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Corona (zomer) tijd
Na een aantal zeer droge zomers blijkt dat een echte hollandse zomer toch nog tot de
mogelijkheden behoort! Zowaar, het regent af en toe. En dat in een periode dat zoveel mensen in
eigen land vakantie vieren, dan wil je toch graag in de zon zitten. Maar augustus zit hopelijk nog

vol zonnige dagen. De natuur vaart er in ieder geval wel bij, de weilanden zijn groen, de
fruitbomen hangen vol en de jonge bomen aan de herinneringslaan en in het bos doen hun best.

In memoriam Gerard Mostert

Op vrijdag 26 juni is op 91 jarige leeftijd Gerard Mostert, oprichter van Stichting Zwolle Groenstad overleden.
Gerard is in 1962 als hoofd van de afdeling Plantsoenen in Zwolle begonnen. En met zijn visie, dat
de stad geen barrière mag vormen voor de natuur, en dat niet alleen mensen maar ook planten en
dieren zich er thuis moeten voelen, is hij gaan bouwen aan een groene stad. Zo is hij de bedenker
van de groene vingerstructuur. Deze groene vingers verbinden het omringende platteland met de
stad en brengen de natuur in de stad. Om dit te verwezenlijken moest het maaibeheer op de schop,
dit ging van 24 keer per jaar maaien naar 2 keer per jaar en hiermee werd Zwolle de voorloper op
het gebied van ecologisch groenbeheer. Daarbij past het natuurlijk niet dat je chemische
bestrijdingsmiddelen gebruikt en zo was Zwolle in de jaren '70 een van de eerste (misschien wel de
eerste) gemeentes die deze middelen in de ban deed. Inmiddels wordt er door geen enkele
gemeente meer gespoten. Met dit beheer kreeg Gerard niet direct de handen op elkaar, maar het
antwoord van Gerard hierop was educatie. Er kwamen wijkboerderijen, jeugdtuinen en het doepark
"de Nooterhof". Niet alleen de burgers moesten worden bij geschoold, maar ook de toekomstige
vakmensen. Reden voor Gerard om les te gaan geven op de G.A. van Swieten tuinbouwschool in
Frederiksoord, daar waar hij zelf ook ooit les heeft gehad. In oktober 2006 ontving Gerard van de
gemeente Zwolle de Zilveren Erepenning voor zijn jarenlange inzet en betekenis voor het Zwolse
groen. Gerard is zich altijd blijven inzetten om natuureducatie op de kaart te krijgen, ook toen er
bezuinigd werd door de gemeente. Gerard is als bomenliefhebber medeoprichter van Stichting
Zwolle Groenstad, nationale Boomfeestdag en stichting Groen en Handicap. Ook na zijn pensioen

bleef hij zich inzetten voor het Zwolse groen en was hij regelmatig de luis in de pels van de Zwolse
ambtenaren en gemeenteraad. In november 2017 zijn er drie Zwarte populieren geplant ter ere van
Gerard, achter zijn huis in het park De Schellerdriehoek. Zwolle Groenstad is Gerard veel dank
verschuldigd en betreurt zijn heengaan.

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

Bomenweetje

Stadsbomen
Het is hartje zomer. De mussen *) vallen dood van het dak en mensen met een zwakke gezondheid
hebben het moeilijk of moeten zich onder doktersbehandeling stellen. Behalve in de buurt van een
paar grote bomen, want daar is het merkbaar koeler. Dit is één voorbeeld waarom bomen in de
stad belangrijk zijn.
Bomen horen in een bos, niet in de stad. Zo gezien zouden er geen stadsbomen mogen bestaan.
Maar afgezien van het esthetische argument om bomen in de stad te planten, zorgen ze ook voor
een gezonde leefomgeving voor mensen en alle dieren die in de stad leven. Bomen filteren de
lucht, beïnvloeden luchtstromen, houden regenwater vast, zorgen voor verkoeling, werken
stressreducerend en nog veel meer. Genoeg redenen om óók in de stad bomen te planten.
*) De oorspronkelijke versie luidde: ‘Het is zo heet, de mussen vallen van het dak’. Het
spreekwoord dateert uit de tijd dat veel (rieten) daken met mos bedekt waren. Tijdens zeer warme
en droge periodes scheurde het mos waarbij delen van het dak vielen. Mossen werden mussen in het
spreekwoord.
Bron: Groen en Welzijn

Kent u deze boom?

Knotwilg langs oude IJsselarm
Een bijdrage van Wim Eikelboom
Oude knotwilgen spreken tot de verbeelding. Ze laten de weerbarstigheid van het leven zien en
draaien er niet omheen dat ouderdom met gebreken komt. En niettemin staan ze fier boom te
zijn.
Onder het motto ‘ontmoetingen bij de wilg’ voert stichting IJsselbiënnale deze
zomer een kunsproject uit met knotwilgen langs de IJssel. Kunstenaar Birthe Leemeijer
legt de bomen vast en organiseert gesprekken bij karakteristieke wilgen in de IJsselvallei.
Helaas is Zwolle buiten beeld.
Daarom breng ik graag een fraaie knotwilg voor het voetlicht die al minstens 50 jaar gebogen
pronkt langs een oude zij-arm van de IJssel, de Schellerwade. De wilg staat in de achtertuin van
familie Van den Berg, mede-eigenaar van de Schellerwade. Wat mij betreft hoort deze wilg tot
de allerfraaiste van Zwolle-Zuid, samen met het rijtje oude knotwilgen langs de Kleine
Veerweg. Vrijwilligers van Vrijwillig Landschaps Onderhoud Zwolle onderhouden de knotwilgen.
Om een knotwilg in goede conditie te houden, verdient’ie 1x per drie jaar een knip- en
zaagbeurt.
Het kunstproject over de wilgen in de IJsselvallei is te bekijken en te beluisteren via
www.ijsselbiennale.nl

Eer je voorgeslacht
Jonge boom: Eer je voorgeslacht
Een bijdrage van Wim Eikelboom
In Zwolle-Zuid zijn op verschillende
plekken oudere populieren gekapt het
afgelopen half jaar. Herplant heeft hier en
daar plaatsgevonden. De meest bijzondere
herplant is te vinden op de IJsseldijk in het
Engelse Werk: In de uitgeholde onderstam
van een gevelde populier is een nieuwe
boom geplant. Dit
jonge boompje leert voorbijgangers een
wijze les: heb respect voor de generatie
die je voorging.
Deze boom is te vinden naast het erf van
familie De Haas in het Engelse Werk. Dat
zijn de nazaten van de bekende Zwolse
natuurliefhebber en predikant Horreüs de
Haas (1879-1943). Als eerbetoon is een
wandelpad naar hem vernoemd vanuit het
Spoolderbos via het Engelse Werk naar de
IJsseldijk. En dit symbolische jonge
boompje staat precies op de plek waar dit
pad op de dijk uitkomt.

Van de kapgroep

Kapaanvragen
Op dit moment komen er, ook in de vakantieperiode, nog regelmatig kapaanvragen binnen. Deze
worden door Zwolle Groenstad kritisch bekeken of ze wel of niet terecht zijn. Zo kan het
voorkomen dat de boom niet volledig gekapt wordt maar half. Je krijgt dan een "Ecoboom" die
prima een plaats biedt aan schimmels, bacteriën en vogels. Mocht de kapaanvraag wel doorgaan
dan is herplant van groot belang. Om de biodiversiteit te stimuleren zie je steeds meer soorten
bomen in het straatbeeld. Zo zie je dat de Es (Essentaksterfte) steeds meer vervangen wordt door
de Linde.
Lindes zijn goede stadsbomen met een grote biodiversiteitswaarde en worden daarom veel
toegepast in de bebouwde omgeving. Veel soorten zijn wel gevoelig voor luis en de plakkerige
honingdauw, die de luizen afscheiden, veroorzaakt overlast wanneer die op geparkeerde auto's of
straatmeubilair terecht komt. Gelukkig zijn er ook soorten die niet gevoelig zijn voor aantasting
door luis.

Zomer

Lucette’s Natuurdagboek, 28 juni 2020
Cichoreiblij
Een bijdrage van Lucette M. Faber
Een paar dagen geleden moest ik in het Isala ziekenhuis zijn. Mijn man laat me uitstappen op de
parkeerplaats. Met dat ik uit de auto stap, sta ik oog in oog met een pluk van het mooiste blauw
dat de zomer kent: cichoreiblauw. Wie ooit een spiegeling van de hemel op aarde zoekt, kijke in
de cichoreibloemkelk.
Het voelt zo feestelijk, alsof ik met de fanfare wordt verwelkomd. Ach, wat geeft zo’n
ziekenhuisbezoek, wanneer de zon schijnt en het hemelse blauw zomaar voor je neus te bloeien
staat?!
Deze mooie cichoreiplant stelt geen eisen. Ze groeit het liefst daar waar de mens niets doet aan
de bodem. Daarom is hij ook mislukt in mijn overbemeste tuin. Maar ik hoef alleen maar een
toertje met mijn scootmobiel door de buurt te maken – Rijnlaan, Zwartewaterallee,
parkeerterreinen, middenbermen – om elk jaar weer een paar maanden lang te kunnen genieten
van deze opvallende plant vol blauwe bloemen. Aan de plant zelf is weinig aandacht besteed door
de evolutie, maar des te meer aan de bloem. Eigenlijk lijken ze het meest op hemelsblauwe
margrieten.
Ooit was cichorei heel wat anders dan een bermplant. Toen lekkere koffie nog niet tot ieders
beschikking was, of door oorlog en schaarste tijdelijk niet verkrijgbaar, werd cichorei als gewas
verbouwd omwille van de wortels. Deze hebben, wanneer ze geroosterd en gemalen worden, het
effect van Buisman op gemalen koffie, of, als je echt niets hebt, op warm water. Een geroosterde,
notige smaak en geur en sterke kleuring gaven de cichoreiwortel een goede naam. Een goede naam
als vervanger, als Ersatz, dat wel. Je was blij (denk ik) wanneer je iets warms met smaak kon

drinken, maar het leek natuurlijk absoluut niet op koffie. Koffie was voor goede tijden, cichorei
voor zeer slechte tijden. Waarschijnlijk werd cichorei voor het laatst als koffievervanger of versterker gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Zo’n mooie plant, met toch dat aura van armoede
en gebrek om zich heen _ daardoor heeft cichorei een extra warm plekje in mijn hart.
Rijd de komende maanden eens door je buurt, kijk naar stoepranden, middenbermen, flatgevels –
overal waar verder niets wil groeien – en neem het blauw in je op, maak een foto. Zolang de ROVA
de bermen met rust laat, bloeit cichorei tot diep in oktober. Doen hoor!

Uit de media

Deltaplan
Als eerste gemeente zet Arnhem zich schrap voor de gevolgen van klimaatverandering
Arnhem heeft een plan om extreem weer als gevolg van klimaatverandering het hoofd te
bieden. Alle gemeenten moeten dit voorbeeld snel volgen. Maar dat loopt nog stroef, zeggen
experts.
De gemeente Arnhem presenteert woensdag een klimaatplan voor 2030, zonder windmolens
of zonnepanelen. Dat is allerminst een vergissing. Het plan is deze keer niet bedoeld tégen
klimaatverandering, maar om de gevolgen ervan op te vangen. Een andere, groenere

inrichting van de stad moet ervoor zorgen dat Arnhem steeds extremer weer, zoals droogte,
hitte of plensbuien, aankan.
Ruim baan voor de boom
Tien procent van het asfalt moet plek maken voor beplanting of gras. Hierdoor kan de bodem
hevige regenval beter opnemen, en hitte blijft minder hangen. Verder gaat Arnhem bij pleinen
en winkelcentra schaduwroutes en koelteplekken aanleggen, met vijvers en overkappingen.
Bomen krijgen meer ruimte. De stad kiest hiervoor, uit de overtuiging dat klimaatverandering
deels onafwendbaar is.
Uit "Trouw", Frank Straver 29 juli 2020

Burendag
Maak je straat groen tijdens Burendag 2020
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de
4e zaterdag in september. In 2020 vieren we Burendag op 26 september. Het is een dag waarop
je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Denk
aan samen koken, samen sporten, de speeltuin opknappen, maar ook het planten van nieuwe
struiken, bomen of bloembollen valt hieronder. Groene Loper Zwolle wil graag bewoners
betrekken bij hun eigen groene leefomgeving en ondersteunt initiatieven die een aanvraag
willen doen om tijdens Burendag de straat of buurt te vergroenen.
Iedereen kan via www.burendag.nl een aanvraag tot 350 euro indienen bij Het Oranje Fonds
om tijdens Burendag een activiteit te organiseren.

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.

