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Wijziging Nieuwsbrief Zwolle Groenstad
Dit is de nieuwsbrief nieuwe stijl van Stichting Zwolle Groenstad.
De uitgave van de papieren nieuwsbrief was al eerder teruggebracht tot 3x
per jaar en vorig jaar hebben we aangekondigd dat de uitgave naar slechts 2x
per jaar zou gaan. Maar wij gaan met onze tijd mee: we gaan digitaal en de
nieuwsbrief zal wel wat korter zijn maar vaker uitkomen. En op deze manier
kunnen we iedereen snel op de hoogte brengen van onze activiteiten.
Helaas hebben we niet van al onze donateurs een emailadres in ons bestand.
Zij krijgen voorlopig een geprint exemplaar van deze nieuwsbrief. Mocht u
wel een emailadres hebben dan horen we het graag.

Uit de Media
Hoewel dit geen recent nieuws is willen wij u dit niet onthouden. In Op 14 november
2018 heeft de bestuursrechter een voor Zwolle Groenstad gunstige uitspraak gedaan in
de zaak van de verleende vergunning voor het kappen van 26 eiken aan het Tijmpad:
de rechtbank stelt vast dat het bestreden besluit moet worden vernietigd omdat een
deugdelijke wettelijke grondslag ontbreekt!



Kent u deze boom?
De wijsheid van het verleden
schenkt inzicht en kracht aan de
toekomst…
Deze gewone beuk, Fagus
Sylvatica, staat aan de
Potgieterssingel. De beuk slaat een
brug naar het verleden en roept
herinneringen op. De beuk is de
koning die in het bos aan de zijde
van “koning eik” staat en heeft een
uitgesproken vrouwelijk karakter.



Ondanks dat haar hout zeer sterk
is, heeft zij een kwetsbare, voor
zonlicht zeer gevoelige, zachte en
dunne schors. Om zichzelf te
beschermen heeft zij daarom een
dicht bladerdak waar bijna geen
(zon)licht doorheen dringt. Er zijn
maar weinig bomen die zo’n dicht
bladerdak hebben en zich zo goed
weten te beschermen als de beuk.
Doordat de kastanjeboom naast
de beuk aan de Potgieterssingel is
gekapt en zij geen takken aan die
zijde heeft kunnen ontwikkelen, is
de beuk goed ingepakt om haar
schors te beschermen tegen het
licht.
Sprookjes, mythen, legenden en
rituele gebruiken van de beuk
De Germanen beschouwden de

beuk als een gewijde boom en sneden Runenstaafjes uit zijn hout.
De Romeinen vereerden de beuk en zien haar als een “portafortuna”: een
geluksbrenger; ze gebruiken het beukenhout om o�ervaten mee te maken.
Bij de Grieken was de beuk nauwelijks bekend; hun “Phegos” (latijn: Fagus = Beuk) was
eigenlijk een eikensoort.
Dorre beukenblaadjes staan ook bekend als “heksengeld’’, waarmee heksen bepaalde
diensten betaalden.

Krachten en kwaliteiten
Helende eigenschappen (lichamelijk): antiseptisch, verkoelend, kalmerend.
Lichamelijke indicatie: eczeem, huidziekten, luchtwegen.
 
Opmerkelijk
Niet teveel beukennootjes eten! In de nootjes (zaadjes) zit een giftige stof die ook niet
door verhitting (bakken of po�en) vernietigd wordt.
Bron: De spirituele kracht van bomen (Petra Sonnenberg)

Op 12 december 2018 hebben 13
planters een herinneringsboom
geplant in het Westerveldse Bos.
Een gezellig en druk bezocht
evenement.
De zware klei viel een beetje tegen
maar vele handen maakten ook hier
licht werk!

Eiken voor het leven



 
Een bijdrage van Lucette M. Faber
 
Ooit werden er heilige eiken
omgehakt om mensen te dwingen
hun ‘heidense’ geloof in Donar,
Freya en Wodan op te geven en in
plaats daarvan de God der
christenen te aanbidden. Een
dwangmiddel dat keizer Karel de
Grote inzette tegen, onder anderen,
de koppige Saksen in Noord en Oost
Duitsland, ergens rond 800 na
Christus.

Dat omhakken van die eiken zou wel helpen, zo meende de keizer. Zó bang was hij
voor de spirituele krachten van de eik, die eeuwen lang de meest heilige boom was
geweest voor Germanen, Friezen, ja eigenlijk alle volkeren in Noordwest Europa
voordat het christendom hun leven voorgoed zou veranderen. Hoewel zij graag en met
hartenlust elkaar de kop insloegen, verbond hen altijd weer de verering van de heilige
eik, de meest voorkomende en sterkste boom in dit uitgestrekte gebied.
Ondertussen, zo’n duizend jaar en meer later, is de eik opnieuw (bijna) heilig verklaard,
maar nu onder de bezielende leiding van Natuurmonumenten en andere instellingen
die onze Noordwest Europese natuur willen behouden. En hier in Zwolle hebben de
eiken een heel speciaal plekje in de harten van onze Stichting Zwolle Groenstad.
Gelukkig maar! Ook zonder Wodan zijn het bomen waar een heel speciale, stille kracht
van uitgaat.
Dat ervoer ik weer eens toen ik op een mooie herfstochtend een ritje per scootmobiel
maakte over de Brinkhoekweg. Weilanden, grazende koeien en een landelijke
anderhalfbaansweg omzoomd door oude eiken – je waant je in een land dat tussen
alle tijdzones door ons verbindt met ons verre verleden. Letterlijk, via de diepe wortels
der eiken, en �guurlijk, doordat er nog wel een drupje voorouderlijk bloed in onze
aderen stroomt.
Maar los van deze spirituele bespiegelingen is een eik een bron van schoonheid en
kracht; hij roept een gevoel van veiligheid op. En altijd weer  van verwondering, in
deze afgelopen maanden om de kleuren van zijn herfstloof, of zo’n enkel
neerdwarrelend goudbruin blad waar de zon door schijnt. Of een oude knoest in de
stam waar de gemeente ooit een voor het verkeer onveilige tak heeft omgezaagd.
Hoe oud zijn eigenlijk de eiken aan de Brinkhoekweg? Ze zien er uit alsof ze hier altijd
al gestaan hebben, maar ooit werden ze als jonge boompjes aangeplant. Iemand kan
mij hun leeftijd vast wel eens vertellen; hoe dan ook zijn de geribbelde stammen als
levende tijdcentrales. Ik zou wel eens, net als professor Barabas bij Suske en Wiske, een
stethoscoop willen leggen tegen de stam en dan de verhalen uit oude tijden aftappen.
 
Vorige week ging ik met mijn vriendin Ria mee om naar een zomereik te kijken waar
een kapaanvraag voor was gedaan. Hij stond in een statige rij eiken aan de Nieuwe
Deventerstraatweg. Hoezo moest hij weg?! Om de uitrit van vrachtwagens makkelijker
te maken tijdens de aanbouw van daar niet te bouwen stadsvilla’s.
Vol afschuw zei Ria ‘wat!, voor zo’n paar vrachtwagens een eik omhakken?! Dan wordt
die mooie allee helemaal  doorbroken!’ Ik was het van harte met haar eens. De eik
hoort hier, in de stad en daarbuiten.

Zoals een aantal van u al weet is inmiddels besloten om
bij de herinneringslaan een bord te plaatsen met een QR
code er op. Een heleboel mensen beschikken
tegenwoordig over een smartphone waarmee deze
code te scannen is. Achter deze code zit dan een digitaal



bord waarop de gewenste teksten kunnen worden
gelezen. Het nadeel is natuurlijk dat de uitstraling van
een dergelijk bord heel anders is dan van een
gegraveerd bord, het voordeel is dat de tekst wat langer
kan zijn en nu maximaal 40 woorden mag bevatten. Het
eerste bord voor het Westerveldse bos zal nu gemaakt
worden aan de hand van de aangeleverde teksten.
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Nieuws van de kapgroep
Een bijdrage van Ria van Pu�elen

Er worden veel bomen gekapt in de komende weken 
Twee keer in het jaar worden er veel gemeentelijke bomen gekapt. Deze grote kap is
het gevolg van controle van de bomen in de stad. Het gaat om de zgn. voor- en
najaarskap. In het verleden liet gemeente Zwolle circa 6000 bomen jaarlijks keuren. Er
was echter een grote achterstand. Naar aanleiding van een aantal schadegevallen
welke niet vergoed werden door de verzekeraar (omdat de gemeente niet voldeed
aan de wettelijke zorgplicht) is ervoor gekozen 1/3e deel, circa 28000 bomen, per jaar
te controleren. Op grond hiervan komen de bomen die ziek of gevaarlijk zijn, of
conditioneel slecht/dood, op de gemeentelijke kaplijst terecht. Dit betekent dat
gedurende drie jaar de kaplijsten vele malen groter zijn dan de voorgaande jaren. De
verwachting is dat dit in het 4e jaar (2020) stabiliseert, wanneer de achterstand van de
afgelopen jaren weggewerkt is. Deze achterstand zit hem met name in de jongere
bomen welke een slechte groeiplaats hebben. Deze jongere bomen bevinden zich
vooral in de naoorlogse wijken buiten het centrum. Bovendien is er op dit moment ook
een achterstand in het kappen van bomen met kastanjebloedingsziekte.
Een aantal van onze Groenwaarnemers is op weg gegaan om aan de hand van de
lijsten en de kaarten van de gemeente overal in de wijken te kijken naar deze te
kappen bomen  en of ze niet toch gespaard kunnen worden. Bijvoorbeeld een wilg, die
er slecht uitziet of ten dode is opgeschreven vanwege een zwam, maar toch nog niet
dood is en nog steeds een ecologische waarde hebben: als hij op een veilige plek staat,
dan mag hij toch blijven staan?
Maar veel zieke bomen en die gevaarlijk zijn, dan is kap onvermijdelijk. Het gaat om
meer dan 300 bomen! Dan weet u waarom.

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".



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.


