Bomenstichting Zutphen
en omstreken

Nieuwsbrief December 2002
²
Beste donateur/geïnteresseerde,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief
van de Bomenstichting Zutphen
e.o. De nieuwsbrief is bedoeld
voor iedereen, die op de hoogte
gehouden wil worden van onze
activiteiten en wat ons
bezighoudt.
We staan wel eens in de krant,
of doen misschien iets bij u in de
buurt, maar het meeste van ons
werk gebeurt achter de
schermen. Vandaar dat we voor
een nieuwsbrief gekozen
hebben, die we twee keer per
jaar gaan uitgeven. Daarnaast is
inmiddels onze website in de
lucht, waarop de meest recente
informatie te vinden is.
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Onze bomenstichting is op 8
april 2002 opgericht. Die dag
stonden we om 10 uur bij het
notariskantoor Tap Tromp van
Hoff, waar notaris dhr. Mr. G.J.P.
Renskers ons belangeloos tot
Stichting verklaarde. Wij, dat zijn
de zes enthousiastelingen die
het bestuur vormen. Elders in
deze nieuwsbrief kunt u iets
meer over ons lezen.
Wij zijn als Bomenstichting op
diverse fronten bezig geweest:
• Overleg met de gemeente,
o.a. over de kapverordening,
monumentale bomen en
bedreigde bomen.
• Reactie op en steun verlenen
bij vragen bewonersacties om
bomen te redden.

• Met een kraampje staan om
voorlichting te geven.
• Het regelen van een
geschenkboom aan de
gemeente.
• Het bijhouden van de
verleende kapver-gunningen.
• Het organiseren van een
donateur-wandeling (komt
eraan, eind december!)
In deze nieuwsbrief vindt u hier
meer informatie over.
Wij wensen u veel leesplezier en
als u vragen heeft, neem gerust
contact met een van ons op!
Astrid Werdmuller
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Mag ik aan u voorstellen, het bestuur…
Paul Koopman: groenman,
weet veel van groen- en
boomverzorging en zet zich al
jaren in voor bomen. Taken:
kapvergunningen nalopen,
opkomen voor diverse bedreigde
bomen.
Marc Vos: houdt veel van
bomen, maar weet vooral veel
van computers. Marc stelt zich
als eerste in deze nieuwsbrief
wat uitgebreider voor, zie aldaar.
Anke Straalman: zet zich ook
al jaren in voor bomen in
Zutphen, kent de politiek van
binnenuit. Taken: werven
donateurs en sponsors; weet
veel mensen enthousiast te
maken.
Jeroen Philippona: geniet al
zijn hele leven van bomen, weet
er veel van, en weet vooral veel
soorten te onderscheiden en te
vinden.

De maker van dé Nederlandse
website over bomen:
home.hetnet.nl/~gerdien14/.
De moeite waard om een kijkje
te nemen.
Taken: secretariaat, overleg met
de gemeente, opkomen voor
diverse bedreigde bomen, beleid
rond monumentale bomen
beïnvloeden, contacten met
andere bomenclubs.
Joost Klerks: all round
natuurkenner, weet vooral veel
van planten. Weet goed de weg
in de ambtelijke molens. Taken:
vice-voorzitter, voorstel tot
wijziging kapverordening maken,
bezwaarschriften schrijven,
notuleren vergaderingen.
Astrid Werdmuller: weet een
en ander van boomverzorging en
is contactpersoon van de
landelijke Bomenstichting.
Taken: voorzitter, contact met
gemeente, opkomen voor
diverse bedreigde bomen,
contacten naar buiten.

Oprichtingsboom
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Op
een
van
de
besprekingen
voorafgaande aan de
oprichting
van
de
Bomenstichting
werd
het idee geopperd om
de gemeente een boom
te
schenken.
Deze
boom,
door
ons
geschonken, moest in
ieder
geval
een
inheemse boom zijn die
op een opvallende plek
binnen de gemeente
geplant zou worden.
Ik heb het voorstel
gedaan
om
bij
boomkwekerijen in de
omgeving te informeren
naar de prijs en de
mogelijkheid
van
levering. Voor mijn werk
heb ik contact met
Kwekerij/Groenerij
Wilgenhof uit Brummen.
Op mijn vraag naar de

prijs van een inheemse
boom omvang 20 – 25
cm, met daarbij vermeld
voor welk doel deze
boom bestemd was,
kreeg ik als antwoord:
"Voor dit doel, de
oprichting van een
bomen-stichting
in
de regio Zutphen,
stelt ons bedrijf de
boom ter beschikking."
U zult begrijpen dat ik
de
firma
uitvoerig
bedankte voor deze
gift. Op mijn verzoek
staat dit ook in het
oprichtingscertificaat
vermeld.

Er wordt een rode beuk
(Fagus
silvatica
purpurea) geplant. In
ditzelfde
overleg
is
besproken
dat
de
gemeente
de
voorbereidende
maatregelen voor zijn
rekening
neemt
en
zorgt
voor
de
grondverbetering opdat
de boom optimaal tot
wasdom kan komen. Bij
het
planten
zullen
gemeente
en
pers
aanwezig zijn en zal een
extra woord van dank
gericht worden aan de
kweker.

In overleg met de
gemeente is gekozen
voor een mooie plek
voor de boom: het
grasveldje tegenover de
dierenartsen
praktijk
aan de Torbeckesingel.

De boom is inmiddels op
20
november
jl.
geplant.

Paul Koopman

Monumentale en waardevolle bomen in Zutphen

Hoewel Zutphen geen uitgesproken
bomenrijke stad te noemen is,
schijnen er binnen de
gemeentegrenzen toch zo'n 60.000
bomen te staan. Hieronder bevinden
zich speciale blikvangers, bomen die
er op één of andere wijze uitspringen
door hun ouderdom, schoonheid,
afmetingen of groeivorm. Deze bomen
boezemen ontzag in en zijn sterk
bepalend voor aanblik en sfeer van
hun omgeving. Ze bezitten daardoor
een monumentaliteit die is te
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vergelijken met die van oude en
historische bouwwerken.
Aan andere bomen is een bijzonder
verhaal verbonden van soms
mythologische of geschiedkundige
betekenis. Voorts zijn er
herdenkingsbomen, geplant ter
herdenking van een historische
gebeurtenis, er zijn bomen die een
buitengewone natuurwaarde
vertegenwoordigen doordat ze plaats
bieden aan zeldzame dier- of
plantsoorten (bv. uilen, vleermuizen,
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korstmossen) en ten slotte zijn er
bomen met een bijzondere
dendrologische waarde, doordat ze
van een (hier) zeldzaam soort zijn.

Beleid
De landelijke Bomenstichting is in de
jaren 80 begonnen met een landelijke
inventarisatie
van
Monumentale
Bomen.
Doel
was
de
meest
waardevolle bomen en boomgroepen
in Nederland te registreren als basis
voor
een
betere
wettelijke
bescherming. Criteria waren daarbij
een hoge leeftijd, een bijzondere
schoonheid- of zeldzaamheidswaarde
of een beeldbepalende functie voor de
omgeving. Inmiddels staan op de
landelijke lijst van Monumentale
Bomen meer dan 10.000 bomen en
boomgroepen. Dit betreft bomen die
van Nationaal belang zijn. Daarnaast
heeft de landelijke Bomenstichting
een Bomenfonds in het leven
geroepen,
waar
eigenaren
van
geregistreerde Monumentale Bomen
een beroep op kunnen doen voor
bescherming en onderhoud.
Voor een effectieve bescherming
dient er echter ook op lokaal niveau
een overzicht te zijn van de
monumentale en waardevolle bomen.
Veel gemeenten hebben naast de
landelijke lijst tevens een eigen lijst
van monumentale en waardevolle
bomen aangelegd. De gemeente
Zutphen is ook begonnen met een
dergelijke lijst en is bezig een eigen
beleid
ter
bescherming
van
monumentale en waardevolle bomen
te ontwikkelen.
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Wij zijn hierover in gesprek met de
gemeente en trachten te bereiken dat
de gemeente heldere criteria ter
registratie en bescherming van haar
bomenbestand opstelt.

Een overzicht van
monumentale en
waardevolle bomen in
Zutphen
Zutphen is alom bekend door de fraaie
historische binnenstad. Deze is nogal
dicht bebouwd en heeft nooit veel
ruimte geboden aan grote bomen.
Binnen de "middeleeuwse" stad zijn
daardoor weinig bomen van allure te
vinden. Aan de Raadhuissteeg staat
een prachtige Gewone Esdoorn
(Acer pseudoplatanus) die stamt uit
1860 - '70, bij de Walburgiskerk
een mooie Amerikaanse Witte
Esdoorn (Acer saccharinum) en op
het Oude Bornhof
een viertal
bomen: een Es, een Linde en twee
Esdoorns, die bijkans een eeuw
halen. Hiermee is het gehele oude
bomenbestand
binnen
de
oude
stadsmuren al bijna genoemd; het laat
ook zien dat er in Zutphen geen
uitzonderlijk oude bomen te vinden
zijn.
De grote meerderheid aan oudere en
monumentale bomen binnen onze
gemeente is te vinden in de cirkel net
buiten de Middeleeuwse begrenzing.
Daar
lagen
de
grote
verdedigingswerken die in de 16e tot
18e eeuw zijn aangelegd. Deze zijn
vanaf
1874
grotendeels
weer
gesloopt. Op de vrijgekomen ruimten
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zijn enkele kleine parken en boomrijke
singels aangelegd:
Martinetsingel,
Boompjeswal,
Coehoornsingel,
Vogelpark, Sydneypark en omgeving
Hanzehof springen hierbij naar voren.
Langs de Martinetsingel staat een
rij forse Witte Esdoorns (Acer
saccharinum), die in hoogte en
omvang nog worden overtroffen door
hun
soortgenoten
aan
de
Boompjeswal. Bomen van deze
Amerikaanse soort groeien vrij snel,
maar worden helaas niet zeer oud: na
ongeveer een eeuw treedt veelal
takbreuk op, zoals met name op de
Boompjeswal te zien is.
Aan de Boompjeswal zijn eveneens
Platanen, meerder Lindes en Gewone
zowel als Noordse Esdoorns te vinden
alsmede
twee
Amerikaanse
Moerascypressen
(Taxodium
distichum).
Langs de Martinetsingel vallen voorts
enkele zware Paardekastanjes en
majestueuze Platanen op, bij de
Drogenapstoren een forse Beuk en
Linde.
Aan de Coehoornsingel staat de
dikste Plataan van de stad, met een
stamomtrek van 5 meter en een
fraaie
brede
kroon.
In
het
aangrenzende Philip Sydneypark
staat
een
zeldzame
Japanse
Notenboom ofwel Ginkgo terwijl bij
de
Hanzehof
een
opmerkelijk
gevormde Paardekastanje valt te
bewonderen. In het bosje aldaar staan
enkele zeer forse Beuken maar
vooral veel hoge Lindes, die wellicht
voor 1880 zijn aangeplant.
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Monumentale bomen zijn in de rest
van de gemeente Zutphen schaars.
Uitblinkers zijn:
•

•

Huis
't
Ooyen,
een
oud
landgoedje tegenover Het Spittaal,
waar de oudste bomen binnen de
Zutphense
gemeentegrenzen
staan:
enkele
schitterende
Paardekastanjes
en
Bruine
Beuken, die rond 1835 zijn
aangeplant.
de Oude Begraafplaats aan de
Warnsveldse Weg, met
een
fraaie beplanting met een groot
aantal boomsoorten. De oudste
exemplaren, met name Linden,
Paardekastanjes,
Bruine
Beuken, Taxussen, een relatief
zeer grote Buxus en een enkele
Zomereik, stammen nog uit de
late negentiende eeuw.

Individuele bomen en boomgroepjes
die ook vermelding verdienen zijn:
•

de
Hemelboom
(Ailanthus
altissima), aan het Lunettenplein,
een van de oudste en grootste
exemplaren van deze Chinese soort
in Nederland.

ik zal een boom zijn
en ik zal de vogel zijn
die in me nestelt
ik zal de grond zijn
waar de boom in wortelt
waar de vogel woont
ik zal de wind zijn
en grond en boom en vogel
eindeloos strelen
en onder de boom zal ik de mens zijn
die dit dromend zal bestaan
J.C. van Schagen
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•

•

•

•

•

•

•

de grote Populier aan de IJssel
bij de Badhuisweg. Hoewel het
geen inheemse Zwarte Populier is,
zoals wordt vermeld op de lijst van
de Landelijke Bomenstichting, maar
een Canada-populier, is het een
markant
en
beeldbepalend
exemplaar van zeker 80 jaar oud.
de Paardekastanje en de twee
Vleugelnoten (Pterocarya) aan
de IJsselkade.
de knoestige Oosterse Plataan
en
de
drie
hoge
Gewone
Platanen
nabij
de
Vispoorthaven en de Bult van
Ketjen.
de groep van twee Haagbeuken
en negen Esdoorns aan de
Rozengracht.
de
Canadapopulier
op
het
schiereiland in de IJssel bij de
Marshaven: dit is de dikste boom
binnen de gemeente, met een
stamomvang van 660 cm ! Leeftijd
± 100 jaar.
de Tamme Kastanje ( ± 110
jaar) aan de Van Hoornlaan in
Leesten.
de Zomereik in het weiland nabij

•

de hoek van de Voorsterallee en
de Kapperallee, rond de 150 jaar
oude en één der fraaist gevormde
bomen
binnen
de
gemeentegrenzen.
Linden en Zomereiken langs de
Deventerweg,
enkele
zware
Populieren langs de Berkel bij de
IJsbaan.

Velen van bovengenoemde bomen zijn
te
zien
op
mijn
internetsite
http://home.hetnet.nl/~gerdien14/
Er zijn daarnaast nog talrijke minder
oude bomen, die voor de toekomst
misschien nog belangrijker zijn dan de
genoemde exemplaren. Ze voldoen nu
nog niet aan de criteria die aan
monumentale bomen worden gesteld
en zijn op kortere termijn te
vervangen dan hun oudere kompanen,
maar ze verdienen evenzeer aandacht
en bescherming door een goed
gemeentelijk bomenbeleid.

Jeroen Philippona

Ik ben
een boom

Bedreigde Bomen
In het afgelopen jaar
hebben wij ons met
diverse bedreigde bomen
beziggehouden, via
signalen van bewoners of
uit eigen initiatief. Hier
volgt een verslag van
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Van groei
af aan
ben ik
van blad
tot blad
bekeken.
Toen
heeft iemand
een luis
ontdekt
op een
van mijn bladeren.
Nu word
ik omgehakt.
Jan Arends

een aantal van de
betreffende bomen.
Kastanje bij de
Hanzehof en Plataan
op de Bult van Ketjen
In een gesprek met de
verantwoordelijke groenman
van de gemeente bleek, dat
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hij grote twijfels had over het kunnen
voortbestaan van twee monumentale
bomen in Zutphen. Het ging om de
grote 9-armige kastanjeboom voor
de Hanzehof en over de Oosterse
Plataan op de Bult van Ketjen (bij de
Vispoorthaven).
Volgens de gemeente zouden beide
bomen opgegeven moeten worden
vanwege gevaar voor omwaaien
(plataan) en voor uitbreken van één
van de armen (kastanje).
Wij hebben zelf onderzoek gedaan en
een brief geschreven met onze
bevindingen en aanbevelingen. Het
komt er op neer dat wij zeer
betwijfelen of deze bomen een
gevaar voor de omgeving zouden zijn
en dat wij gezien de beeldbepalende
plek en de schoonheid van beide
bomen nader onderzoek van een
gerenommeerd bedrijf willen. De
gemeente heeft ons dit toegezegd,
en zal niets ondernemen zonder ons
eerst op de hoogte te houden
stellen.

Gerard Doustraat
De prachtige essen aan de Gerard
Doustraat zijn grotendeels
verdwenen.
Juni j.l. werden wij benaderd door een
bewoner, die ons vroeg te
onderzoeken of er nog mogelijkheden
waren verdere kap te voorkomen.
Helaas bleek dat de juridische
procedure al lang geleden afgerond
waren en dat er niets meer mogelijk
was. De gemeente zegt wel van plan
te zijn opnieuw essen te planten, een
dubbele rij op iets grotere afstand
van elkaar, maar wel van een heel
wat kleiner formaat natuurlijk.
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Kastanje Martinetsingel
Bij een bouwproject aan de
Martinetsingel staat een grote
kastanjeboom.
Door verontruste omwonenden
werden wij gevraagd eens te gaan
kijken, omdat er een berg stenen
onder de kroon lag. Na inspectie
hebben we contact opgenomen met
de gemeente. Er blijkt een
voorwaarde opgenomen te zijn in de
bouwvergunning dat de boom niet
beschadigd mocht worden, tegen een
dwangsom. De aannemer beweert
volgens de gemeente, dat hij die berg
stenen juist expres daar had gelegd
om te voorkomen dat er gereden
werd onder de kroon met zwaar
materieel… Maar inmiddels is
misschien het kwaad al geschied:
verdichting van de grond waardoor
de wortels niet genoeg lucht kunnen
krijgen en de boom achteruit zal
gaan. In het overleg met de
gemeente zijn we het erover eens
geworden dat er na de bouw een
grondonderzoek moet plaatsvinden
en als de grond inderdaad te sterk
verdicht is beluchting (een maatregel
om bovengenoemde gevolgen te
voorkomen). De gemeente gaat dit
nu bij Bouw en Wonen aankaarten.
Wij blijven het volgen!

Stationsplein
Toen uit de krant bleek, dat er
plannen zijn tot vernieuwing van het
stationsplein, hebben we meteen aan
de bel getrokken. Er staan vele mooie
platanen op het plein, die nog jaren
kunnen blijven staan en groot en dik
kunnen worden.
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Vaak zie je bij bouwplannen dat de
bomen helemaal niet op de
tekeningen staan, en “dus”, als ze er
niet in passen, verwijderd moeten
worden. Dit willen wij voorkomen.
Verantwoordelijk wethouder dhr. Van
Oosten zal ons op de hoogte houden.

In het algemeen kunnen we stellen,
dat het overleg over deze zaken met
de gemeente in goed sfeer verloopt,
maar dat niet alle afspraken
nagekomen worden. Dit vraagt van
ons een grotere oplettendheid en
minder goed van vertrouwen zijn, dus
afspraken zwart op wit maken.
Astrid Werdmuller

Fruitboomgaard de moeite waard
Op 30 september is door B&W
het bestemmingsplan Revelhorst
aangenomen. Op dit gebied
staat
echter
een
oude
fruitboomgaard, die voorzien is
van diverse fruitsoorten van
zowel hoogstam als laagstam
fruit. Tevens bevinden er zich op
het grondstuk nog enkele
waardevolle bomen.
Het bestaan van deze boomgaard en
haar schoonheid was voor Mw. Louise
Hartman reden om de gemeente er op
te wijzen deze gaard niet in het
Bestemmingsplan Revelhorst op te
nemen. In haar schrijven vermeldt zij
ook dat de boomgaard waardevol is
als leerobject en dat het fruit zelfs
verkocht zou kunnen worden.
Al haar beden mochten niet baten,
het
plan
werd
ondanks
het
tegenstemmen van de Stadspartij
aangenomen.
De Bomenstichting
werd nadien op de hoogte gesteld en
in een vraaggesprek met ons heb ik
de waarde van deze fruitboomgaard
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nogmaals onderstreept en dat het een
foute keuze is deze weg te halen, een
stommiteit waarvan de gemeente
later spijt krijgt.
Met de stukken ben ik naar
medebestuurslid Joost Klerks gegaan,
gezien zijn ervaring en kennis op het
gebied van procederen. Al gauw bleek
uit de toelichting dat genoemde
Boomgaard abusievelijk of opzettelijk
buiten de stukken is gehouden. Voor
de Bomenstichting is dit mede
aanleiding om een bezwaarschrift in te
dienen bij de Provincie Gelderland.
Tevens speelt mee dat het genoemde
grondstuk onderdeel is van het
stuitgebied en als zodanig behouden
moet blijven.
Als reden voor het verdwijnen van
deze boomgaard wordt op tekening
vermeld dat er een fietspad dwars
door komt…
Wordt vervolgd.

Paul Koopman

Bomenstichting Zutphen e.o.
Nieuwsbrief december 2002

Het tweede leven van uw boom
Toen de Bomenstichting
net
opgericht
was,
kreeg ik een voor mij
vreemd telefoontje. Een
familie uit Leesten had
gehoord
van
de
oprichting en vroeg zich
af of de Bomenstichting
een boom wilde hebben,
met het verzoek de
boom op te komen
halen
Het argument van deze
familie was, dat de tuin
te klein was en de boom
(es) te groot om tot
volle wasdom te komen.
De es behoort tot de
boomsoort
eerste
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klasse (20 – 30 m
hoog) en kan een
leeftijd van 150 jaar
bereiken.
Het esje van de familie,
omvang circa 10 – 12
cm
gemeten
op
borsthoogte
en
nauwelijks 3 m hoog,
bracht mij op het idee
om het een tweede
leven te geven. De
Bomenstichting
wil
daarvoor
een
plan
ontwikkelen om op een
braakliggend
terrein
bomen te planten die
elders, bijvoorbeeld bij

particulieren, niet tot
wasdom kunnen komen.
Het
zogenaamde
Bomenstichting-bosje of
iets van die strekking
geeft de bomen de plek
waar zij uit kunnen
groeien en zodoende
een
tweede
leven
tegemoet kunnen gaan.
Over
verdere
ontwikkelingen op dit
gebied houden wij u
gaarne op de hoogte.

Paul Koopman
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Column

Perenboom
Onze kleine achtertuin bestond
uit een armetierig stukje natuur,
ingeklemd tussen een houten
schuurtje en de spoorlijn. Over
dat spoor kwam dagelijks met
veel gedaver het fabriekstreintje
voorbij, getrokken door een
zware stoomlocomotief. Rook en
smog sloegen dan neer in ons
kleine paradijs. Soms kneep het
roet je keel zo dicht, dat mijn
broertje en ik hoestend in het
schuurtje vluchtten.
Maar als ik terug denk aan die
tijd zie ik vooral de gloed van
oostindische kers, de geraniums
en de viooltjes van mijn moeder
langs het smalle klinkerpad.
Midden in dit kleine stukje
wereld stond een
scheefgegroeide perenboom.
Deze Ygdrasil met zijn wijd
uitgespreide takken, tot over
het dak van het schuurtje, was
een avontuur. Wij klommen
vanuit de dakgoot als
chimpansees naar de hoogste
takken, slingerden ons naar de
top en lieten ons dan, grijpend
naar reddend gebladerte, in de
diepte vallen. Soms droom ik
nog van de verrukking van dit
primitieve boomleven.
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“Nooit voelde ik mij meer mens
dan toen ik aap was”, moet Karl
Marx eens gezegd hebben
tijdens een thé dansant in de
Londense Zoo. Naar mijn idee
een van zijn belangrijkste
thesen.
Niet alleen mijn broertje en ik
vonden het heerlijk in die boom
te ravotten, ook vogels uit alle
windstreken kwamen er op af. ’s
Winters was er de kramsvogel, in
het voorjaar bivakkeerden er
merels, mezen en mussen, ’s
zomers ook bonte
vliegenvangers, en in het najaar
hielden er kraaien, eksters en
spreeuwen huis. De peren vlogen
dan bij wijze van spreken om je
oren.
Onze buurvrouw, die een vat vol
sprookjes was, vertelde dat deze
vogels door Jezus gezonden
waren om de blijde boodschap
te zingen. “Maar zij eten onze
peren op”, zei mijn broertje
verontwaardigd.
Mijn vader was nuchterder. Als
we soep of haché aten stak hij
een laurierblaadje omhoog en zei
: geplukt van onze boom. Mijn
moeder beaamde dat als wij
vragend naar haar opkeken. En
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inderdaad de vorm van het blad
verried de perelaar.
En nog altijd als ik tijdens een
diner of eigentijdse brunch,
meer dan een halve eeuw later,
zo’n welgevormd blaadje op mijn
lepel krijg, denk ik aan die
prachtige boom lang geleden. De
boom die zo scheef groeide dat
we hem op het laatst met een
stok moesten stutten.
Het einde kwam, zoals bij alles
van waarde, onverwacht en
onverbiddelijk. Eerst was er de
oorlog. Een engelse
bommenwerper dook op de
spoorlijn en liet er twaalf
granaten los. Honderden
scherven vlogen blindelings in
het rond. De wereld was
eensklaps omgetoverd in kuilen
van modder, ruïnes en
ontreddering. Jaren later stak uit
de perenboom nog een zware
geroeste scherf. “From Churchill
with love”, zei iemand eens
bitter. Een ander meende dat de

Van de penningmeester
In deze eerste nieuwsbrief van onze
stichting zal ik me even kort
voorstellen. Mijn naam is Marc Vos, ik
ben gehuwd en wij hebben twee
kinderen. We wonen sinds een jaar in
Zutphen, komende van Dordrecht. Ik
wilde me toen voor het IVN inzetten
om snel in te burgeren en op een
uitnodiging van Gerrit van de Spreng
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boom ons leven had gered.
Waarom lachte men daar om?
Daarna volgde de wederopbouw.
Aangemoedigd door de
planeconomie besloot mijn vader
zijn kleine winkel uit te breiden.
Op een dag zei hij : “We trekken
de tuin erbij jongens”.
Toen ik uit school thuis kwam
was de perenboom al gekapt. Hij
lag wat vreemd op zijn zij, langs
het schuurtje. Als een gewond
dier. Ik heb er naar staan kijken,
mijn voet op zijn stam gezet, en
heb getast aan zijn takken.

Scipio
De eenvoud van beuken

Liep ik vijftien meter boven
de grond
door de kroon van een
beukenwoud
en tastte tussen de twijgen
rond
dan denk ik dat ik meer
verstond
waarom ik van ze houd.
En kroop ik vijf voet de aarde
in
zo traag als hun wortels gaan
dan dronk ik de ware waarde
in
van hun aaise groei en
staarde in
de poriën van mijn bestaan.
Maar ik zit met mijn
gebroekte stramme
hoewel goed bedoelde
hammen
op het schijnbaar vriendelijk
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(VENEL groep IVN) om eens een
ledenvergadering bij te wonen ben ik
toen ingegaan.
Op die vergadering heb ik kennis
gemaakt met Joost Klerks die toen
melding maakte van een op te
richten bomenstichting. Ik vind
bomen prachtig en dat was voor mij
aanleiding genoeg om hem aan te
spreken en het IVN te laten schieten
(ik ben wel donateur van het IVN
geworden, hoor). Op uitnodiging van
Joost heb ik een 'intake'-gesprek
gehad waarop naar voren kwam dat
er nog een penningmeester ontbrak.
Daar ik acht jaar een eenmanszaak
gerund heb, lag deze taak mij wel.
Verder houden Paul Koopman en ik
de door de gemeente Zutphen
verleende kapvergunningen in de
gaten, ontwerp en lay-out ik het
logo,
het
briefpapier,
deze
nieuwsbrief en onze website die te
vinden
is
op
www.bomenstichtingzutphen.nl
Van de website is de eerste versie nu
gelanceerd. We moeten het aanzicht
en de mogelijkheden even laten
bezinken zodat zich vervolgens
nieuwe ideeën kunnen aankondigen.
Dankzij de relaties van Jeroen en
Astrid en de geslaagde wervingsactie

van Anke staat het aantal donateurs
op dit moment op 37. Eénmalige
donaties, zoals de gulle startgiften
van de Deventer Bomenstichting en
van de Stadspartij Zutphen, vallen
buiten die 37 donateurs.
Door uw donaties konden wij o.a.
overs
Colofon
tapp
en
Astrid Werdmuller - voorzitter
Tel: 0575-511788
op
E-mail: astridwm@hotmail.com
acce
ptgir
Jeroen Philippona – secretaris
o's
Berkelsingel 70
7201 BM Zutphen
wat
Tel: 0575-540982
de
E-mail: jphilippona@hetnet.nl
admi
nistr
Marc Vos – penningmeester
Tel: 0575-518747
atie
E-mail: marc@vos.net
en de
wervi
ng een stuk vergemakkelijkt. Tevens
kunnen
wij
nu
de
nodige
documentatie maken en aanschaffen
en
kunnen
we
onze
website
onderhouden, die als doel heeft u te
informeren over de stand van de
lopende zaken.
Tot de volgende nieuwsbrief,

Marc Vos

EINDEJAARS
BOMENWANDELING
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IN ZUTPHEN
Op zondag 29 december 2002
voor de donateurs en andere betrokkenen
van de Bomenstichting Zutphen e.o.
²
Enkele bestuursleden zullen de rol van gids op zich nemen en u leiden
langs
een aantal monumentale bomen en boomgroepen in en rond de
binnenstad.
²
We zullen aandacht besteden aan het herkennen van boomsoorten
aan hun silhouet en kenmerken van bast en knoppen.
Langs de route zijn zeker 40 boomsoorten te zien,
van zowel inheemse als exotische herkomst.
²
De wandeling start om 13.30 uur bij het Stedelijk Museum aan de
Rozengracht en duurt ongeveer twee uur. Behalve goed schoeisel en
warme kleding hoeft u niets mee te nemen, want de deelname is gratis
en wij zorgen voor een routebeschrijving. We eindigen weer nabij NSstation en Museum.
Wilt u mee, meldt u zich dan vóór 25 december a.s. aan bij één van de
bestuursleden.
(zie het colofon op pag. 8)
²
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We hopen op uw komst !
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