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Coronatijd
Al bijna 3 maanden Coronatijd! De lente is over een paar dagen alweer voorbij en
wat is het tot nu toe droog.
Gelukkig houdt de ROVA de jonge en pas aangeplante bomen goed in de gaten en
wordt er regelmatig water gegeven.
Ook wij blijven de bomen koesteren, ze beschermen ons in de zomer met hun
bladerdak tegen de zon en zorgen voor extra biodiversiteit in de stad. En wat is
het heerlijk om een wandeling te kunnen maken in een lentebos zoals hierboven
op de foto.
Bomen worden ook wel de ‘longen van de aarde’ genoemd.
Het is voor ons van groot belang dat de bomen op de wereld niet in aantallen
dalen. Het kappen van grote stukken bos, de bosbranden en de veranderingen in
het milieu helpen daar niet bij. Ook op kleinere schaal proberen wij hieraan een
steentje bij te dragen! Bv. door vergroening van schoolpleinen te ondersteunen.
Als u ons daarbij wilt helpen met een donatie zouden wij dat heel fijn vinden.

Excursies

Er staan gezien de omstandigheden nog geen excursies op het programma. Zodra
we meer weten wordt dat via de Nieuwsbrief gemeld.

Kent u deze boom?

Anna Paulownaboom of keizersboom
 
Deze boom is genoemd naar de Russische Anna Paulowna Romanov, dochter van
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Meer bomen op de Groene Kaart
De Boomverordening van Zwolle
wordt eens in de vijf jaar aangepast
en herzien. De bijbehorende Groene
Kaart van Zwolle wordt daarmee
ook up-to-date gemaakt. Op de
Groene Kaart staan alle bijzondere
en monumentale bomen van Zwolle,
die daarmee ook een hoge
beschermde status hebben.
Er zijn natuurlijk bomen, die 5 jaar
geleden nog niet in aanmerking
kwamen (want de boom moet ouder
zijn dan 50 jaar) en nu wel. Daarom

vindt er een inventarisatie plaats. Zwolle Groenstad gaat hieraan meehelpen en in
de wijken inventariseren welke bomen hiervoor in aanmerking komen. Wij richten
ons op de particulieren bomen, de gemeentelijke bomen worden geïnventariseerd
door de gemeente. Ook willen wij heel graag de bomen ouder dan 50 jaar op de
kaart hebben, die eigendom zijn van woningbouwverenigingen, kerken en andere
organisaties. Hopelijk krijgen deze bomen in de herziene boomverordening ook
een beschermde status.

Een bijdrage van Lucette M. Faber

Tsjaar Paul I. In 1816 huwde zij de Nederlandse Koning Willem II. Zij had een
voorkeur voor bijzondere bomen en heesters en zorgde ervoor dat deze Chinese
boom in de tuinen en paleizen aangeplant werd.
 
De boom trekt niet alleen aandacht door zijn blauwe bloemen, maar ook door zijn
grote blad. Deze lijken veel op die van de trompetboom (Catalpa). De klokvormige
bloemen lijken op die van vingerhoedskruid.
 
In Zwolle staat een prachtig exemplaar aan de Potgietersingel en de rechtbank
heeft er ook een aantal aan de Schuurmanstraat geplant, maar het duurt nog even
voordat deze volwassen zijn.
 
Van oorsprong is deze boom een echte pionier. Na een verwoestende bosbrand
kunnen de hittebestendige wortels snel uitlopen waardoor de boom als eerste
gebruik kan maken van de door het vuur ontstane open plekken.
                                                                                                                              
 

Van de kapgroep

Een nieuwe lente...

Nieuwsbrief Zwolle Groenstad  https://zwolle-groenstad.email-provider.nl/web/o4kal5dmaw/d8kd...

3 van 6 08-06-20 09:37



Dag glorieuze meidoorn!
Weken niet buiten geweest, omdat ik het te koud of
te grijs vond. Maar dan is er eindelijk dat moment
dat zon, blauwe lucht en mijn energie samenvallen.
Een wandeling, gewoon, de Rijnlaan oversteken en
het pad op dat achter de huizen van het Anlose Diep
langs loopt.
Openbaring! Wolken witte bloesems, statige bomen
in de meest grillige vormen, verwelkomen mij. Ik ga,
verpletterd van geluk, even op mijn rollator zitten

om al die schoonheid in me op te nemen.
Bloeiende meidoorn en daaronder bloeiend fluitenkruid: dat is de meimaand in al
zijn schoonheid. Normaal is het pad een redelijk verwaarloosde route naar het
prachtige pad langs de Dijklanden. Bramenranken en uitgebloeid fluitenkruid
maken een mens niet altijd vrolijk, zeker niet in de winter. Maar nu, in mei …zelfs
de jonge frisgroene scheuten van de braam krijgen mijn sympathie, ze zijn nog
pril en laag.
Nee, dan de meidoorn! Er zit een tjiftjaf in een van de kruinen, verderop hoor ik
een fitis. Zo’n honderd meter pad met bomen en struiken vormen al een heel
gelukkige biotoop voor onze tuinvogels.
En, toegegeven, onder en in al die bramenranken leeft natuurlijk een opwindende
insectenpopulatie waar die tjiftjaf en fitis en vast ook nog een mereltje of twee,
dagelijks van smikkelen. Een mini-biotoop.
Ondertussen ben ik, steeds even naar boven kijkend, naar de meidoornbloesems,
het pad afgelopen. Ik heb foto’s gemaakt en bereid mij nu voor op het favoriete
moment van de wandeling: aan het eind van het pad wijken de bomen en struiken
en zelfs het fluitenkruid, om zich te openen op het heerlijke uitzicht op de
polder, de vaart, de weidse lucht. Zelfs de lelijke brug naar Stadshagen flatteert
de horizon op deze afstand.
Ik voel mij een bevoorrecht mens, terwijl ik de terugweg aanvang. Zoveel
afwisselende natuur op loopafstand, zelfs voor mij! Helemaal opgeladen met
nieuwe energie kom ik thuis – mijn zere knie neem ik op de koop toe.
 

Uit de media
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Klimaatarboreum
In maart is het eerste klimaatarboretum geopend op de TU Delft. Dit klimaatbos
bevindt zich op het voorplein van de faculteit Bouwkunde. In het arboretum wordt
onderzocht hoe verschillende boommodellen bijdragen aan het koelen van de
stad. Het onderzoek is onderdeel van het onderzoeksprogramma Urban Forestry.
In totaal staan er 75 bomen op het plein in op maat gemaakte bakken. De bomen
zijn met een gemiddelde stammaat van 20 tot 25 centimeter tussen de 4 en 7
meter hoog en blijven 3 jaar lang bij de faculteit staan. Ze worden uitgerust met
sensoren die onder andere de lucht- en stralingstemperatuur, luchtvochtigheid en
de verdamping van de bomen meten. Op deze manier wil een Delfts
onderzoeksteam in kaart brengen wat het effect is van de bomen op hun
stedelijke omgeving. In Almere, Dordrecht en Delft worden spiegelopstellingen
ingericht om zo bij te dragen aan de kennisontwikkeling, terwijl zij meteen ook
hun eigen steden koelen met bomen.

Bron: NatuurNetNieuws mei 2020
                                                                        

Overijsselse Landgoederen.

3000 bomen op Overijsselse landgoederen
Op de landgoederen Rechteren, Junne en Vilsteren worden 3000 nieuwe bomen
geplant. Dit is de eerste stap in het realiseren van het Manifest Klimaatrobuuste
particuliere landgoederen en bossen, een landelijke actie van verschillende
particuliere landgoederen, opgesteld in samenwerking met de Bosgroepen, de
Federatie Particulier Grondbezit en Soil4U4.
Op veel landgoederen door het hele land kunnen direct extra bomen geplant
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worden, er is langs wegen, in houtwallen en overhoeken voldoende ruimte om aan
te planten. Daarnaast is er een grote noodzaak om daar waar door de grote
droogte, gevolgd door insectenplagen van de laatste jaren veel uitval is, door
middel van onder- en tussenbeplanting de bossen om te vormen tot soortenrijker
bos en die daarmee klimaatbestendig te maken. Maar ook het herbebossen van
honderden hectares ingestorte bestaande bospercelen is dringend noodzakelijk.
Het plantmateriaal zal vooral bestaan uit loofhout en soorten die klimaatrobuust
zijn.
Bron: De Bosgroepen maart 2020
 

Planting Herinneringsbomen

De eerstvolgende planting zal in het najaar, ws. eind november, plaatsvinden. De
datum zal t.z.t. bekend worden gemaakt.

Bent u al donateur?

Wij vinden het fijn 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".

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.
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