
Nieuwsbrief Zwolle Groenstad september 2019

In deze nieuwsbrief:

- Inleiding

- Excursie

- Uit de media

- Van de kapgroep

- Boomverkiezing

- Homerus en de Wijde Aa

- Daar wordt je blij van

- Bomen van de ereklasse

- Bomen op de Anningahof

 



In de vakantiemaanden zijn weinig kapaanvragen
gepubliceerd; was het maar altijd zo. Een positief
bericht is het behoud van lindes op de Friesewal. Het
gaat om 6 lindes, waarvoor al kapvergunning was
verleend. Op het gebied wordt gebouwd en
heringericht. Wij waren tegen de kap en hadden

Inleiding
Om actueel te zijn willen wij onze Nieuwsbrief vaker laten verschijnen, maar door
omstandigheden is dat tot nu toe helaas niet gelukt. Door versterking van ons
bestuur gaat dit veranderen en wij hopen nu vaker te berichten over onze
activiteiten, nieuwtjes en bomen in de stad.

Excursie
Op 28 september is er een excursie voor de Groenwaarnemers in Zwolle. Wij
nodigen u op zaterdag 28 september om 10.30 uur van harte uit voor een
rondleiding/excursie op begraafplaats Kranenburg door onze boomdeskundige
Wim Vlaanderen. Wim vertelt uitgebreid over de bomen, het is zeer de moeite
waard. Aanmelden is niet nodig .
 
ErUit bomencursus en -wandelingen

ErUit organiseert weer natuurhistorische wandelingen: op zondag 29 september in
het Engelse Werk en op zondag 27 oktober in de binnenstad. Beide keren vanaf
13.30 uur. Aanmelden via de website.
Ook organiseert ErUit dit najaar weer een bomencursus, deze keer in
samenwerking met IVN Deventer

Uit de Media

 

Droogte nekt kasteelheren in Oost Nederland.Ik kan

moeilijk mijn 10 ha water geven

 
Kastelen en landgoederen hebben last van klimaatveranderingen. Oude bomen
gaan dood, vijvers staan droog, tuinen verpieteren. Vooral in het Oosten zijn
landgoederen getroffen, zoals Huis Voorstonden. Voor informatie klik hier.

 

Van de Kapgroep



vanuit de buurt ook al signalen ontvangen voor het
behoud van deze bomen.
Van lindes is bekend dat deze vanuit een matige
conditie goed reageren als de situatie verbetert en
zelfs weer in een goede conditie kunnen komen. Wij
gaven advies hóé de situatie te verbeteren en een
groeiplaatsconstructie toe te passen waardoor de
bomen goede kans hebben om mooi door te groeien.
De bomen zijn het waard, voordat je weer bomen van
dit formaat hebt zijn we 30 jaar verder. Door de
bomen te behouden en door de verbeterde

groeiplaats kunnen ze in de toekomst verder uitgroeien en al zijn belangrijke
diensten voor het klimaat, ecologie en een aangenaam stadsklimaat blijven
uitoefenen.
Uiteindelijk gingen wij toch akkoord met kap van de 2 mindere lindes, die geen
lange levensduur meer hebben en dan worden vervangen door twee lindes van
een grotere maat. Hiermee hebben de bomen gelijk een mooie kans ze te voorzien
van een goede groeiplaats.

Daar worden wij  blij van

Onze Groenwaarnemer in Holtenbroek
liep in het Engelse Werk en zag een
ingepakte boom. Zij werd er blij van.
Niet omdat het zo’n mooi gezicht is,
maar omdat er zoveel zorg wordt
besteed om de kastanje te behouden.
Met deze zorg wordt de
kastanjebloedingsziekte bestreden.
Kenmerken daarvan zijn:
- zwarte/roestbruine vlekken
- roestbruin vochtuittreding
- afsterven van bastbanen
- afsterven van takken/ van de kroon

De kans is groot dat de boom herstelt
en daar worden wij ook blij van.
 

Boomverkiezing

Uit 149 karakteristieke bomen zijn 12 kandidaten (één per provincie) gekozen voor
de titel Boom van het jaar 2019. Het zijn bomen met verhalen. Voor Overijssel gaat
het om de Bakspiekereik in Lattrop-Breklenkamp. Voor de Boom van het jaar kunt
u nog stemmen tot 16 oktober a.s. via onze site  www.deboomvanhetjaar.nl.
 



‘Bomen van de ereklasse’

De Bomenstichting introduceert de 'Bomen van de
ereklasse'. In deze ereklasse krijgen de oudste, mooiste en
meest bijzondere bomen van Nederland een plaats.
Deze bomen zijn opgenomen in het Landelijk Register
van Monumentale Bomen. Het gaat om 10 bomen per
provincie, te beginnen met de provincie Friesland.
Elke maand komt er een provincie bij. De bomen worden
beoordeeld op schoonheid, omvang, soort, of een
‘bijzonder verhaal’.
Een belangrijk criterium is bovendien dat ze zichtbaar zijn
voor iedereen.
Zie voor het Landelijk Register van Monumentale Bomen
de onderstaande link. Bij 'Bomen van de ereklasse' van de

provincie Overijssel staat met een foto ook een boom in Zwolle: de plataan aan de
Potgietersingel  http://www.monumentalebomen.nl



In de weilanden aan de
rand van Zwolle ligt het
prachtige beeldenpark
Landgoed Anningahof.
Jaarlijks wordt er een
wisselende collectie beelden
getoond van Nederlandse
kunstenaars.

Ook zijn op de Anningahof in de afgelopen 2 jaar ca 2200 grote en kleinere bomen
en meer dan 20000 bosplantsoen, rozen, enz. geplant.
Wij weten niet precies hoeveel verschillende soorten er geplant zijn maar dat zijn
er vele! Het is nu niet alleen een beeldenpark maar ook een (klein) arboretum van
ca 5,5 ha met de NSW-status van landgoed.
Het is zeer de moeite waard het park een bezoek te brengen. De Anningahof is nu
nog open maar sluit op 27 oktober.
Meer informatie op de website www.anningahof.nl.
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