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Van het bestuur
Lange tijd verscheen onze Nieuwsbrief vier keer per jaar. Sinds een
paar jaar is dat teruggedraaid naar drie maal. Helaas moeten we de
uitgave nu opnieuw beperken tot slechts twee edities wegens
tijdgebrek en vooral ook om kosten te besparen. Tenslotte kunnen
we ons geld beter besteden aan nieuwe bomen dan aan papier; daar
zult u het toch mee eens zijn?
Afgelopen jaar is er veel gebeurd. De Kapgroep had een heel druk
jaar, we hebben een rechtszaak gehad én we hebben Gerard
Mostert, mede-oprichter en bestuurslid, maar ook schrijver voor de
Nieuwsbrief, in het zonnetje gezet; zie verderop in deze editie.
Ook hebben we een zeer leerzame fietsexcursie gehad met onze
Groenwaarnemers. Er zijn weer een paar actieve Groenwaarnemers
bij gekomen, heel fijn. Helaas hebben we nog niet in alle wijken een
Groenwaarnemer. Ze worden nog gemist in de volgende
(deel)wijken: Stationsbuurt, Marslanden, Wythmen, Hessenpoort,
Stadshagen, Spoolde/Engelse Werk, Windesheim en een deel van
Zwolle-Zuid. Is dat wat voor u of weet u iemand? Graag bericht aan
info@zwollegroenstad.nl.
Ria van Puffelen.

Wat doen Groenwaarnemers van Zwolle Groenstad?
De Groenwaarnemers zijn de ogen en oren van onze stichting, zij
melden ons waar de bomen in het gedrang komen in hun wijk. Dat
kan zijn bij bouwwerkzaamheden, herinrichting, schade door
vandalisme, onkundige snoei, illegale kap, enz. En ze beoordelen
samen met ons de halfjaarlijkse gemeentelijke kaplijst en overige
kapaanvragen. En denken mee in oplossingen.
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Ter ere van Gerard Mostert
Op 25 november vorig jaar heeft Zwolle Groenstad “haar” Gerard
Mostert in het zonnetje gezet wegens zijn verdienste voor Zwolle
Groenstad, maar óók voor Groen Zwolle. Op deze zaterdagmorgen
werden Gerard drie inheemse zwarte populieren aangeboden.
We hebben hem toegesproken om hem te danken voor al het werk
dat hij deed voor Zwolle Groenstad en de hele stad! Deze planting,
samen met zijn kinderen en (achter)kleinkinderen, vond plaats in de
Schellerdriehoek, het park dat mede door zijn enorme inzet ontstond
en dat hiermee ook weer een beetje mooier is geworden.

Ook zijn er weer, sinds de vorige Nieuwsbrief,
herinneringsbomen geplant.
24 november 2017
Op vrijdag 24 november zijn er weer herinneringsbomen geplant in
het Vegtlusterbos, wel 16 deze keer, waarvan 5 vervanging. Er
werden beuken, eiken, lindes en olmen geplant o.a. ter herinnering
van overledenen en ter ere van een huwelijksjubileum. Na afloop
was er een samenzijn met koffie en thee. Met deze planting is dit
gebied in het Vegtlusterbos alweer bijna vol.

4 april 2018
Ook op 4 april werden er weer herinneringsbomen geplant, 6 eiken
nu. Op een nieuwe locatie, het Vegtlusterbos was ‘vol’. Er is veel
ruimte beschikbaar gekomen in het Westerveldse Bos omdat er daar
veel essen zijn gekapt i.v.m. de essentaksterfte; een ramp voor de
essen, maar voor ons een meevaller, want het is een prachtige plek.
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Aan de rand van het bos zijn de eiken geplant, mooie flinke
exemplaren. Het begin van een mooie eikenlaan. De planters werden
verwelkomd met koffie en thee waarna Dirk Maas, de voorzitter van
Stichting Zwolle Groenstad het evenement opende met een
welkomstwoord. Hierna gingen de planters met behulp van de ROVA
zelf aan de slag. De meeste herinneringsbomen werden geplant om
een overledene te gedenken, maar ook werd een eik geplant door
iemand die 50 jaar in Zwolle woonde. Na afloop werd er nog gezellig
nagepraat en de weergoden waren ons gunstig: pas na afloop kwam
er een fikse bui!

Natuur verlicht depressieve klachten
Bijna twee derde Nederlandse vrouwen en meer dan helft van
de mannen geeft aan dat de natuur depressieve klachten
verlicht. Dit blijkt uit onderzoek van Fonds Psychische
Gezondheid onder 1.026 respondenten, uitgevoerd door
onderzoeksbureau Motivaction.
De natuur is onder vrouwen de meest genoemde remedie tegen
somberheid en depressieve klachten. Vrouwen zijn zelfs
enthousiaster over de natuur dan over erkende stemmingsverbeteraars als leuke dingen doen (63 procent), zelfvertrouwen
vergroten (60 procent), meer gaan sporten (52 procent), op vakantie
gaan (34 procent) of een zelfhulpboek lezen (20 procent). Wandelen
in de natuur helpt stress te verminderen en gedachten te ordenen.
Een natuurlijke omgeving versterkt positieve gevoelens en
vermindert gespannenheid.
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Bomen met een ziel
Wanneer ik een ‘rondje Wijde Aa’ maak, zijn er steeds verschillende
bomen die me aanspreken. Elke boomsoort, ja elke individuele
boom, heeft een eigen uitstraling. Dat maakt een boom dan ook tot
iets heel persoonlijks.
Toen jaren geleden prinses Irene een boek schreef over haar
communicatie met bomen veroorzaakte dit her en der in de pers
besmuikt gelach. Wie praat er nu met bomen? Dat was nu echt iets
voor een dame met teveel tijd voor zichzelf – zo ongeveer. Maar
mevrouw Irene sprak gewoon uit wat velen van ons doen, zonder dat
wij erover (kunnen) praten. Zij pikte de ziel van een boom op en
praatte woordeloos met hem of haar. Elke boom is een wereld op
zichzelf, een microkosmos. Daarom is het vellen van een boom ook
zoiets wat ons diep treft, als een persoonlijk verlies. Ook wanneer
het moet, omdat hij ziek is.
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Nu gaat met mijn ‘bomensensor à la prinses Irene’ mijn hart nu eens
naar de ene, dan weer naar de andere boom rond de Wijde Aa uit.
Dat ligt aan mijn stemming, het weer, het seizoen… en het maakt elk
rondje weer anders, en in het hele rondje zijn alle bomen onmisbaar.
De boom waar ik altijd verliefd op ben in de lente, en die in alle
seizoenen een troostrijke uitstraling heeft, is de grijze abeel, de
Populus canescens, waarvan er een schitterende groep bij het witte
brugje bij de dierenweide staat.
Op de brug sta ik altijd even stil om te genieten van de groep abelen
aan de andere kant van de brug. Die wonderlijke witgrijze stammen
met repen groen er doorheen, en dan de kruinen die zich spiegelen
in het water – ik krijg er nooit genoeg van. Het liefst zou ik aan de
voet van zo’n boom gaan zitten dromen, of er eentje omhelzen
wanneer niemand kijkt – maar dan zou ik waarschijnlijk omvallen of
in het water tuimelen. In ieder geval geven de abelen mij troost.
Wanneer het allemaal niet zo lukt op een dag, dan zijn er de witte
stammen van de abelen die lijken te zeggen ‘kom op Lucette, wij zijn
er en zolang jij ons ziet is er niets verloren’ – en dan gaat het weer
beter met Lucette.
Bomen – je kunt er niet genoeg van hebben. Voor elke dag van ons
leven!
Lucette M. Faber

ErUit (bomen)wandelingen
Op de website www.wijzijneruit.nl staat een geweldig filmpje van een
tv-uitzending van BinnensteBuiten over de Bomenvrouw van Zwolle,
Bernadet, ónze Groenwaarnemer in Westenholte.
Het gaat – natuurlijk – over de bomen in Zwolle.
Zie verder op deze website de boomwandelingen in dit jaar. Je kunt
je aanmelden via de site.
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WAT BOMEN ONS VERTELLEN………..
GINKGO BILOBA
Over het algemeen kan de keuze van een boomsoort na lang
onderzoek veel wetenswaardigheden vertellen, die het stuk
interessant maken voor de lezers van de Nieuwsbrief van
Zwolle Groenstad.
Deze keer wijken we daarvan af omdat minder bekend is over de
boomkeuze van nu: de Japanse noteboom of, in het Latijn, de
GINKGO (Biloba). De naam zegt het al: afkomstig uit China en
Japan. Ze worden veel aangetroffen bij tempels. De Chinese naam
luidt YIN KUO, wat ‘met zilveren vruchten’ betekent.
De oorsprong is al uit het quartaire tijdperk. In oude steenkoollagen
heeft men rudimenten aangetroffen. De ginkgo is de énige soort in
deze familie en de herkomst gaat terug tot het stenen tijdperk.
Onvoorstelbaar dat we nu nog levende en gezonde exemplaren
aantreffen.
De ginkgo is 2-huizig, dat wil zeggen dat de mannelijke en
vrouwelijke bloemen op verschillende bomen groeien. Zelf heb ik
nog nooit bloemen aangetroffen. De bladeren zijn heel bijzonder en
uniek. Ze hebben a.h.w. een gespleten vorm.
In het najaar kleuren ze prachtig geel.
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De ginkgo groeit goed in een gesloten wegdek en de boom heeft een
mooie vorm. In Zwolle hoeft u niet ver te reizen want hij is op veel
plekken te zien, bijv. bij het winkelcentrum van Zwolle Zuid staat
een groep op het pleintje achter Blokker.
Ziekten en aantastingen door insecten of parasieten heb ik nog nooit
aangetroffen.
Ik zou zeggen: Houdt deze boomsoort goed in de gaten en wie weet
vindt u ze zo interessant dat u een exemplaar tot herinneringsboom
promoveert.
Gerard Mostert
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Van de Kapgroep
Zoals u ongetwijfeld in de media hebt gelezen en wellicht ook heeft
gezien, is er de afgelopen maanden voortvarend een begin gemaakt
met de kap van de 9000 zieke essen in Zwolle. Er zijn ongeveer
1500 zieke essen gekapt. Het goede nieuws is, dat er met veel meer
diversiteit bomen teruggeplant worden, wel 40 verschillende soorten,
zodat een kap van deze omvang in de toekomst niet meer kan
plaatsvinden.
De meeste aanvragen voor het voorjaar hebben we inmiddels
ontvangen, want vanaf half maart mag er niet gekapt worden
vanwege de start van het broedseizoen. Soms wordt er in de haast
snel gekapt, nog voordat de officiële procedure is afgerond.
Waar de kapgroep vaak tegenaan loopt is het feit dat bomen weinig
tot geen bescherming krijgen op bouwlocaties. Dan wordt de boom
wel gespaard in het ontwerp, maar 5 jaar later legt hij alsnog het
loodje omdat er een zware container naast heeft gestaan en de
boom daardoor wortelschade en zuurstofgebrek heeft opgelopen. Dit
betreuren wij ten zeerste en wij proberen hier iets aan te doen.
Hierbij direct ook een oproep: Mocht u in uw eigen omgeving
waarnemen dat een boom in de knel komt te staan (denk aan opslag
van zand tegen de stam of zwaar materiaal onder de boomkroon of
takkenbeschadiging) dan horen wij dit graag van u.
Reina Gorlee
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Lente in het bos.
De meeste bossen worden van onder naar boven groen, de eerste
groene planten zie je op de bodem, o.a. speenkruid, bosanemoon,
klaverzuring, bosviooltjes. Daarna zie je knoppen komen in struikjes
als blauwe bosbes. De fotosynthese van deze wintergroene struik
gaat altijd door, in de winter wel op een laag pitje (er is minder licht)
maar nu in het vroege voorjaar, met het langere licht en de weer
actieve sapstroom zie je met de week de hele lichtgroene knoppen
zwellen. Beetje afhankelijk van het weer zullen ze begin april bloeien
en dat is bijzonder mooi. De bloei gaat vaak door tot in juni, de
vruchttijd wordt dus gespreid, vanaf eind juni kun je rijpe bessen
vinden. Ze hebben prachtige klokjesachtige bloemen, wit met zweem
roze. Op de foto hieronder (publiek domein wikipedia) zijn ze al vrij
ver ontwikkeld.
De (hogere) struiken en bomen worden als laatste groen. Meestal
zitten we dan in mei. Sommige soorten zijn echter ook vroeg, zoals
de vlier en de kamperfoelie.
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De ‘kers’ van het Provinciehuis
een droevig bericht
In december vorig jaar kregen we een uitnodiging van de provincie
om geïnformeerd te worden over de grote opknapbeurt c.q.
herinrichting van de Mien Ruys-tuin achter het provinciehuis.
We zijn er met ons vieren geweest en we kregen de indruk dat het
heel mooi zou worden. Maar……….. er moesten wel een aantal bomen
worden gekapt.
Na afloop hebben we met elkaar overlegd en een reactie opgesteld.
We hadden immers nog tijd, de kapaanvraag was nog niet ingediend.
In onze reactie complimenteerden we hen met de mooie vernieuwde
tuin, maar we drongen wel aan op zoveel mogelijk herplant van
bomen, die niet meer in het geheel pasten.

Er was echter één boom, te oud om te worden verplaatst, maar die
absoluut niet gekapt mocht worden: de kers bij de doorgang, onder
de brug, tussen de twee gebouwen. Deze boom is zó bijzonder,
zóveel mensen genieten van de kleurenpracht als hij in bloei staat.
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Deze boom mocht niet worden gekapt. Hij paste niet in het nieuwe
ontwerp, maar wij waren van mening dat het ontwerp dan maar
moest worden aangepast.
Het gebeurt zo vaak dat er eerst plannen worden gemaakt en dat er
dan grote bomen moeten verdwijnen, terwijl die bomen er al
jarenlang staan en er over 20 jaar weer nieuwe plannen komen; zo
krijgen bomen in de stad nooit de gelegenheid echt oud te worden.
Waarom niet plannen maken met de bestaande bomen zoveel
mogelijk inplannen?
Helaas kregen we 2 weken later bericht dat de kapvergunning was
verleend. Wij hadden de kapaanvraag gemist, ggggrrrrrrr. Bij
navraag werd gezegd dat de boom al zo oud was, niet meer vitaal en
hoogstens nog een paar jaar zou blijven staan.
Hij staat er (nu) nog, ga even kijken als u wilt. De bloei is helaas nu
alweer voorbij. Het zal de laatste keer zijn.
Ria van Puffelen.

De Ratelpopulier
De ratelpopulier wordt ook esp genoemd en heet in het Latijn
'Pópulus trémula' waarbij trémula betekent: sidderend. Vroeger
waren populieren bepalend voor het landschap in Nederland en
Vlaanderen. De esp is de enige soort die hier van nature thuishoort,
de anderen zijn aangeplant. Hij groeit voorlal op zanderige bodems
in de duinen en Limburg. In Europa is de ratelpopulier de meest
voorkomende populier. Hij bloeit in het vroege voorjaar met katjes.
In vergelijking met andere bomen wordt hij niet oud, zo’n 100-200
jaar. Ze groeien heel hard en breken als volwassen boom makkelijk
tijdens stormen.

Zelfs bij een zacht briesje hoor je de blaadjes van de ratelpopulier
ritselen. Het lijkt of de blaadjes slechts aan één draadje vastzitten, ze
draaien alle kanten op. Weet je waarom de bladeren van de
ratelpopulier voortdurend in beweging zijn en bij het geringste zuchtje
wind al ratelen en lispelen? Dat komt door hoogmoed. Luister naar deze
Marialegende:
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Overal waren roadblocks waar soldaten de reizigers controleerden. De
keizer was vastbesloten de plannen van de nieuwe koning van de Joden
in diens babytijd te smoren. Hierdoor was de vlucht van Maria, Jozef en
Jezus vol gevaren. Ze beperkten hun route tot landweggetjes waar veel
verstopplekken waren. Toch bezorgden de verrassingsaanvallen van de
soldaten Maria doodsangsten. Ze wist echter dat ze kon vertrouwen op
de hulp van de bomen en de planten. De treurwilg boog altijd op het
juiste moment haar takken waaronder het gezin onzichtbaar was voor de
langslopende patrouilles. De jeneverbes bood hen vele schuilplaatsen
binnen haar taaie en kromgetrokken eeuwenoude takken. Zelfs de oude
verweerde wilgen wezen Maria hun vele donkere holletjes aan.
Op een dag naderde een groepje soldaten en Maria smeekte angstig aan
de populier waar ze onder stond: "Lieve populier, kan je prachtige
bladerdek ons een schuilplaats bieden voor het naderende onheil?"
De statige populier piekerde daar niet over. De boom knisperde: "Ik ben
te plechtig om te buigen voor de eerste de beste!". De ontgoochelde en
doodsbange Maria antwoordde daarop streng: "Vanaf dit moment zal je
voortaan altijd net zo hevig trillen en beven van angst als ik doe op dit
moment." En daarna vluchtten Maria met man en kind in de wuivende
riethalmen die zich direct sloten nadat het drietal daar een veilig
heenkomen had gevonden.
Sinds die dag hoor je de ratelpopulier al bij het geringste zuchtje wind
sidderen en lispelen van angst.
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Verzoek aan onze donateurs:
Als u uw donatie voor 2018 nog niet hebt overgemaakt, wilt u dat
dan alsnog doen? Bij voorbaat onze dank (10 euro of meer).

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.

Gegevens Stichting Zwolle Groenstad
E-mail
: info@zwollegroenstad.nl
Website
: www.zwollegroenstad.nl
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