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“Duurzaam Groen, Samen Doen” 

Dit is dan de tiende NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS! Op deze ma-
nier worden jullie als bewoners uit de Groene-
straat (nr. 20 t/m 65) en de Blokstraat op de hoog-
te gehouden van de ontwikkelingen ten aanzien 
van 'Het Tussendoortje'. 
 
ZONNIGE ZAAISTROOKZONNIGE ZAAISTROOKZONNIGE ZAAISTROOKZONNIGE ZAAISTROOK    
In week 19 is hard gewerkt aan de aanleg van de 
zaaistrook. Het resultaat ziet er heel mooi uit. 
Rond 12 mei kwam een aantal kinderen uit de 
straten hun opgekweekte plantjes brengen. Deze 
Zonnebloemen, Roze Streepzaad, Dahlia’s en 
Leeuwenbekjes hebben allemaal een mooi plekje 
gekregen. Daarnaast zijn er ook zaadjes (de Kat-
tensnor, Vogeloogjes, Vergeet-mij-nietjes, Koren-
bloem, Reseda, Ridderspoor en Cosmea) recht-
streeks in de grond gezaaid. 
Het nieuwe zaad en de jonge kiemplantjes doen 
nog even verstoppertje onder het klimaatdoek. Dit 
beschermt de kiemplantjes onder andere tegen 
het felle zonlicht, de harde regen en (gravende) 
dieren. Binnenkort zullen de plantjes groot ge-
noeg zijn en kan het klimaatdoek worden verwij-
derd. Eventueel kwetsbare gedeeltes kunnen dan 
nog worden afgedekt met stro. 
Kun je niet wachten om ze te zien? Kom dan aan 
het begin van de avond even kijken, want ze wor-
den nog om de dag bewaterd. 
Omdat de gezaaide zaadjes net opkomen, wordt 
afgeraden om onkruid te gaan trekken. Het ver-
schil tussen onkruid en de ontkiemde zaadjes is 
namelijk moeilijk te zien. Daarom is het beter om 
de ontkiemde plantjes wat groter te laten worden 
en eerst af te wachten om wat voor plantje het 
gaat. 
 
KLIMAATVERANDERINGKLIMAATVERANDERINGKLIMAATVERANDERINGKLIMAATVERANDERING    
De meimaand is wederom een extreem warme 
lentemaand geworden met veel zon. Hoewel op 
een aantal plekken in Nederland in korte tijd 
enorm veel neerslag viel, bleef het in Zwolle veel-
al droog. 
Door deze droogte en hitte hebben de Leilindes, 
het gras en de jonge plantjes in de borders het 
moeilijk. 'Het Tussendoortje' heeft daardoor meer 
ondersteuning van ons nodig dan we vooraf had-

den verwacht. Gelukkig worden de Leilindes re-
gelmatig bewaterd door de ROVA. Daarnaast 
moeten we ’s avonds zelf het gras en de borders 
bewateren. 
Het project en de aanleg hebben ervoor gezorgd 
dat we in onze straten meehelpen aan klimaat-
adaptatie. Tegelijkertijd hebben we nu zelf te ma-
ken met de extreme weersomstandigheden door 
de klimaatverandering. Meer hierover in het vol-
gende item. 
    
'LUIE''LUIE''LUIE''LUIE'    PLANTJESPLANTJESPLANTJESPLANTJES    
Tijdens het bewateren valt regelmatig de term 
'luie plantjes'. Wat wordt daar nu precies mee 
bedoeld? Na het aanplanten van de kleine plant-
jes in de borders, moeten de wortels van de 
plantjes aansterken en vertakken. Hoe dieper de 
wortels vertakken, hoe beter ze het water dieper 
in de grond kunnen vinden en hoe minder afhan-
kelijk ze worden van extra bewateren in drogere 
periodes zoals de zomer. Daarom kunnen ze be-
ter één à twee maal per week een flinke hoeveel-
heid water krijgen, dan meerdere keren een klein 
beetje. Vaak is men te ongeduldig en neemt men 
niet de tijd om voldoende water te geven. Men 
heeft de neiging om even te sproeien tot de grond 
er nat uitziet en gaat verder. Het probleem hierbij 
is dat alleen het bovenste laagje water krijgt, 
maar dat het niet insijpelt. Het is juist dit bovenste 
laagje dat snel uitdroogt, waardoor je weer snel 
opnieuw water zou moeten geven. De juiste hoe-
veelheid kun je alleen controleren door letterlijk 
je vinger in de grond te steken en te checken hoe 
diep het water is gekomen. Oftewel: meten is we-
ten! 
Het bewateren is dan ook een behoorlijke klus en 
daarom is het van belang dat je voor jezelf bepaalt 
waar je eigen grens ligt. Voel je vrij om je eigen 
eindtijd te bepalen. Mocht het bewateren van de 
borders nodig zijn dan kun je dit lezen op de 
StraatApp. Alle (kleine) hulp is van harte welkom. 
Morele steun is ook altijd welkom. 
 
PERSBERICHT DE ASSENDORPERPERSBERICHT DE ASSENDORPERPERSBERICHT DE ASSENDORPERPERSBERICHT DE ASSENDORPER    
Op 18 mei stonden we met een persbericht van 
ons buurtinitiatief in De Assendorper. In het pers-



bericht wordt een terugblik gegeven van het afge-
lopen jaar, van maquette tot oplevering van 'Het 
Tussendoortje'. 
    
HET GRAS OP DE HEUVELHET GRAS OP DE HEUVELHET GRAS OP DE HEUVELHET GRAS OP DE HEUVEL    
Op de heuvel stond veel onkruid. Aan de Groene-
straat kant is het gras inmiddels goed gaan groei-
en, maar helaas aan de Blokstraat kant en boven-
op de heuvel laat het gras nog op zich wachten. 
Tijd om de ROVA en de gemeente in te schakelen. 
Ze zijn daarvoor op donderdag 24 mei langs ge-
weest. Allereerst merkten zij op dat de heuvel nog 
erg mooi van vorm is. Dat is voor hun een indica-
tie dat er goede grond is gebruikt. Als "boetseer" 
grond was gebruikt, dan hadden we allang de 
bovenkant van de buis gezien. Ze verwachten dan 
ook dat de heuvel mooi blijft als er straks op ge-
speeld wordt. Ook hebben ze even in de grond 
gegraven en zagen al snel donkere grond. Dat 
betekent dat vooral de bovenste laag erg droog en 
hard is, maar dat er dieper nog wel vocht zit. 
Aan de kant van de Groenestraat zagen zij op de 
helling al wel gras groeien. Zij maken zich daar-
over ook niet zo druk, "dat groeit nog wel naar 
elkaar toe". De meest problematische gebieden 
zijn de helling aan de Blokstraat kant en bovenop 
de heuvel. Zij zien dat daar weinig tot geen gras 
groeit. Daar kunnen meerdere oorzaken voor zijn, 
zoals weggespoeld/weggewaaid graszaad of een 
te droge en harde bodem voor het ontkiemen, 
maar de werkelijke reden blijft gissen. 
Afgelopen dinsdag heeft de ROVA het onkruid en 
gras met een bermmaaier gemaaid. Zij hebben 
het loof expres laten liggen, omdat in de stelen 
vocht en voeding zit dat in de grond trekt. Daarna 
hebben zij de grond los gemaakt en de heuvel 
opnieuw ingezaaid met graszaad. Dit was moge-
lijk, omdat er al vijf avonden was bewaterd en de 
grond wat zachter was geworden. Hopelijk zorgt 
dit ervoor dat het zaad beter kan ontkiemen. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan gaan we de pro-
blematische gebieden in het najaar nogmaals 
aanpakken. 
Na de opening zal 'Het Tussendoortje' door ieder-
een gebruikt kunnen worden en gaan we het doen 
met het gras dat er dan staat. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen 
we moeten blijven bewateren om het ingezaaide 
gras een redelijke kans te geven. 
    
IK, JIJ, HIJ/ZIJ/HET, WIJ IK, JIJ, HIJ/ZIJ/HET, WIJ IK, JIJ, HIJ/ZIJ/HET, WIJ IK, JIJ, HIJ/ZIJ/HET, WIJ TUSSENDORENTUSSENDORENTUSSENDORENTUSSENDOREN    
Het is nog even de vraag welke werkvorm het 
beste past bij de vrijwilligersinzet. Het kan zijn dat 
terugkomende klusdagen goed aansluiten. Het 
kan ook zijn dat er werkgroepen ontstaan voor de 
verschillende werkzaamheden, die zichzelf kun-
nen organiseren. Dit zal een proces worden 

waarbij iedereen moet gaan ontdekken wat het 
beste werkt en aansluit bij de personen en situa-
ties. 
Om enigszins regelmaat te krijgen in het onder-
houd, is als proef gekozen voor de zondagmiddag 
in de oneven weken. Het is de bedoeling om dit 
om 15:00 uur te doen, maar het tijdstip kan varië-
ren i.v.m. andere evenementen. 
Het belangrijkste doel van het tussendoren is 
elkaar ontmoeten en gezelligheid. Het nevendoel 
is het onderhoud, waarvoor altijd twee comitéle-
den aanwezig zijn. 
Het tussendoren is inmiddels van start gegaan op 
zondagmiddag 27 mei. Met een opkomst van ruim 
20 bewoners is het zeker gelukt deze doelen te 
behalen. 
We gaan wederom tussendoren op 10 juni om 
12:00 uur vooraf aan 'Muziek aan het Plein'. Op 24 
juni om 13:00 uur valt het tussendoren samen 
met de AsRENdorp. Dit belooft een gezellige mid-
dag te worden. 
    
ONKRUID IN DE BORDERSONKRUID IN DE BORDERSONKRUID IN DE BORDERSONKRUID IN DE BORDERS    
Afgelopen zondag is er onkruid gewied in de bor-
ders. We zijn daarbij vooral het volgende onkruid 
tegengekomen: 

 
Mocht je onkruid willen trekken op je eigen mo-
ment? Geef dit dan even aan en laat je eerst voor-
lichten. 
 
BETER VOORKOMEN DAN GENEZENBETER VOORKOMEN DAN GENEZENBETER VOORKOMEN DAN GENEZENBETER VOORKOMEN DAN GENEZEN    
Ook al is veiligheid misschien een saai onder-
werp, het is wel belangrijk om er even bij stil te 
staan. Hierna worden een aantal (voor de hand 
liggende) risico’s benoemd, waar je alert op kunt 
zijn. 
Het is misschien een rare gedachte, maar ook bij 
ons in de straat kun je een tekenbeet oplopen. 
Wees dus alert en controleer jezelf en je kinderen 



regelmatig. Op de site www.weekvandeteek.nl of 
met de App 'Tekenbeet' kun je allerlei informatie 
vinden over teken, hoe je op teken moet controle-
ren en hoe je een teek kunt verwijderen. 
We hebben te maken met veel katten in onze 
buurt. Dit betekent dat de kans bestaat om een 
infectie op te lopen door Toxoplasmose. Dat is 
een parasiet die verspreid wordt via de ontlasting 
van katten die langer dan een dag oud is. Toxo-
plasmose is bekend, omdat een infectie bij vooral 
zwangere vrouwen grote risico’s kan hebben. 
Hierover valt meer te lezen op internet. Wees 
daarom voorzichtig, draag handschoenen tijdens 
het onderhoud en was je handen goed na de 
werkzaamheden. 
Daarnaast maken we voor het onderhouden van 
'Het Tussendoortje' voornamelijk gebruik van 
klein gereedschap. Hier een aantal belangrijke 
tips op een rijtje: 
 Het is belangrijk om het gereedschap te gebrui-

ken waarvoor het bedoeld is en de bedieningsin-
structies op te volgen.  

 Met werkhandschoenen aan voorkomt je snij-
wonden als gevolg van bijvoorbeeld de snoei-
schaar of scherpe takken. 

 Wees alert op mensen om je heen als je met een 
draaiende machine werkt of als er dingen kun-
nen vallen. Houd zeker kinderen uit de buurt van 
je klus.  

 Zet een machine stil en haal de stekker uit het 
stopcontact als je er niet mee werkt er ”even” 
iets uit wilt halen of het materiaal recht wilt leg-
gen. Doe dit nooit als de machine nog draait of 
als de stekker nog in het stopcontact zit.  

 Grond bewerken is zwaar werk. Neem voldoen-
de rust tijdens het werk. Als je moe bent, is de 
kans op een ongeluk groter. 

 Ruim tuingereedschap altijd goed op, tuinge-
reedschap heeft scherpe randen en punten en 
ongevallen gebeuren vaak met rondslingerend 
gereedschap. 

Verder is het belangrijk om je te realiseren dat de 
kruipbuis een bepaalde hoogte kent en van beton 
is gemaakt. Dit kan een valpartij of een schaaf-
wond opleveren. Wees als ouders alert en geef je 
kind voldoende nabijheid om dit soort ongelukken 
te voorkomen. 
    
SCHOMMEL STAANDERSSCHOMMEL STAANDERSSCHOMMEL STAANDERSSCHOMMEL STAANDERS    
Op 22 mei zijn de schommelstaanders geplaatst.  
De gemeente wacht nog even met het plaatsen 
van het zitje, totdat het gras voldoende is uitgelo-
pen. Als het gras al een aantal malen is gemaaid 
en er voldoende zode vorming is, dan is het beter 
bestand tegen afzetten en afspringen. 
Vanwege het plaatsen van de staanders is het 
ingezaaide gras deels overhoop gehaald. Er is 

daarom opnieuw graszaad ingezaaid tussen de 
staanders. 
Wellicht leuk om te weten: de staanders zijn ge-
maakt van hetzelfde soort hout als de boom er-
naast, namelijk van Robinia hout. 
    
FOTO’SFOTO’SFOTO’SFOTO’S    
In de toekomst kan het voorkomen dat foto’s en 
filmpjes, die tijdens de werkzaamheden zijn ge-
maakt, worden gedeeld met betrokkenen en op 
Social Media. Heb je hier bezwaar tegen? Geef dit 
dan even bij ons aan door te reageren op de mail. 
Mocht je overigens in het bezit zijn van foto’s die 
illustrerend zijn voor de geschiedenis van de stra-
ten, dan zijn ze van harte welkom! 
 
VERANDERING SAMENSTELLING COMITÉVERANDERING SAMENSTELLING COMITÉVERANDERING SAMENSTELLING COMITÉVERANDERING SAMENSTELLING COMITÉ    
In de afgelopen maand is er een wisseling ge-
weest van comitéleden. Dana heeft het afgelopen 
half jaar een bijdrage geleverd bij de uitwerking 
van de nieuwe inrichting, het betrekken van be-
woners uit de Blokstraat bij het project en het 
organiseren van activiteiten. Graag willen we haar 
bedanken voor haar inzet en betrokkenheid. 
Dana geeft het stokje door aan Marjan Brinkhuis 
uit de Blokstraat (nr. 42). Zij is enthousiast over 
de veranderingen en wil graag als comitélid een 
bijdrage gaan leveren. 
 
OFFICIELE OPENINGOFFICIELE OPENINGOFFICIELE OPENINGOFFICIELE OPENING    
Op vrijdag 15 juni zal om 16:30 uur de opening van 
'Het Tussendoortje' plaatsvinden. Natuurlijk ont-
vangen jullie ruim van tevoren allemaal een offi-
ciële uitnodiging door de brievenbus. Het pro-
gramma blijft nog even een verrassing. 
 
Tot de volgende Nieuwsflits in juli! 
Het Tussendoor Comité 


