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Inleiding
Het is alweer bijna eind januari. De tijd voor gelukswensen is weliswaar voorbij,
maar desalniettemin wensen wij iedereen nog veel goeds voor het komende
jaar.

Er is veel gebeurd het afgelopen jaar. Er wordt in Zwolle, maar ook in de rest van
Nederland veel gekapt, overigens niet altijd ten onrechte. Veiligheid staat
tenslotte voorop. Maar het blijft belangrijk om oplettend te zijn zodat er niet
onnodig gekapt wordt.
Op bouwlocaties zijn de omstandigheden voor bomen soms heel ongunstig en
ook dit jaar wil Zwolle Groenstad hierbij als wakend oog fungeren. Gelukkig
hebben wij een behoorlijk aantal groenwaarnemers die in de wijken het
bomenbestand goed in de gaten houden, maar alle hulp is welkom. Laten wij
Zwolle groen houden!

Excursies
Het ligt in de bedoeling om dit jaar regelmatig een excursie te houden op
Begraafplaats "Kranenburg". Wij zullen u op de hoogte houden.

Bomen in de stad
Bijna elke gemeente kan direct in kaart brengen wat een boom kost! Maar wat
een boom opbrengt aan baten wordt een stuk lastiger. Terwijl de gunstige
effecten van een boom heel groot zijn en misschien wel te veel voor de hand
liggend. Zonder bomen is het bijna onleefbaar in de stad, zeker met huidige
temperatuurstijging door het opwarmen van de aarde. Het temperatuurverschil
tussen de stad en het platteland is groot, dat wordt het stedelijke hitte eiland
effect genoemd. De grote hoeveelheid steen en asfalt nemen op zomerse dagen
de warmte op, en geven dit ’s nachts weer af waardoor de nachten nauwelijks

verkoeling brengen. De volgende dag warmt het weer verder op. Zo wordt het in
de stad zo ongeveer 3,4C° warmer.

De belangrijkste baten van bomen:
Door bomen in de stad te planten kunnen wij deze temperatuur stijging
temperen, en kun je ook nog energie besparen. Een goed geplaatste boom kan
in de zomer een airco overbodig maken, en geeft in de winter beschutting. Hoe
doen ze dat? Door de schaduw van de boom verwarmt al dat steen minder op
en door water te verdampen wordt de lucht gekoeld.
Door het water te verdampen en het voortijdig af te vangen kunnen bomen
wateroverlast deels voorkomen tijdens piekbuien.
Ze vangen CO2 af en leggen dit vast, zowel boven- als ondergronds en daar
krijgen wij O2 voor terug.
Door de kroonstructuur filteren de bomen ook fijnstof uit de lucht.
Met een afnemende biodiversiteit op het platteland worden steden steeds
belangrijker voor veel dieren, bomen zijn heel belangrijk voor de
biodiversiteit.
Mensen die in een groene omgeving wonen worden minder vaak ziek. En er
komt minder obesitas voor.
Ook zijn woningen in een groene omgeving meer waard dan vergelijkbare
woningen in een boomloze omgeving.

Belangrijk bij dit alles is, is dat bomen ook oud moeten kunnen worden! Al deze
positieve effecten worden groter naarmate de bomen echt oud kunnen worden.

Daarom zijn wij ook zo actief als het gaat om kap of als het gaat om bomen op
bouwlocaties.
Theo Katerberg
Afb. 1. bron onbekend
Afb. 2. Bron Natuurmonumenten

Van de kapgroep
De kapgroep is op dit moment bezig
met het controleren van de
voorjaarskaplijst. Er staan meer dan
300 bomen op deze lijst die voor
kap in aanmerking komen. De
oorzaak van dit grote aantal is o.a.
de droogte van de vorige zomer en
de essentaksterfte.
We hebben de stad onderverdeeld
in wijken en deze wijken verdeeld
onder onze groenwaarnemers. De
meeste bomen staan volkomen
terecht op de kaplijst, maar soms
hebben we onze vraagtekens en kan
naar onze mening een boom prima blijven staan. Vooral als een boom geen gevaar
oplevert voor de omgeving of eerst nog gesnoeid kan worden.
Inmiddels heeft onze kapgroep vrijwel alle bomen bekeken en gaan we nu in
gesprek met de gemeente over onze bevindingen.
Ria van Puffelen

Uit de media

Wie zaagt er in bomen in de Zwolse wijk Aa-landen?
Een inwoonster van Zwolle ontdekte aan de rand van haar woonwijk de Aa-landen
steeds meer bomen die rondom ingezaagd zijn, een stuk of vijftien inmiddels.
Tijdens een wandeling laat ze het zien. Iepen, elzen, wilgen. Iele jonge
stammetjes maar ook dikke bomen, allemaal rondom ingekerfd, vermoedelijk
met een handzaag, een paar millimeter tot een halve centimeter diep. ,,Een deel
is jonge aanplant van vorig jaar, toen hier veel essen gekapt zijn vanwege de
essentaksterfte. Die gaan geheid dood. Diep triest dat er mensen zijn die hier
energie in steken. Als je dan zo graag wil zagen, ga dan bij een knotwilggroep in
plaats van je uit te leven op deze bomen.”
Het meeste snijwerk dateert van de laatste weken. En het is gissen naar de reden
waarom. ,,Het moet iemand zijn met een doodswens voor deze bomen. Misschien
omdat ze vinden dat het uitzicht verpest wordt? Dit zijn bomen die voor en door
de gemeenschap aangeplant zijn. Laat ze met rust."
Toen de inwoonster de eerste vernieling ontdekte, seinde ze de gemeente in
maar hoorde er niets meer van. Na de recente reeks heeft ze opnieuw melding
gedaan. Ook schakelde ze Zwolle Groenstad in. ,,Ik weet niet of er wat aan
gedaan kan worden, maar ik wil in elk geval dat het onder de aandacht wordt
gebracht. Misschien stopt het dan.”
Freerk Oldenburger van Zwolle Groenstad, in het dagelijks leven boomverzorger
en -adviseur, heeft de ingekerfde bomen bekeken. ,,De meeste bomen zullen er
aan doodgaan. Het kan een paar jaar duren, maar de zaagsnede is dusdanig diep
dat de bomen er op den duur aan kapot gaan. De doorstroming van het sap vanaf
de wortel naar de bladeren is doorgesneden waardoor de boom op den duur zal
verdrogen.”
Ook hij staat versteld van de actie. ,,Het slaat helemaal nergens op. Deze bomen
staan niemand in de weg en hebben grote ecologische waarde. In de stad hebben
we deze bomen hard nodig. Als je er op deze manier mee omgaat dan komen we
er niet.”

De gemeente Zwolle meldt dat de wijkbeheerder nog niet op de hoogte was. ,,We
gaan hiervan nu aangifte doen bij de politie en bekijken nog wat we verder
kunnen ondernemen. De wijkbeheerder zal in elk geval contact opnemen met de
betrokken inwoonster, zegt een woordvoerster.
Uit de "Stentor"
Francisca Muller 3 jan. 2020

Kent u deze boom?
Robinia is een boom uit de
Vlinderbloemenfamilie die aan het
eind van de lente en het begin van de
zomer opvalt door de hangende
trossen met witte vlinderbloemen.
Vaak wordt de boom Acacia genoemd,
wat eigenlijk een foute benaming is,
maar wat wel is terug te vinden in de
wetenschappelijke
naam
Robinia
pseudoacacia. Pseudoacacia betekent
zoveel als "lijkend op de acacia". De
boom herken je ook aan de stammen
die een sterk en diep gegroefde schors
hebben met opvallend verticaal
verlopende brede ribben. Aan de
twijgen en jonge takken blijven de
doorns, dat zijn in feite de
steunblaadjes van de bladeren, nog
lang voelbaar. De bladeren zijn
oneven
geveerd
met
veel
deelblaadjes.
Deze Robinia staat aan de Piet
Heinstraat in de Wipstrik. Hier zijn
een flink aantal Robinia’s aangeplant
in 1960 als straatboom. Ze zijn dus
bijna 70 jaar oud. Recentelijk
ontvingen we een kapaanvraag om een
groepje Robinia’s bij de speeltuin te
kappen in verband met de aanleg van
een glasvezelhuisje! Hier is de
gemeente natuurlijk niet mee akkoord
gegaan en wij ook niet!
Reina Gorlee

Planting Herinneringsbomen
Op vrijdag 29 november 2019 werden de laatste herinneringsbomen geplant in

het Vegtluster bos.
Het herinneringsbord met de teksten zal nog worden aangepast.
Op 11 december 2019 werden de laatste 4 eiken geplant aan de eikenlaan in het
Westerveldse bos. Ook deze herinneringslaan is nu vol.
De volgende herinneringsbomen die kunnen worden geplant zijn iepen, eveneens
in het Westerveldse bos. Deze iepen zijn uiteraard resistent tegen de iepziekte.
De eerstvolgende planting zal op 1 april 2020 zijn.

Bent u al donateur?
Wij vinden het jn als u een donatie wilt overmaken op rek.nr. NL77 INGB 000397 4470.
Bent u nog geen donateur en wilt u onze stichting en ons werk ondersteunen en
donateur worden? Heel graag! Vermeld u dan bij uw donatie "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.

