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Herinneringslanen in de lockdown.... 

 
Wat een barre tijden lijken het nu. Door de tweede — strenge - lockdown  moet er  opnieuw een 
planting worden uitgesteld. Maar  de herinneringslanen van  Zwolle  Groenstad  bieden ook 
soelaas. I'densen wandelen er meer dan ooit. Van het Westerveldse bos tot het 
Kindertjesweilandenpad. ........ In deze nieuwsbrief een korte samenvatting van de historie van 
de herinneringslanen. 

 

Er valt nog meer goeds te vermelden, zie bijvoorbeeld het item De “Groene” Pluim. Ook kunt u uw 
bomenkennis weer uitbreiden, dit keer over de Notenboom en lezen hoe u een keuze kunt maken 
voor een boom in uw tuin. In het bericht van de kapgroep is de boventoon helaas wat minder mooi. 
Maar Lucette's dagboek pept u vast weer op. 

 

En mocht u er al aan toe zijn om uw donatie voor 202 I over te maken, dan kan dit zoals bekend op 
rek.nr. NL77 INGB 000397 4470 ten name van Zwolle Groenstad onder vermelding van donatie 
202I



Planting helaas opnieuw uitgesteld 

3 x scheepsrecht 

Helaas, helaas: de planting, die we 

zo graag in het voorjaar hadden 

willen organiseren wordt 

opnieuw uitgesteld. We vinden de 

situatie te onzeker en behalve 

gezondheidsoverwegingen is er ook 

een praktische overweging: de 

bomen moeten namelijk ruim van 

te voren worden besteld en 

eventueel bestelde bomen kunnen 

we niet zomaar ergens anders 

plaatsen als de bijeenkomst toch 

nog zou worden afgeblazen. 

Dus gaat de planting weer niet door, het is immers een gebeurtenis die je niet ongemerkt 

voorbij wil laten gaan. Hopelijk breken er verder in het jaar betere tijden aan en lukt het in 

november 202 I wel weer om te planten. 

 

Een duik in de geschiedenis... 
 

 
 



Herinneringsbomen, hoe is het allemaal begonnen? 
In de zomer van 1995 startte Zwolle Groenstad een actie onder bedrijven, organisaties en particulieren 
om herinneringsbomen aan te kopen en te planten in het nieuwe bos aan de rand van Zwolle. 
De woningbouwvereniging AZCW (nu SWZ) bestond in dat jaar tachtig jaar en om de bijzondere band 
met de toekomst te accentueren had de woningbouwvereniging besloten tachtig bomen te schenken. 
Deze zouden in het najaar worden geplant in de zogenaamde herinneringsbomenlaan bij Zandhove. 
AZCW wilde hiermee laten zien dat ook in de toekomst de kwaliteit van het milieu en het 
leefklimaat in Zwolle een belangrijk aandachtspunt was. 
 
Op de plantdag werden tijdens een feestelijke bijeenkomst niet alleen de bomen van AZCW geplant, 
maar ook bomen van andere schenkers: particulieren en organisaties. Dit was de start van de plantingen 
van herinneringsbomen en na de eerste planting bij Zandhove is er geplant in het Vegtlusterbos, langs 
het Kindertjesweilandenpad, in het 
herstelde natuurgebied van de Westerveldse Aa, nog eens in het Vegtlusterbos en 
sinds een paar jaar wordt een herinneringslaan aangelegd in het Westerveldse Bos. In totaal zijn er 
inmiddels honderden bomen geplant, vooral door particulieren. 
 

Kent u deze boom? 
 

De Walnoot 
De walnoot of okkernoot is een multifunctionele boom! Niet alleen de noten kunnen 

worden gegeten als voedsel maar ook het hout, de wortel, de bast, het blad, de bolster, de 

schaaldelen, de tussenschotjes, kortom alle onderdelen kunnen worden gebruikt om er b.v. 

olie, strooisel, kleurstof, likeur, thee, fineer en meubelhout van te maken. De walnoot is 

dan ook zeer geschikt voor voedselbossen-en parken, voor moestuinprojecten en 

agroforestry (landbouw met bomen). 

Van oudsher werden er in sommige streken in ons land walnoten langs wegen geplant, met name op 

plaatsen waar het zogenaamde voorpootrecht bestond (tussen de eigen grond en de openbare weg 

mochten dan bomen worden gepoot). 

 
Bekend zijn de dijken in Zeeland met prachtige notenbeplantingen. Ook in de Betuwe zijn op 

sommige dijken, maar ook langs andere wegen notenbomen geplant. En parken zijn uiteraard 

een prima plaats voor een walnotenboom. 

 
In een stad is het wel opletten waar een notenboom wordt geplant, noten kunnen niet overal 
vallen. Maar er zijn altijd geschikte plaatsen te vinden om het multifunctionele van de boom te 
combineren met andere functies, b.v. in volkstuincomplexen of in rust- en wandelgebieden. 

 



In ons land zijn inmiddels ook al mooie voorbeelden te zien van combinaties van walnoten met 

graan, met gras (begraasd door melkkoeien of schapen) en groenten. De pas opgerichte 

Nederlandse Notenvereniging stimuleert innovaties met notenteelt. 

 
Bron: Boomzorg.nl 

 

 
 

Notenboom achter het stadhuis 

 
Een groene pluim 

Zwolle Groenstad komt in het geweer als 

bij bouwactiviteiten bomen onvoldoende 

ontzien worden. f’1aar het gaat soms ook 

gewoon goed! Zo ook hier bij de 

uitbreiding van de Chinese begraafplaats 

op Kranenburg. Volgens ons verdient 

aannemer JeIIe Bijlsma uit Giekerk een 

"groene" pluim. 

 
 
 



Van de Kapgroep 
 
 

 
 

We hebben maar een paar kapaanvragen gehad, I boom in de Veerallee aan de Koningin 
Wilhelminalaan, deze boom was ziek en stond in de achtertuin. Ook heel erg jammer was de 
kapaanvraag voor een grote beuk aan de Terborchstraat, deze beuk had een aantasting van een 
reuzenzwam en kon vanwege gevaarzetting niet langer blijven staan. 
Begin januari hebben we de voorjaarskaplijst van de gemeente gecontroleerd en van de 10 bomen 

waar wij vraagtekens bij hadden geplaatst konden er nog 5 van de lijst worden gehaald. Zoals 

bijvoorbeeld bijgaande kastanjeboom die in de dierenweide aan de Hogekampsweg staat. Hij 

is weliswaar aangetast door de kastanjebloedingsziekte, maar deze grote jongen kan nog best 

een paar jaartjes mee. 

 

 

 

 

 



Uit de media 
 

 

 
 

Honderd miljoen bomen erbij in Nederland? ‘Ik ben 
al blij als we de helft gaan halen’ 

Uit: de Volkskrant door Mac van Dinther 

 

De nieuwe Bossenstrategie van minister Schouten stelt een ambitieus doel: 37 duizend 

hectare nieuw bos in 2030. Dat zou in Nederland, een van de minst bosrijke landen van 

Europa, niet misstaan. Maar waar moet de bomen komen, als elke vierkante meter al een 

bestemming heeft? 

Op een veld in de Biesbosch bij Dordrecht zit een man op zijn knieen op de grond en plant 

een boom. Zijn zoon Dirk Bos maakt de gaten, wijst Wim Bos. Die zit een stukje verderop 

op een minigraver met een grondboor voorop, een soort eenhoorn op rupsbanden. Wat Wim 

moet doen is de boompjes in de gaten zetten en de aarde met de hand aandrukken. Met 

een boomplantmachine gaat het sneller, zegt Wim terwijl hij in zijn besmeurde groene 

regenpak naar het volgende gat kruipt. ‘Maar dan krijg je kaarsrechte  rijen. Wij  laten  de 

gaten af en toe verspringen. Dat is speelser.’ 

Bovendien is de grond hier veel te nat om met grote machines te werken, aldus Dirk. ‘Dan 

rijd je het land kapot.’ 

Hier wordt op voormalige weidegrond onder de rook van Dordrecht 10 hectare bos 

aangeplant, met zoete kers, fladderiep, esdoorn, berk en eik. In opdracht van 

Staatsbosbeheer, maar gesponsord door een dakdekkersbedrijf. 

Het moet het begin zijn van 37 duizend hectare nieuw bos. Want dat is wat minister Carola 

Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heek beloofd in haar onlangs 

gepubliceerde Bossenstrategie: 10 procent meer bos in 2030. Dat zijn ruim honderd 

miljoen bomen, oftewel drieenhalf keer de oppervlakte van de stad Utrecht. 

Het plan is in de bossenwereld ontvangen met een mengeling van blijdschap en scepsis. 

Vreugde over het feit dat er eindelijk weer een visie op bos is. ‘De laatste keer dat daar 

sprake van was, dateert alweer van dertig jaar geleden’, zegt Gert-jan Nabuurs, hoogleraar 

Europees bos van Wageningen University & Research (WUR). 

Lees meer 
 

 

 



 
 

 

Lucette’s natuurdagboek 
 

Winterprinsen 

 

Op 26 december 2020 begon voor mij de nieuwe lente. Niet het kindje Jezus, maar de 

eerste tekenen van een rand met helleborusknoppen verwees voor mij naar een nieuw 

begin. Het  is niet oneerbiedig bedoeld, want de eerste levenstekenen  in midwinter 

geven  mij een bijna religieuze vreugde, een sneller kloppen van mijn hart, een licht in de 

donkere tijd. 

 
De dagen erna ging ik steeds een kwartiertje mediteren bij de bijna zichtbaar groeiende 

planten en overdacht hoe bevoorrecht ik ben, dat het ultieme geluk op drie meter van mijn 

stoel ontstaat. Mijn tuintje — met uitzicht op de Wijde Aa als bonus — is mijn levensader. Ik 

bloei op met de eerste groet van onder de grond. 

 
Wie de Helleborus of Kerstroos niet kent, of wel kent maar niet in zijn tuin heek, kan ik 

zo’n kluit wintergeluk van harte aanbevelen. De mijne staan al zestien jaar en mist geen 

bloeiseizoen. Ik noem ze ‘mijn winterprinsen’, en zou daar nog wel ‘op het witte paard’ aan toe 

willen voegen, ware het niet dat sneeuw nog maar een zelden geziene gast is. 

Helleborus orientalis en de in Europa inheemse He//eboros %etidus (Stinkend nieskrui‹:L) zijn ijzersterk, ze 

kunnen tegen tien graden vorst en een dik pak sneeuw. Ik vind het steeds 

weer een wonder om de door nachtvorst of sneeuwlast ter aarde gebogen bloemstengels 

weer te zien oprijzen naarmate overdag de zon sterker wordt. 



Rond twaalf uur staan ze weer kaarsrecht en vormen ook nog eens een bron van nectar 

voor de eerste hommelkoninginnen, bijen en een enkele vlinder. Dan is het ondertussen 

wel eind februari, begin maart. 

De planten houden van schaduw en een licht vochtige grond. Maar het wonderlijke is, dat 

ze bij mij op de noordkant én de zuidkant groeien en bloeien. 

 

Mijn hartewens is nu, dat de helleborusdagen bij de gespecialiseerde kwekerijen zullen 

doorgaan. Met de covid- I9 die onze dagen beheerst, zou zo’n botanisch uitje eind februari echt 

het einde zijn. De cijfers en voorspellingen echter zijn bepaald grimmig, dus vrees ik dat de 

moederplanten en stekken helemaal alleen, zonder bewonderaars zullen bloeien. 

Niet aan denken, Lucette. Geniet van de centimeters die de bloemstengels sinds 26 december 

zijn gegroeid. 

 

 

 

 

Ter overpeinzing 
 

De boom valt op mij 

De boom valt op mij 

ik trek hem aan 

omdat ik groen draag 

het duurde te lang voor 

ik voor groen koos en 

dan nog alleen omdat 

blauw in de was was 

 

even ben ik 

een jurk met lichte bladeren 

een wandelende tak, dan 

 
slaakt een gevallen 

kruin een kreet 

 
 
 
Ilse Starkenburg Uit de dichtbundel De boom valt op mij (2017, Arbeiderspers) 



 

 

 

 

 

 

 
 


