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Herfst: een hartekreet...
Het wordt duidelijk herfst en we krijgen weer een golf van bladeren te
verstouwen, evenals helaas een tweede golf Corona. Maar zoals Cruyff al zei,
''elluk nadeel hep z'n voordeel'': bladeren vegen in de frisse lucht is lekker
gezond en kan makkelijk op anderhalve meter afstand van elkaar...
Wat ook wel gezond zou zijn voor Zwolle Groenstad is een kleine golf aan
donaties. Om te zien wat er o.a. mee gebeurt, leest u het stukje over het
vergroenen van een Zwols schoolplein in deze nieuwsbrief. U kunt uw eventuele
bijdrage weer 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! Vermeldt u dan bij uw donatie "nieuwe donateur"?

Excursie Kranenburg
Zwolle Groenstad nodigt u graag uit voor een herfstexcursie. Deze wordt gegeven
door Wim Vlaanderen, oud-beheerder van begraafplaats Kranenburg.
Kranenburg is qua oppervlakte één van de grootste begraafplaatsen van
Nederland. Het is door de landschappelijke aanleg en mooie ligging een
prachtige rustplaats. U vindt er bijzondere vogels, bloemen, bomen en meer
dan 500 verschillende planten. Kranenburg is niet alleen een begraafplaats.
Het is ook een prachtig park waar u wandelend of zittend kunt genieten van
de mooie natuur.
Wij nodigen u van harte uit. De excursie is op zondag 11 oktober, start om
14.30 uur bij de ingang van de begraafplaats. Met het oog op de laatste corona
maatregelen moeten wij het aantal deelnemers beperkt houden. Daarom graag
aanmelden bij mvanpuffelen@planet.nl.

Planting
Zoals het er nu naar uitziet zal de eerstvolgende planting plaatsvinden op
woensdag 25 november om 15.00 uur. Uiteraard zullen wij deze bijeenkomst
conform de dan geldende coronamaatregelen organiseren. Degenen die een
boom gaan planten zullen hierover persoonlijk worden geïnformeerd.

De eiken bij de Klooienberg

Zwolle Groenstad is betrokken bij de dijkversterking door het Waterschap Drents
Overijsselse Delta van de Stadsdijken Zwolle. De dijk langs het Zwarte Water bij
Holtenbroek wordt verhoogd en verbreed. De grote oude beeldbepalende eiken
bij de Klooienberg zijn hierbij in gevaar en hebben extra aandacht en
bescherming nodig. Wij hebben aangedrongen op extra bescherming en
mogelijkheden aangegeven voor het behoud. Het is een groot project.
Ook de gemeenteraad spant zich in:
Motie behoud bomen Klooienberg
Op maandag 29 juni nam de gemeenteraad van Zwolle een motie aan om zich
in te zetten voor het behoud van de bomen langs de dijk bij wijkboerderij De
Klooienberg. Het Dijkteam Zwolle, dat werkt aan het Voorlopig Ontwerp van
de dijkversterking, bevestigt dat ze ook vanuit het project inzetten op deze
voorkeursvariant, waarbij de bomen behouden worden. Een voorbehoud dat ze
hierbij moeten maken, is het benodigd nader technisch onderzoek en de
impact van de werkzaamheden zelf op de gezondheid van de bomen. De keuzes
die ze maken voor dit gedeelte van de dijk, lichten ze na de zomer verder toe.

We zijn benieuwd en houden u op de hoogte.

Bomen en bronbemaling

Bij veel bouwklussen in de stad wordt er gewerkt met bemaling. Dat wil
zeggen dat het grondwater wordt weggepompt bij graafwerkzaamheden, zodat
de bouwers droge voeten houden als ze in een bouwput aan het werk zijn. Wat
betekent dit voor bomen in de buurt?
Voor de bouw van de ondergrondse fietsenstalling voor het NS-station in Zwolle is
heel wat grondwater afgevoerd met zware pompinstallaties. Dat geldt ook voor
de opknapbeurt van het rangeerterrein voor treinen ter hoogte van het Engelse
Werk en de Hanzeboog. Voor elke klus wordt een bemalingsplan opgesteld. Daarin
zijn mogelijke effecten op bomen onvoldoende in beeld, omdat niemand in de
gaten houdt in hoeverre bomen droogteschade oplopen.
Het is vaak onduidelijk welke effecten zulke bemaling heeft op de bomen rondom
een bouwproject. Bomen hebben de neiging om richting het grondwater te
groeien, mits die stand niet verder dan drie meter onder het maaiveld ligt. In
sommige gevallen leidt langdurige bemaling tot een daling van
grondwaterstanden in naburige terreinen. Bemaling heeft een aanzuigende
werking op grondwater in de nabije omgeving van een bouwproject.
Dat is aangetoond bij de afgraving van het rangeerterrein van ProRail in
Zwolle. Daar is vrij zware bemaling opgezet. Het overtollige water werd via
een grote buisleiding weggepompt in de IJssel. De bemaling leidde aantoonbaar
tot daling van grondwaterstanden in het aangrenzende landgoed Schellerberg
met anderhalve tot drie meter in de maanden april tot en met augustus, het
groeiseizoen van bomen. Dat is gebleken uit peilgegevens van een
grondwatermeetpunt.

Experts van zowel waterschap als gemeente Zwolle zeggen dat moeilijk is vast te
stellen of bomen daadwerkelijk droogteschade oplopen door langdurige
bemaling;
ook omdat de nadelige effecten vaak op langere termijn zichtbaar worden in
blad-of takkengroei van de boom.
Daarom is het belangrijk om waakzaam te zijn op bouwplaatsen met
langdurige bronbemaling en de omringende bomen in de buurt. In deze tijden
waarin verdroging een steeds grotere rol speelt, verdienen bomen bescherming
bij bemaling.
Wim Eikelboom

Kent u deze boom?

De vleugelnoot is een bladverliezende
loofboom die 20 m hoog kan worden. Hij heeft
een dichte, meestal koepelvormige kroon.
Daardoor kan onder hem weinig groeien.
Kenmerkend voor deze boom is dat hij veel
worteluitlopers ontwikkelt. Wanneer deze niet
weggehaald worden, zal er gauw een bosje
vleugelnoten staan. Het is een boom voor
parken en grote grasvelden. Deze vleugelnoot
staat in het park bij de

Schellerbergweg. Zijn naam heeft te maken met de twee vleugels waartussen de
vrucht zit.
Typerend zijn de lange bladstelen (soms tot 60 cm lang) waar de bladparen aan vast
zitten. De bladeren zijn smal elliptisch, tot 12 cm lang en gezaagd. Tijdens de zomer
zijn zij olijfgroen, in de herfst goudgeel.
De stam is relatief kort en splitst zich vaak in meerdere stammen op. De boom is
eenhuizig (d.w.z. mannelijke en vrouwelijke bloemen zitten aan dezelfde boom).
De mannelijke bloemen hangen in mei als dikke, citroengele katjes aan de takken,
terwijl de vrouwelijke bloemen slank, lang (tot 20 cm) en groenachtig zijn. Na de
bevruchting zwellen zij op en de nootjes die vleugeltjes gekregen hebben, worden
zichtbaar. De herfststorm draagt de gevleugelde noot of de hele tros noten naar de
omgeving.
Met het ouder worden ontstaan er kurklijsten op stam en takken.

Vergroenen van een schoolplein

De Zwolse OBS de Parkschool vroeg eind 2019 o.a. Zwolle Groenstad om een bijdrage
voor de vergroening van hun schoolplein. Op voorwaarde dat er een goed
onderhoudsplan kwam, zegde Zwolle Groenstad een bijdrage van € 500,- toe.

De school aan de Westerlaan ging ondanks de corona crisis voortvarend aan het
werk met de plannen voor het schoolplein. In de leerlingenraad werd gevraagd
om ‘’groene’’ ideeën die volop werden aangedragen. Vrijwilligers onder de
ouders hielpen de hoveniers een handje met het weghalen van stoeptegels. Om
alle leerlingen bij de veranderingen te betrekken, werd er o.a. een
sponsormarathonloop georganiseerd die in september werd gehouden. Het
resultaat mag er zijn: zie de foto!
De officiële opening van het vernieuwde schoolplein is i.v.m. de nieuwe Covid19 maatregelen van eind september nog even uitgesteld.

Van de kapgroep

Het winkelgedeelte tussen de oude V en D en C en A gaat op de schop. Enige tijd
geleden werden we geïnformeerd over de herinrichting van het pleintje achter
Brasserie "het Vliegerhuis". Het is nu al heerlijk toeven daar, een mooie beschutte plek
en mede door de haagbeuk die er staat erg sfeervol. De stedebouwkundige en andere
betrokkenen van de gemeente hadden een mooi ontwerp in gedachten voor een nieuw
plein, het Vliegerplein. Helaas was in dit mooie ontwerp de haagbeuk, die er een
prominente plek inneemt, van de tekentafel verdwenen. Daar waren wij het niet mee
eens, we moeten zuinig zijn op de weinige grote oude bomen in de binnenstad.
Gelukkig is dit plan niet doorgegaan en wordt de boom ingepast in het
nieuwbouwplan. Heel belangrijk is nu, dat de boom bij de sloop- en
bouwwerkzaamheden goed wordt beschermd. Wij zullen dit nauwlettend in de gaten
houden en mocht u er langs lopen en getuige zijn van werkzaamheden waarvan de
boom schade oploopt, meldt u dit dan gelijk bij ons!
Dat kan via info@zwollegroenstad.nl

Lucette's Natuurdagboek

Het regent, het zegent…
Wie kan het vervolg nog meezingen? Het regent, het zegent, de pannetjes worden nat….
Meer kan ik mij niet herinneren, maar het gaat ook om de woorden ‘het zegent’.

Lang geleden, toen er nog geen klimaatcrisis was en zeker ook geen ruilverkaveling of
grootschalige landbouw, werd regen als zegen ervaren. Zonder sproeisystemen om gras
of akker vochtig te houden, was bidden tot Onze Lieve Heer het enige dat de angst om
een verdroogde oogst kon verzachten.
Ondanks de sproeisystemen die we nu wél hebben, zullen de boeren en tuinders, met
de steeds nijpender wordende droogte, de regen van deze dagen als een zegen
ervaren. Oude versjes kunnen onverwacht actueel zijn. Wij giechelden vroeger wat af,
wanneer wij – een klas vol tieners – in onze Ryam agenda (sweet memories) Biddag
voor het gewas zagen staan, ergens in de nazomer. Wie bad er nu voor het gewas? En
wat was gewas eigenlijk?? Nu weet ik wel beter. Zoals de akkers erbij liggen, kunnen
we wel elke dag Biddag voor het gewas invoeren. Ik ben de hemel zeer dankbaar voor
bijv. vijfendertig millimeter water in de regenmeter, niet alleen voor mijn tuin.
Wat ik heerlijk vind (maar dat heeft niets met tuinieren te maken) is om, wanneer het
hard regent, op de zolder van ons huis te gaan zitten, waar vele ramen een prachtig
uitzicht op de Wijde Aa bieden. Vlak achter ons huis aan de Helderlichtsteeg-kant staan
drie hoge eiken. Daarboven in mijn ‘kraaiennest’ voel ik me deel van die eikenbomen,
die met al hun zomerse bladeren ruisen en bij een windvlaag druppels van zich
afschudden, terwijl de regen op de ramen tikt. Dan voel ik mij als Annie M.G. Schmidt’s
fameuze vers ‘Ik heb een Tante en een Oom/ die wonen in een eikeboom,/een
eikeboom in Laren’.
Hoe had ik ooit kunnen bedenken, dat ik ooit, op mijn zolderkamer in Zwolle, mijn
favoriete versje uit Het fluitketeltje, met heerlijke tekeningen van Wim Bijmoer,
zou herbeleven. Alleen de kinderwagen die van een van de takken hing te bungelen,
ontbreekt nog aan het beeld…
Lucette M. Faber

Uit de media

Hoe sneller een boom groeit, hoe eerder hij doodgaat
Ecologie: Een oude wijsheid onder bosbouwers luidt:"Hardlopers zijn
doodlopers." Dat is nu bevestigd met onderzoek.
Hoe sneller bomen in hun jeugd groeien, hoe eerder ze sterven. Dat hebben
onderzoekers aangetoond in een groot onderzoek onder 82 soorten bomen over de
hele wereld. Van sommige soorten, zoals de zwarte spar, was die relatie tussen
groeisnelheid en levensduur al aangetoond, maar het deze week in Nature
Communications gepubliceerde onderzoek laat zien dat het om een in de
bomenwereld algemeen geldend principe gaat. De bevindingen hebben mogelijk
gevolgen voor klimaatmodellen, en ons begrip over de mate waarin bomen
koolstof kunnen vastleggen.
„Bomen werken dus anders dan dieren”, licht bosecoloog Roel Brienen toe. Hij is
eerste auteur van het artikel en verbonden aan de universiteit van Leeds.
„Dieren hebben een maximale leeftijd, bomen een maximale grootte, zo lijkt nu.
Hoe sneller ze die grootte bereiken, hoe eerder ze doodgaan.”
Voor hun onderzoek maakten de ecologen gebruik van bestaande databanken voor
boomringonderzoek, waarvan de International Tree-Ring Data Bank de
belangrijkste is. Bij een doorgezaagde boomstam is aan de breedte van de
opeenvolgende ringen af te lezen hoe snel een boom jaarlijks is gegroeid – één ring
staat voor één jaar. De onderzoekers begonnen met gegevens van 210.000
individuele bomen, verdeeld over 110 soorten, uit verschillende klimaatzones en
ecosystemen, van de tropen tot de polen, en van dichtbeboste tot open gebieden.
Sommige soorten vielen af, omdat er van te weinig bomen per plek, of van te
weinig plekken over de wereld, gegevens waren. Van 82 soorten voldeden de data
aan alle voorwaarden. Bij 74 ervan bleek er een duidelijke „anticorrelatie” tussen
snelle groei in de jeugd en levensduur.

Als snelgroeiende soorten noemt Brienen bijvoorbeeld populier en berk.
„Die worden meestal niet veel ouder dan een jaar of tachtig.” Een
snelgroeiende tropische soort is bijvoorbeeld de balsaboom, die niet ouder
wordt dan veertig jaar. „Hij kan in zeven jaar een diameter van 30
centimeter bereiken.” Langzaamgroeiende soorten zijn bijvoorbeeld eik en
beuk. „Die kunnen volgens onze databank 600 jaar worden”, zegt Brienen.
Hij noemt ook nog de conifeer Pinus longaeva . „Die groeit minder dan een
halve millimeter per jaar. Deze soort kan 5.000 jaar oud worden.”
Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen bij Wageningen University &
Research, en niet bij deze studie betrokken, noemt het onderzoek „een
mooie analyse van de jaarringdatabase”. Het bevestigt volgens hem een oude
bosbeheerderswijsheid: „Hardlopers zijn doodlopers.”
Voor de relatie tussen groeisnelheid en levensduur geven de onderzoekers in hun
artikel verschillende verklaringen. Misschien, zegt Brienen, investeren
snelgroeiende bomen minder in weerstand tegen insecten of droogte. Dit vraagt
om verder onderzoek.
Ze wijzen er verder op dat klimaatmodellen nu te weinig rekening houden met de
trade-off tussen groeisnelheid en levensduur, en daardoor te optimistisch zijn
over de mate waarin bossen koolstof kunnen vastleggen.
NRC 9 september 2020
Marcel aan de Brugh
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