musical opvoeren en
buurtbewoners elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren.
Op 30 november is het zo ver: dan wordt Tiny Forest ZwolleBreecamp geplant. Het zal aangeplant worden op het terrein direct
grenzend aan Kindcentrum De Paperclip. De bomen worden geplant
door kinderen van de aangrenzende scholen De Boxem, De Paperclip
en Het Festival en door buurtbewoners. Hester Maij, gedeputeerde
Provincie Overijssel en wethouder Michiel van Willigen helpen de
kinderen bij het planten.
Meer informatie over Tiny Forest? Kijk op www.ivn.nl/tiny-forest-nl.

Bomenweetje
Heksenkringen
Het is volop paddenstoelentijd. In ons land komen meer dan 5000
soorten voor, waarvan veel in onze duin- en bosgebieden. De herfst
is net begonnen dus zijn er weer veel te bewonderen. Ga eens op
zoek naar dat moois en laat je verrassen door al die mooie kleuren.
Heksen of elfen.
Een bijzonder verschijnsel is het groeien in (heksen)kringen. De
snelheid waarmee heksenkringen, ook wel elfenkringen genoemd,
tevoorschijn komen heeft zeker bijgedragen aan de mythevorming
rondom dit natuurverschijnsel. Voordat in 1807 door Wollaston werd
vastgesteld dat heksenkrigen door schimmels worden veroorzaakt,
waren er veel uiteenlopende verklaringen in omloop. Ze zouden
veroorzaakt worden door bovennatuurlijke wezens, heksen, mollen,
parende slakken of bliksem.
Bron: NatuurNetNieuws okt. 2017
-

OUD HOUT IS KOSTBAAR BEZIT
In ons land krijgen bomen vaak geen kans om echt oud te worden.
Wij Nederlanders schoffelen om de zoveel tijd ons landje om. Dat zit
in onze aard. De oorspronkelijke natuur is daardoor verdwenen. De
oudste boom zal hooguit 500 jaar zijn, dat is de Kroezeboom op de
Fleringer Es in Twente. In Engeland is dat wel anders, daar worden
oude bomen gekoesterd en kun je prachtige monumentale bomen
zien. Hopelijk komt hier in Nederland verandering in. De landelijke
Bomenstichting speelt een grote rol hierin met wel honderd
inspecteurs, vrijwilligers, die bijzondere bomen in hun omgeving
inspecteren en controleren. Hun bevindingen worden vastgelegd in
een Landelijk Register van Monumentale Bomen. Dit register is door
de Bomenstichting digitaal toegankelijk gemaakt. Er staan ruim
14000 waardevolle bomen in (zie de website van de
Bomenstichting).
De Bomenstichting wil dat waardevolle bomen worden opgenomen in
bestemmingsplannen om ze beter te beschermen tegen bouw- en
graafwerk in de nabijheid. Enkele gemeenten doen dat al:
Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen, Tilburg. Zwolle helaas nog niet.
Maar weinig mensen weten dat werkzaamheden nabij bomen, zoals
afgraven, ophogen, tijdelijke verlaging van de grondwaterstand, het
‘parkeren’ van zwaar bouwmateriaal vlakbij de stam enz., de conditie
van bomen ernstig kunnen aantasten. Niet zelden sterven bomen na
zo’n bouwactiviteit in de directe nabijheid.
Het is daarom beter waardevolle bomen op te nemen in bestemmingsplannen. In dat geval ligt vast wat er wel en niet kan in een
gebied en worden plannen gemaakt met inachtneming/bescherming
van de plekken waarop die bomen staan. Dan kunnen aannemers
worden verplicht om voorafgaand aan een klus een Bomen Effect
Analyse op te stellen, waarin is vastgelegd wat er moet worden
gedaan om de bomen te beschermen.
Zwolle Groenstad vraagt alle Zwolse burgers die van bomen houden,
bij bouwplaatsen te kijken of de bomen die op de bouwplaats staan
wel goed beschermd worden en als je ziet dat dat niet zo is: geef een
seintje aan de gemeente, tel. 14038 of digitaal melden via de
website van gemeente Zwolle.
Ria van Puffelen (bron Trouw)

ErUit bomenwandelingen
Op zaterdag 21 oktober is er weer een bomenwandeling, deze keer in de
Zwolse binnenstad. Voor aanmelden en meer informatie, zie:
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. S.v.p. melden aan:
mvanpuffelen@planet.nl.
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