
Reuze gezwam aover zwammen 
 
Wazze ’t is een keertien een zachte ärfst, ko-j mooi de paddestoelen gaon 
bekieken adden zi’j weer is uutevunnen dät der bomen bint die een bettien in 
de weg staot en döörumme  maer  um-e-aald  mutten  wörren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         grote parasolzwam                 vliegenzwam 

 
Mag ik toch bärsten . . .  a-k weer is plagies skiete van bomen in de stad, 
kommen die um de ien of andere reden gelieke op de lieste van ongewenste 
veurwärpen te staon. Al meerdere keren is ’t mi’j gebeurt dät naodä-k iets 
biezunds an bomen met de camera vastlège, inies de oltakkers, die eerder in de 
sa-ara ebben ewärkt,  now  ier met de knetterbiele  an  de gang  gaot. 
Al duren de crisis ook nog zo lange  . . . as ter wat umwille van de veuruutgank 
wat an de kante mut . . .  is  ’t inies . . . weg met die bende !    

 
 
 
 

 
 
 
December 2014 - Vondelkade 
2   Sukeresdoorns   erooid. 



Ken ie die olde uutspraek aover paddestoelen nog ?    
Ze bint ärtstikke mooi . . . maer a-j de verkeerden treffen,  gao-j der an kapot !   
 
Now en dät is presies wat de  gemeente Zwolle inies ef uutevunnen as ’t um 
monumentale bomen giet.  
In de naojöör van 2014 ston der een reuze zwamme  an de voet van de 
kestanjeboom an de Bagijnesingel.  

concentrasie zwammen on de voet van de kestanjeboom - september 2014 
 
De paddestoelen op de wörtels van de kestanje zol een teken wèèn dät de 
boom op den duur dood giet. Ie maggen geleuven wa-j wilt, maer ik bin der wel 
een bettien ärgwanend aover.  Weliswöör liegen ze niet . .  alles giet een 
keertien dood . . maer een boom die elk jöör nog volop in bloei en blad stöt en 
ook dit of-elopen jöör ook wel zo alderbärstens völle kestanjes ef laoten vallen, 
zol dan iniens ziek wèèn?   
 
Die lobbyist die ambtenaeren ansprèk dät ter weer is wat verdwienen mut, 
vertrouw ik veur gien meter.  Jörenlank is ter esteggeld dät ter villa’s mutten 
kommen op de Bagijneweide . . . bint die plannen der endelijk duur, ef de olde 
kestanje iniens last van skimmels . .  döör zo-j toch acuut  uutslag van kriegen.  
En umme de wööreid maer een bettien te verdoezelen ebben zi’j op de 
Vondelkade ook maer èven twie hoge Sukeresdoorns  ekapt.  Eb ie döör grote 
zwammen op de wörtels zien staon?    Now  . . . ikke niet! 



Sukersesdoorn  - Vondelkade  ( langes de Ni’je Vechte )    december 2014 

 
 
 
 
 
Met al dät gezwam aover de steeds maer duurder wörrende olderenzörg , 
zörgen de eren en dames bestuurders der allenig maer veur dät un positie 
beaolen blif en dät värders  gieniene der nog wat van snappen.    
Dät   iewige gezwam  kan  wat  anrichtten !  
 
Dus ärme sloebers op-epast  . . . a-j misskien een uutslag op oew uud kriegen is 
dät misskien ook wel een skimmel en dan  mu-j toch wel oppasssen dät zi’j oe 
niet gelieke naor de aoverkante sturen.  
Want now is ’t nog een boom met een skimmeltien op een wörtel,  maer der 
wörren stieds ärder edacht dät oldere mensen ook völst te duur an ’t wörren 
bint.  
Eerstens mu-j zelf oe zörg gaon inkopen en döörmet is al veur oe eregeld dät ie 
der zo völle meugelijk oe eigen geld in mut stèken en as dät dan op is mag ie 
van de leste centen nog een pillegien kopen umme te laoten zien dä-j der klöör 
met bint.   
 
  



                              olde kestanjeboom an de Bagijnesingel  



               en dan inies stöt e der niet meer   -   december 2014 



Mu-j is een keertien de muuite nemmen umme naor de bomen in de stad te 
kieken . . . op meer dan de elfte ku-j wel sporen vinnen  . . . .  zwammen dus! 
 
 
Van-t veurjöör zullen der weer ni’je bomen wörren teruggeplaetst. 
Ik magge echt aopen dat dät  zo is, maer vertrouwen in de gemeentelijke 
aovereid begint wel steeds värdes te zinken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 2014                       Görendrögien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disse bomen waeren nog niet genog en umdät ik dit veraeltien nog nooit adde 
verzunden voeg  ik  ter gelieke  een  ni’j  stukkien  bi’j an. 



2e  Keer gezwam aover zwammen  
 
     
13 meert 2015  is  ’t vri’jdag de 13e . . . . veur a-j niet bi’jgeleuvig bint mu-j 
toch is èven opletten. 
 
A-k mi’j in december al ärtstikke op-e-wunnen dät ter een stellegien bomen 
wieren erooid, giet op vi’jdag de 13e de iens zo trotse en beeld bepaolende 
Rooi’jebeuk an  ’t van Naouusplein umme. 
Wärkelijk ! . . .  ier  zo-j  toch aoste  ’t  vluken  op leren ?   
 
16 oktober 2009 is de Rooi’jebeuk an ’t van Naouusplein uut 48 enomineerde 
bomen uuteközen töt de mooiste boom van Zwolle.       Toenmalig wetolder, 
(h)Ennie Kenk(h)uus, was toen verbaesd aover  ’t grote antal ( 48 ) nominasies.   
Maer goed . . Uppekee  . .  een feesien der bi’j . . iederiene bli’j. 
Dät ter toen een zwamme in de stamme zat storen gieniene, maer die kömp in 
2011  inies  in beeld as de sporen een spoor naor buten ebben  evunnen.  

Tonderzwam op stam Rooi’jebeuk van Naouusplein   meert 2012 

 
Die Tonderzwamme , want döör ebben wi’j ’t ier aover, kump wel op meerdere 
bomen in Zwolle veur. Ärgens wört beweerd dät die veurkömt op dooi’je of 
alfdooi’je bomen en bi’j veukeur op Berken.   



Dät zal dan wel,  maer juust op berken eb ik um nog nooit ezien.  Wel op die 
Beuk en een  Plataan in ’t Potgietersingel.  Maer as die Rooi’jebeuk an ’t van 
Naouusplein alf dood zol wèèn, zöt ij der naor umstandigeden wel verduveld 
goed uut.  
Toch is de trotseid van de (goen-)stad Zwolle maer van körte duur.  
Nog gien vief jöör naodät de Rooi’jebeuk töt mooiste boom is eközen mut ij ’t 
zelfde lot ondergaon as die èvenolde Rooi’jebeuk op de Potgietersingel die in 
2012 inies is um-e-aald.  
 

Potgietersingel   Rooi’jebeuk              februwaeri   2012 

 
Veur Zwolle geld wöörskienlijk een oldbaereidsdaotum van ca 150 jöör op de 
bomen die op openbaere gronden staon. 
Doe mi’j een lol . . .  aol nooit meer van die ego strelende verkiezingen, want as 
de  amtenaeren  inies de bomen in  ’t  vizier kriegen is  ’t gelieke folte boel. 
’t Van Naouusplein zal in mien tied nooit meer zo wörren as da-k  ’t now kenne. 
Elaas ’t is niet anders, maer völle mensen zult em missen, dät beeld 
bepaolende gevörte.  
Daags veur de kap bin-k ook nog èven foto’s  wèèn skieten,  en dan belèèf ie 
toch emosies.  
Kump ter een vrouwe anfietsen, zöt da-k foto’s stao te maken . . . zet de fietse 
an de kante . . . knuffelt de boom en giet weer weg.   
Döör rèken ie toch niet op ?   . .    Döör e-k dus ook gien plagien van.  



De gemeente ef ter nog wel een spandoek op-e-angen.    

 
 
 
Der bint zelfs al bloemen tegen de stamme elegd. 
 
 



 
 
Maer de staolen rieplaten bedekken  ’t ele grösveld en de ofzettingen staat ter 
al dus ie kunt ter van op an   . . .      mörgen giet de beuk ter in !  
 
 

 



Vri’jdag de 13e meert 2015 is dan toch de stärfdag van de Rooi’jebeuk an ’t van 
Naouusplein ewörren. 
De mannen die ier met de knetterbiele bezig waeren wissen eel goed oe zi’j un 
wärk mossen en konnen doen. 
 

In een ongeleufelijk rap 
tempo wieren de grote 
takken uut de kruin van 
de boom in de 
(h)ydraulische krane   
e-aokt en van uut de 
oogwärker een stuk 
legerder  of-ezaagd. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die grote takken bint al ele bomen op zichzelf.  Zolange die nog töt ien ge-eel 
euren met de boom is ’t een zwöre en grote dikke takke, maer as dät dink naor 
benèden  kump  lèk  ’t  gewoon een beoorlijke boom. 
 
 



 
 
Ier wieren de dikke stukken in moten van twie meter ezaagd en de aoverige 
takkebende in de versnipperaer esköven. Zo’n alles verslindend monster vrèten 
die takkezooi op met een rotgank wöör ie oe aoste gien veustelling van kunt 
maken. ’t Is  èven een bonke  kebaal  en dan is ’t al weer veurbi’j. 
 
 



Alle andere stukken wörren netties op een stapel elegd.       
Toch is ’t wel een bettien sneu dät die gasten van de biendikke takken gien 
stukkies wollen zagen um die an de mensen die döörumme vroegen met te 
gèven.  
Nee! . . dät kan niet . .  want anders ebben wi’j  straks onderd man ier staon.  
 
Steeds as der weer van die zwöre takken bint weg-e-aald wörren  ’t zich op de 
Sassenpoorte dudelijker  en de berg olt an de kante ogerder.   
 

 
Uutendelijk kan dan toch de onderstamme wörren ofezaagd. 
 
Èven wört ter aoverlegd hoe ien en ander mut of kan, wörren anwiezingen 
egöven en wört de knetterbiele ter and  enömmen.   
Onder ’t zagen is de boomonderzuker met de spuitbusse in de weer umme de 
kompasrichtingen op de stamme an te gèven.  
Op mien vraoge wöörumme dät ? . . . De ele onderstamme giet straks met de 
annemmers met en döör wörren nog een antal plakken ofezaagd op de plasen 
die de of-elopen  jören  deuren  em bint  monitort.  
Disse plakken ebben ze neudig veur värder onderzuuk.  
 



a-j  in  ’t noorden  staot  te spuiten,  k-j   gerust in ’t oosten staon  zagen. 

 
En dan kump nao ’t inouwen van een antal keggen de onderstamme toch lös.  
5,8 Ton! . . skoon an de aoke . . . dät is een mooi bettien . . . döör gao-j zo maer 
niet met an de loop. 
 
 



Toch ad Ronald Wobben van boomtechnisch onderzuukbureau Expedio Arbori  
uut Raolte, die de leste jören de Rooi’jebeuk ef emèten en fotografeert, wel de 
juuste conclusie etrökken,  dät de boom ziek was en snel verzwakken. 
IJ ef later nog an de umstanders weten uut te leggen, dät  de boom deur de 
antasting van die zwamme niet meer stärk genog was um te kunnen erstellen.  
De onderstamme was al elemaol ol en de ofstärving gonk raozendsnel  värder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De boosdoener! . . . De uut de olle voet e-aalde zwamme 

 
Dus mien twiefels aover de noodzake van de kap waeren te veurbarig. 



De onderstamme  . .  ol en rot 

                              der was ter ies . . . 
 
14 meert 2015                                                           Görendrögien W. 


