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Wintermaanden niet getreurd....
Hierboven ziet u een foto van een winterse treurwilg. Een toepasselijke beeld
voor het jaar 2020 waarin de mensheid voor het eerst moest leren omgaan met
een pandemie. Een jaar met voor velen veel treurnis. Maar door de takken komt ach ja - de zon toch gewoon weer door. Hopelijk brengt 2021 met goedwerkende
vaccins dan ook de nodige bescherming tegen Covid-19. De lockdowns - wie had
er voor dit jaar ooit van gehoord? - brachten voor de natuur echter ook veel
goeds. Schonere lucht waar we virusvrij in konden ietsen en wandelen, meer
stilte voor de dieren, en tijd voor wat meer bezinning. Dankzij internet kon er
toch nog veel werk worden gerealiseerd. Zo ook - deels - het werk van Zwolle
Groenstad. In deze nieuwsbrief wordt u over de laatste stand van zaken
geïnformeerd.
En mocht u nog niet toegekomen zijn aan het overmaken van uw donatie, dan
kan dit nog steeds op rek.nr. NL77 INGB 000397 4470 ten name van Zwolle
Groenstad onder vermelding van donatie 2020.

Planting helaas opnieuw uitgesteld
Helaas moesten we opnieuw
de planting uitstellen die
gepland stond voor woensdag
25 november - dit door de
gedeeltelijke lockdown die
inging op 13 oktober en die in
november nog werd
aangescherpt.
Van overheidswege mochten
we thuis nog maximaal 2
personen per dag
ontvangen. En binnen en
buiten mocht een groep uit
maximaal 2 personen van

verschillende huishoudens
bestaan. Onmogelijk dus om
de gebruikelijke ceremonie
rondom het planten van de
bomen te realiseren.
We hopen dat het voorjaar 2021
voldoende veiligheid zal bieden
om de planting dan (eindelijk!)
wel te laten plaatsvinden. Het
aantal aangevraagde bomen
loopt ondertussen gelukkig
gestaag op. En uitstel betekent
zeker geen afstel - integendeel!

De eiken bij de Klooienberg behouden

Gelukt! de Klooienberg eiken kunnen blijven staan
De zeven zomereiken bij wijkboerderij De Klooienberg in Holtenbroek worden
gespaard. Eerder leek het erop dat deze eiken gekapt moesten worden in

verband met de geplande verhoging van de stadsdijken.
Er ligt nu een voorlopig ontwerp voor het hele traject, gebaseerd op onder meer
de inspraak van de buurt, daarbij stevig ondersteund door Zwolle Groenstad,
door overige belangstellenden en in goed overleg met de gemeente.
Bij de wijkboerderij is gekozen voor een variant waarbij de zeven markante eiken
kunnen blijven staan. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
voor het behoud van de bomen. Onder meer werd de vitaliteit van de bomen en
de impact van de werkzaamheden op de bomen bekeken. Gekozen is nu voor een
speciale constructie in de grond die de dijk sterker maakt zonder dat de bomen
hoeven te verdwijnen.
Volgend jaar begint de verhoging en versterking van de stadsdijk langs het
Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal.
Gelukkig worden deze oude eiken nu met kosten en moeite gespaard.

Kent u deze boom?

De Moerascipres is een bladverliezende naaldboom die oorspronkelijk uit de
Verenigde Staten afkomstig. Het is een boom die groot tot zeer groot kan worden
en meestal als alleenstaande boom in parken naast vijvers wordt aangeplant. Hij
kan ook op droge grond uitgroeien tot een goede boom en hij is bestand tegen

temperaturen onder nul.
De moerascipres verliest in de herfst al zijn blad, een bijzonder verschijnsel voor
een naaldboom. Er zijn nog meer naaldbomen die dit doen: ook de lariks en de
op de moerascipres lijkende watercipres en de goudlork verliezen 's winters hun
naalden.

In zijn land van herkomst kan de moerascipres erg oud worden (tot 1400 jaar) en
tot 50 meter hoog en vooral ook erg dik worden.
Ook in onze streken kan deze boom indrukwekkende afmetingen bereiken.
De moerascipres vormt luchtwortels: om de boom heen
komen wortels uit de grond, deze worden zelden hoger dan een halve meter. In
gazons worden deze luchtwortels weggemaaid en zijn dus niet te zien.
In het park de Weezenlanden staan 4 prachtige exemplaren. Helaas is een aantal
jaren geleden eentje omgewaaid bij een storm.

Bomen in kleine (Zwolse) tuinen:
brochure

Zwolle: een stad met Groene Vingers
U woont in Zwolle of bent er net komen wonen misschien. Als u door de stad
ietst of wandelt, komt u veel groen tegen: een bewuste strategie van de
gemeente. Zwolle, de stad met ‘’Groene Vingers’’.
Meer groen in de tuin...
Veel bewoners zetten zich in voor behoud van de monumentale bomen – maar
natuurlijk is er altijd ruimte voor nog meer groen.
Door de tegels uit de voortuin, te halen bijvoorbeeld. In Zwolle kunt u daarbij
hulp krijgen als u dit samen met uw (nieuwe?) buren wilt aanpakken.
Er zijn hiervoor meerdere initiatieven ontwikkeld: klik bv. op Groeneloper Zwolle
of Operatie Steenbreek Zwolle om te zien welke mogelijkheden er zijn voor
burgerinitiatieven of vrijwilligerswerk en klik hier voor de mogelijkheden die de
gemeente Zwolle kan bieden.
Een Zwolse tuin kan ook bijdragen aan een gezondere lucht door er een
boom(pje) in te planten.
Hoe kunt u daarbij het beste te werk gaan? Welke boom is geschikt? En
misschien nog belangrijker: welke boom absoluut niet? Er is natuurlijk veel
informatie op internet te vinden. Zwolle Groenstad heeft getracht om informatie
op een compacte manier in een brochure te bundelen. Deze brochure is hier te
downloaden en ook te vinden op onze website www.zwollegroenstad.nl.

Oude bomen niet verplanten?
Oude bomen moet je niet
verplanten.
Dit spreekwoord zit bij

iedereen in het hoofd. Veel
mensen relateren dit letterlijk
aan de boom zelf, maar dat is
een misvatting. Het heeft
betrekking op oude mensen
die moeite hebben om aan een
nieuwe woonomgeving te
wennen.
Het is jammer dat men denkt
dat de leeftijd van een bejaarde
persoon gelijk staat aan de
leeftijd van een oude boom.
Hier is het spreekwoord van
toepassing: je kunt geen appels
met peren vergelijken. Zo beweren sommigen dat de dikste linde van Nederland, de
linde van Sambeek, wel 1000 jaar oud is. Deskundigen houden het op 400-500 jaar.
In dat geval heeft een linde van 100 jaar, in mensenlevens gerekend, de jeugdige
leeftijd van slechts 20 jaar! De boom moet dan wel vitaal en in goede conditie zijn.
Helaas is Nederland een land waar het voor een oude boom slecht toeven is. Onze
bomen worden continu van alle kanten bedreigd en veel bomen in onze steden
takelen om die reden vervroegd af.
Dan zijn er nog mensen die denken dat alleen
bepaalde sterke boomsoorten verplant kunnen
worden. De basisregel luidt dat elke boom
verplantbaar is, maar de ene beter dan de andere. En
dat heeft niet alleen met de boomsoort te maken. De
grootste en zwaarste boom die ooit succesvol is
verplant door Nationale Bomenbank was een
Quercus robur (zomereik) van 125 jaar oud. Deze
boom had een kluit van 10 bij 10 bij 2 meter en een
gewicht van 360 ton, en toch bleek het mogelijk deze
'moeilijk verplantbare boomsoort' succesvol te verplanten. Nu, acht jaar later,
staat de boom er nog steeds vitaal bij.

Bron: NatuurNetNieuws nov. 2020
.

Dendrochronologe wint Jan Wolkers
prijs 2020
Leestip: Wat bomen ons vertellen – een
geschiedenis van de wereld in jaarringen.
Als je wilt weten hoe oud een boom is, moet je zijn
ringen tellen.
Maar die jaarringen kunnen je veel meer vertellen
dan dat. De Belgische Valerie Trouet doet dat: zij is
dendrochronologe. Haar boek heeft dit jaar (2020)
de Jan Wolkers prijs gewonnen.

Dendrochronologie

Dendrochronologie betekent letterlijk het ‘tijdmeten
van bomen’. Ofwel: bomen maken dateringen
mogelijk. Onder gunstige omstandigheden groeien
bomen als kool en vormen ze brede jaarringen;
onder minder gunstige omstandigheden (bv.
droogte) blijven de jaarringen smal. Die
streepjescode (smal, breed, smal, smal, breed) geeft
informatie over het weer in het verleden. Ook kun je
kap- en ontstaansdatum nauwkeurig vaststellen. De
binnenste jaarring is de oudste, de buitenste de
jongste. Jaarringen van levend hout,
uit archeologische vondsten en van fossiel en zelfs
versteend hout, kun je vervolgens vergelijken,
matchen en aan elkaar puzzelen, zodat ze steeds verder terugvoeren in de tijd.
Mooi is ook dat al dat boren en bemonsteren voor een levende boom
onschadelijk is, de boom heeft er minder last van dan wij van een coronatestje.
Het internationale onderzoek heeft intussen geleid tot tijdreeksen die zo’n
12.000 jaar aan absolute datering mogelijk maken.

Wat bomen ons leren over de geschiedenis

Aan de hand van verrassende verhalen – zoals hoe zonnevlekken piraten
beïnvloeden, het geheim achter het imperium van Dzjengis Khan, het verband
tussen de Egyptische farao’s en vulkanen, ja zelfs de rol van olijven in de val van
het Romeinse Rijk – laat Trouet zien hoe de studie van bomen ons ontzettend
veel kan leren over de mens, geschiedenis en toekomst van de mensheid.

Bomen en het klimaatdebat

Trouet is ook een betrokken en geëngageerd wetenschapper. Dit publieksboek
schrijft ze uit teleurstelling over de ontwikkeling van het klimaatdebat, waarbij
ze geen blad voor de mond neemt. Mensen doen te weinig, het gaat te langzaam
en er zijn krachten die de publieke opinie proberen te misleiden. Misschien kan
ze, schrijft ze, met dit boek helpen om de onverschilligheid te verminderen.

Van de Kapgroep

Met de kapaanvragen is het momenteel tamelijk rustig. Maar er is nog werk
genoeg. Van de gemeente kregen we de halfjaarlijkse kaplijst van de
gemeentelijke bomen die op de lijst staan voor kap in verband met ziekte,
omvalgevaar e.d.. Zwolle Groenstad loopt een groot deel van deze bomen langs
en geeft commentaar en soms kan de boom nog gesnoeid worden, of (op stam)
blijven staan voor het ecologisch belang als het geen gevaar voor de omgeving
oplevert.
Verder zijn we nog betrokken bij de nieuwbouwplannen voor de Stilohal. De hal
en de kegelbaan worden gesloopt en er komen nieuwe woningen. Gelukkig is er
kritisch gekeken naar het huidige bomenbestand en blijven o.a. prachtige
cipressen behouden. Wel staan de bomen langs de kegelbaan op de nominatie
om plaats te maken, maar wij hebben gevraagd of een aantal grote bomen toch
niet kunnen worden opgenomen in het nieuwbouwplan.

Uit de media

‘Vliegerplein’ wordt een echt plein

De openbare ruimte met terras achter Brasserie ‘Het Vliegerhuys’ in het
Broerenkwartier wordt aangepakt. Dit ‘Vliegerplein’ aan de Weeshuispassage is
nu vooral een besloten tuin. Door de sloop- en bouwwerkzaamheden op deze
plek ontstaat een nieuw en groter plein. De gemeenteraad besluit of de
herinrichting van dit plein doorgaat.
Door de sloop van een aantal panden rondom het ‘Vliegerplein’ ontstaat meer
ruimte, die ingericht moet worden. De bestaande boom blijft (mede dankzij
Zwolle Groenstad) behouden in het ontwerp.
Na akkoord van de gemeenteraad en nadat de panden aan de Spiegelstraat zijn
gesloopt, zal het werk aan het ‘Vliegerplein’ aanvangen. Het streven is dat de
werkzaamheden gereed zullen zijn ten tijde van de opening van een nieuwe
winkel op de hoek Vliegerplein/Weeshuispassage.
De herinrichting is onderdeel van de grotere gebiedsontwikkeling
Broerenkwartier waarin de raad in 2017 mee instemde. In 2018 is de kap van de
Weeshuispassage er al afgehaald. En in 2019 is het Weversgildeplein vernieuwd.
Inmiddels zijn in het zuidelijke deel (waar het ‘Vliegerplein’ onderdeel van is) de
werkzaamheden ook gestart. De panden worden getransformeerd naar winkels
en woningen en krijgen daarbij een uitstraling die bij de historische binnenstad
van Zwolle past. Deze plannen voor de Weeshuispassage Zuid en het
‘Vliegerplein’ zijn tot stand gekomen in overleg met de initiatiefnemers en direct
betrokkenen. Het hele gebied wordt i.o. met pandeigenaren aangepast.
Zichtlijnen en looproutes worden daarbij verbeterd.
Uit "de Peperbus, 6 november 2020"

Lucette's natuurdagboek

- Heerlijke herfst, ook in coronatijd -

Eerst was er corona in de lente en we dachten: “Gelukkig, bij alle restricties
kunnen we naar buiten, de zon schijnt af en toe, de natuur ontwaakt”. Toen werd
het zomer, en we mochten wat meer. We beleefden de zon, de natuur, het park
en het strand, op anderhalve meter van elkaar. Corona was er nog wel, maar niet
zo erg.
Toen werd het herfst en corona kwam terug.
Hoe beleven we de seizoenen in dit jaar? Geven ze ons meer troost en vreugde
dan andere jaren?
Heel bijzonder beleefde ik dat op een wandeling deze herfst in het Engelse Werk,
met vriendin Ria. Omdat alle horeca dicht was hadden wij onze eigen
versnapering meegenomen. De dag was grauw, de hemel stond op regen. De
bomen in het Engelse Werk zijn echter ook prachtig als het regent.
Heerlijk kuierden wij over de paden. We deden ons best om de anderhalve meter
in stand te houden, al omhoog kijkend naar de gouden, gelen en bruinen van de
boomkronen.
Na een klein half uurtje werd het hoog tijd voor die versnapering. We vonden een
bankje aan een stille vijver, waar een boom enigszins melancholiek overheen
hing. De takken met zaadpeulen spiegelden in het water. Ergens zong een vogel

die we niet herkenden maar die mooi zong. Het was heel stil, terwijl de een kof ie
schonk en de ander stukjes chocolade op het hout van de bank neerlegde. We
voelden ons ook op de voorgeschreven afstand heel erg na tot elkaar en tot de
natuur.
Het begon heel zachtjes te regenen, er kwamen putjes in het vijverwater. Een
kleine sneeuw van dorre bladeren dwarrelde van een boom. ‘Zullen we naar huis
gaan?’ vroeg ik aan Ria. En zo togen we door de zachte regen, door het
betoverende herfstpark, richting de auto, richting huis.
Herfst in coronatijd, elk seizoen in coronatijd: geniet ervan, want het geeft kracht
en saamhorigheid.
Lucette M. Faber

Wilt u donateur worden?
Bent u nog geen donateur en wilt u onze stichting en ons werk ondersteunen en
donateur worden? Heel graag!
U kunt uw donatie overmaken op
rek.nr. NL77 INGB 000397 4470 ten name van Zwolle Groenstad.
Vermeld u 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.

