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Inleiding

De herfst is nu ingevallen en en laat zich van de mooie en de minder mooie kant zien.
Regenbuien en zon wisselen elkaar af. Soms doet het denken aan een indian summer
waarbij de bomen hun mooiste verkleurde bladeren laten zien, zoals op bovenstaande
foto bij Zandhove.

Excursies

Kranenburg
Op zaterdag 28 september vond een rondleiding plaats op begraafplaats Kranenburg.
Deze werd, in tegenstelling tot was aangekondigd, niet gehouden door onze
boomdeskundige Wim Vlaanderen, maar door Bernadet van der Veen van ErUit
(http://www.wijzijneruit.nl). Bernadet heeft ons op haar geheel eigen wijze
meegenomen over de begraafplaats en ons kennis laten maken met de vele bijzondere
bomen die daar groeien. Kent u bijvoorbeeld de “pindakaasboom” ? of de “7
zonenboom” en de “klootzakkenboom” ? En weet u het verschil tussen de Hemlockspar

en de Douglasspar? Dankzij de uitleg van Bernadet, gepaard gaande met
ezelsbruggetjes (bv. de Thuja heeft kegeltjes die op tulpen lijken en als je een naald
van een echte Picea aftrekt, trek je een “pietsie’’ van de tak mee) zijn wij heel wat
wijzer geworden. Kortom, echt een aanrader!
Bent u de volgende keer ook van de partij?
Reina Gorlee
Het Engelse Werk
Op 18 oktober was er een excursie in het
Engelse Werk met uitleg door Peter van
Saane. De aanleiding was vragen over het
onderhoud door de gemeente.
Het Engelse Werk is een rijksmonument
met een oude geschiedenis. Van
oorsprong was het een vestigingswerk
en werd later een park in de Engelse
landschapstijl, ziedaar de naam: het
Engelse Werk. Zwolle had in de 17e eeuw
een sleutelpositie binnen een grote
verdedigingslinie die vanaf het Engelse
Werk tot voorbij Zutphen liep. Er was/is
een tunneltje en daarbij een munitie-opslag. Begin 1800 werd het ingericht als een
wandelpark, architect Hendrik van Lunteren. Helaas zijn de oorspronkelijke tekeningen
en wijzigingen niet bewaard. Dat maakt het lastig voor de gemeente om het origineel
vast te houden. Bijvoorbeeld bij zichtlijnen die zijn dichtgegroeid; moeten bomen
worden gekapt om die zichtlijnen te herstellen? Maar wáár precies? Dit is slechts een
voorbeeld van één van de problemen.
Verder wandelden we door het Spoolderbos. In 1980 t.g.v. Zwolle 750 jaar is het
geplant/ge nancierd door 4000 Zwollenaren. Het bos is eigendom van Vitens en
waterwingebied. Ook hier speelt het beheer een grote rol. Er zijn veel essen(lanen)
gekapt en er wordt nu meer divers herplant. Er is ook een deel als hakhout(bos)
ingericht.
Het was een mooie (herfstkleuren!) en leerzame excursie met dank aan Peter.
Ria van Pu elen

Van de kapgroep
In tegenstelling tot de vorige keer in de Nieuwsbrief
werden we nu geconfronteerd met grote hoeveelheden
bomen die gekapt moesten worden. Eerst in De Stentor
een publicatie van kap van 176 bomen langs de
Lichtmisweg op zeer korte termijn. Het ging om 156 iepen
en 20 esdoorns. Helaas was kap onvermijdelijk; de iepen
waren ziek en onveilig en ook de esdoorns waren in
verminderde conditie. Gelukkig ging het om kleinere
bomen.
Verder loopt er een procedure i.v.m. de zorg om de
populieren in Zwolle. Het zijn er heel veel! Klik hier voor
meer informatie op de site van de gemeente.
Op dit moment zijn we met een aantal mensen bezig om
alle populieren die op nominatie van kap staan, na te lopen. Een hele klus. Wordt
vervolgd.
Zie ook de artikelen hieronder uit de media.

Uit de Media
Lichtmis
Zwolle kapt met spoed 176 bomen langs de Lichtmisweg: ‘Ze zijn ziek en zwak’
De gemeente Zwolle laat Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalsto en (ROVA) op
maandag 7 oktober liefst 156 iepen en 20 esdoorns kappen. De bomen staan in de berm
langs de Lichtmisweg tussen tankstation Haerst en de Koperen Hoogte. Tijdens deze
werkzaamheden is de weg beperkt bereikbaar.
Volgens de gemeente is uit onderzoek gebleken dat de wortels van de iepen niet
stevig genoeg in de grond zitten, waardoor de bomen niet stevig genoeg in de grond
staan.
‘De stam zit als een soort potlood in de grond. Als gevolg hiervan kunnen de bomen bij
een lichte storm gemakkelijk omwaaien’, stelt de gemeente in een schriftelijke
verklaring.
‘Ziek & zwak’
Ook is er volgens gemeente Zwolle bij een groot deel van de bomen de zogenaamde
iepziekte geconstateerd en vertonen de esdoorns een sterk verminderde conditie.
‘Daarom kapt ROVA de bomen met spoed om uitbreiding van de iepziekte en
gevaarlijke situaties te voorkomen’.
Er zullen op de vrijgekomen plekken geen nieuwe bomen worden gepland. ‘Het gebied
wat om de Lichtmisweg heen ligt, is een weidevogelgebied. Weidevogels houden van
een open landschap’.
Daarom plaatst de gemeente hier geen bomen terug, ‘maar wordt er gekeken of er een
andere plek is om nieuwe bomen te planten’. De weg is tijdens de kap beperkt
bereikbaar, omdat de ROVA volgens gemeente Zwolle vanaf de weg moet werken om
goed bij de bomen te kunnen komen.

Bron: Stentor 4 oktober jl:
Populieren
Uit onderzoek is
gebleken dat ongeveer
375 populieren in Zwolle
in slechte staat zijn. Deze
boomsoort wordt slap
en kwetsbaar als ze
ouder wordt, waardoor
er gemakkelijk grote
takken afbreken. Voor de
veiligheid van de
bewoners en het verkeer
worden deze populieren
vervangen.
Wethouder William
Dogger: ”Het is altijd jammer als je een groot aantal bomen ineens moet vervangen.
Groen is immers heel waardevol voor onze stad, het maakt de omgeving
aantrekkelijker en bomen zorgen ´s zomers voor schaduw en verkoeling. Daarom laten
we bomen zo lang mogelijk staan, ook als ze ziek zijn. Wanneer bomen echter een
gevaar gaan vormen voor de veiligheid, bijvoorbeeld omdat er takken kunnen
afbreken, dan zit er niets anders op dan deze bomen te vervangen.”
Onderzoek
Vorig jaar heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar de kwaliteit van alle
2.500 populieren in Zwolle. Het onderzoeksrapport maakt duidelijk hoe de populieren
ervoor staan en welke problemen er mogelijk zijn te verwachten. Ten opzichte van
andere boomsoorten groeien populieren snel en beginnen ze relatief vroeg af te
takelen. Daardoor vertonen populieren vanaf een bepaalde leeftijd (en afhankelijk van
de soort ) gebreken , zoals spontane takbreuk. Deze gebreken blijven vervolgens
terugkomen. Vanwege de veiligheid vraagt de gemeente voor 375 onveilige populieren
kapvergunning aan. In het winterseizoen 2019/2020 worden de bomen verwijderd.

De komende tijd bereidt de gemeente de plannen voor de herplant voor. Op de
meeste plekken worden jonge populieren terug geplant. Op een aantal locaties komen
andere boomsoorten terug om de biodiversiteit van het groen in de stad te vergroten.
Wanneer het terug planten op dezelfde locatie niet mogelijk is, zoekt de gemeente
naar andere alternatieven zoals het terug planten elders in de stad. In het plantseizoen
vanaf april 2020 start de herplant.
Meer informatie staat op de website www.zwolle.nl/populieren.

Bron: zwolle.nieuws.nl

Oude bossen
Bosbouwers pleiten in een advies aan
minister Schouten van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) voor nieuwe bossen
waarin bomen de kans krijgen volledig uit te
groeien, zodat ze kunnen aftakelen,
omvallen en vergaan.
Die lange levenscyclus is nodig om de
rijkdom aan soorten planten en dieren in
bossen te herstellen. Ook vinden ze dat de
miljarden aan subsidie op de productie van
energie uit biomassa vervangen moet
worden door nanciële steun voor het gebruik van meer hout uit Nederlandse bossen
in de bouw. In het document staat dat het nodig is gemengde bossen aan te leggen
om de kwetsbaarheid voor ziekten en klimaatverandering te beperken.
Enkele boomsoorten, zoals de larix en de jnspar, staan onder grote druk door de
opmars van bastkevers die verzwakte bomen aantasten. Deze boomsoorten zijn door
twee opeenvolgende droge zomers kwetsbaar. Het toekomstige beheer zal gericht
moeten zijn op het bereiken van een zo groot mogelijke veerkracht van het
bossysteem.
Om de biodiversiteit te bevorderen pleit de bossector voor grote boskernen van eikenen beukenbomen. En ze dringt aan op betere voorlichting aan het publiek over
bosbeheer: het kappen van bomen zal altijd nodig blijven om een bos gezond te
houden.

Bron: NatuurNetNieuws oktober 2019.

Bladervreugd
Bladervreugd!
Lucette M. Faber
Laat ik maar geen blad voor de mond
nemen: ik ben dol op herfstbladeren. Mij
verbazen altijd weer de jammerklachten
van mensen die een boom in de buurt van
hun tuin hebben staan. “Boom moet weg,
boom geeft rommel” roepen ze dan, maar
denk eens even na wat die boom waarop
u moppert ons geeft – jaren en jaren
groeit hij en huisvest ondertussen talloze
levende wezens tussen zijn wortels, in de stam, de schors, de bladerkroon. Wat zouden
wij zijn zonder vogels, bijvoorbeeld?
Ja, inderdaad, die bladerkroon moet een keer per jaar vernieuwd worden. Ja, het blad

ligt op straat, op uw auto, uw grasveld eventueel. Maar kijk eens hoe mooi zo’n blad is,
en hoeveel vreugde het biedt in de tijd dat het langzaam verkleurt in de meest
fantastische kleuren!
Neem je een takje eens in je handen – en er zijn er genoeg, in onze Aalanden – dan zie
je achter het verdorde blad alweer de bladknop voor het volgend voorjaar zitten. Die
verwijzing naar het leven in de periode van verval en dood, dat vind ik haast nog het
mooiste aan een boom.
Als u weer eens moppert over het dorre herfstblad op een plek waar wij mensen het
niet willen, probeer dan eens dit alles in een breder perspectief te zien, boven het
moment uit. Dan wordt de boom met zijn vallende bladeren een wereld op zich die
zich vernieuwt en vernieuwt, die daardoor hoop geeft. En niet alleen aan ons, ook aan
een levende microkosmos onder en boven de grond.
Elke omgehakte boom is eigenlijk een kerkhof van myriaden wezens die nodig zijn voor
de gezondheid van de boom, maar ook die van ons.
Dus, komende herfst: niet mopperen, maar lekker door de dorre bladeren stampen.
Geniet en wees blij!

Planting Herinneringsbomen

Op woensdag 11 december 2019 worden weer herinneringsbomen geplant. Aan de
eikenlaan in het Westerveldse bos zijn nog 2 plaatsen over.

Vriendelijk verzoek aan onze donateurs
Wilt u uw donatie van € 10 of meer voor 2019 overmaken op rek.nr. NL77 INGB 000397
4470.
Bent u nog geen donateur? Misschien wilt u onze stichting en ons werk ondersteunen
en donateur worden? Heel graag! Gelieve bij uw donatie vermelden "nieuwe
donateur".
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@zwollegroenstad.nl toe aan uw adresboek.

