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“Duurzaam Groen, Samen Doen”
Dit is dan de zevende NIEUWSFLITS! Op deze manier worden jullie als bewoners uit de Groenestraat (nr. 20 t/m 65) en de Blokstraat op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen ten aanzien
van 'Het Tussendoortje'.
VERVROEGDE NIEUWSFLITS
Normaal gesproken ontvangen jullie eenmaal per
maand een Nieuwsflits. De vorige Nieuwsflits
verscheen op 9 februari. De reden dat deze
Nieuwsflits al na drie weken verschijnt, komt
doordat de aanleg in de kinderschoenen staat. De
ontwikkelingen gaan op dit moment heel hard en
het is goed als iedereen hierin wordt meegenomen.
START WERKZAAMHEDEN
Nog net voor de kou aan en voordat de brief van
de gemeente op de deurmat lag, verschenen vorige week vrijdag al drie heren van de ROVA. Zij
hebben in een paar uur tijd het klimrek en de rekstok verwijderd van de speelplek. Het is leuk om
te zien dat de open ruimte die is ontstaan, de kinderen uitnodigt tot weer een heel ander spel dan
ze gewend waren.
Met het verwijderen van de speeltoestellen is een
begin gemaakt met de metamorfose van 'Het
Tussendoortje'. De gemeente heeft de grondwerkzaamheden uitbesteed aan de ROVA. Verder
zal een hovenier aansluiten in verband met de
Leilindes. De ROVA is voornemens om in de tweede of derde week van maart te starten met de
grondwerkzaamheden.
Dit kan hinder geven in de vorm van een kraan en
vrachtauto’s voor de aan- en afvoer van grond en
materialen. Ook kan enige tijd geen gebruik worden gemaakt van de speelplek en zijn de aangrenzende tuinen tijdelijk niet of moeilijk te bereiken.
INZAAIEN VAN HET GRAS
Na de grondwerkzaamheden zal het gras worden
gezaaid. Het gras heeft de tijd te nodig om ongestoord te kunnen wortelen en groeien. Het mag
daarom vier tot zes weken niet belast worden,
afhankelijk van de weersomstandigheden. De

ingezaaide stukken worden afgezet met paaltjes
en lint.
De ervaring leert dat het een leuk spel kan zijn
om over de paaltjes en lint heen te springen.
Daarom is het belangrijk dat onze kinderen tijdelijk op een andere plek gaan spelen. Probeer ze
ervan bewust te maken dat de natuur de tijd nodig
heeft om van deze speelplek een prachtige nieuwe speelplaats te maken met allemaal nieuwe
spel mogelijkheden.
Tijdens de feestelijke opening in mei staan we dan
op een mooi en fris groen grasveld!
INZET BEWONERS BIJ DE AANLEG
De werkzaamheden voor de metamorfose van
'Het Tussendoortje' zal grotendeels worden uitgevoerd door de ROVA en de hovenier.
Inzet van de bewoners is vooral nodig voor het
eerste onderhoud van het ingezaaide gras. Mocht
je hieraan je steentje willen bijdragen? Geef dit
dan aan bij één van de comitéleden.
Daarnaast is het de bedoeling dat bewoners een
oogje in het zeil houden. Denk bijvoorbeeld aan
het ontlasten van het net ingezaaide gras of de
gebruikte of verwijderde materialen met rust laten. Het is fijn als eventuele gebruikers hierop
gewezen worden.
Heb je vragen, opmerkingen of constateer je problemen tijdens de aanleg? Geef dit dan door aan
één van de comitéleden. Tijdens de werkzaamheden kan het comité hiervoor een contactpersoon
bij de gemeente benaderen.
ADOPTIEOVEREENKOMST
Het is gelukt om samen met de gemeente de
adoptieovereenkomst op te stellen. In de vorige
Nieuwsflits is uitgebreid ingegaan op het doel van
deze overeenkomst.
Het concept is besproken in het comitéoverleg en
na aanleiding hiervan zijn nog wat aanpassingen
gedaan door de gemeente. Zie het resultaat in de
bijlage bij deze Nieuwsflits!
De plattegrond en het "Groenvisie en Onderhoudsplan" wordt bij dit contract bijgevoegd. Beiden zijn leidend en vormen de basis voor het onderhoud van 'Het Tussendoortje'.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het
"Groenvisie en Onderhoudsplan". Zodra deze
klaar is wordt deze met jullie gedeeld.
11 MAART SYMPHORICARPOS VERWIJDEREN
Voordat de ROVA gaat starten met de grondwerkzaamheden is het handig dat de bodembedekker
Symphoricarpos verwijderd is. Dit staat dan ook
op korte termijn gepland, namelijk zondag 11
maart om 13:00 uur.
Het is niet erg als het gevroren heeft, want
meestal gaat dit dan alleen om het bovenste laagje grond. Tijdens de klusmiddag op 17 december
hebben we ontdekt dat de struiken en wortels
redelijk gemakkelijk te verwijderen zijn. Toch is
de inschatting dat voor deze klus ongeveer 20
mensen nodig zijn.
In de toekomst is het plan om gebruik te maken
van het uitleengereedschap van Landschap Overijssel. Helaas kan hier op zo’n korte termijn nog
geen gebruik van gemaakt worden. Voor het afvoeren van het organisch afval worden tuinzakken
bij de ROVA aangevraagd.
Doe je mee op 11 maart? Of heb je thuis geschikt
gereedschap (bv spitvorken en schoppen) liggen
en mag dat worden gebruikt? Reageer dan met
een antwoord op dit mailadres!
11 MAART ONTMOETINGSMOMENT
In de brief van de gemeente stond al aangekondigd, dat op zondag 11 maart om 16:30 uur een
ontmoetingsmoment wordt georganiseerd. Iedereen is dan van harte welkom.
Dit ontmoetingsmoment staat in het teken van
elkaar ontmoeten en gezelligheid. Het is een belangrijk moment waarop de plannen voor 'Het
Tussendoortje' worden gepresenteerd. Er zal een
rondleiding plaatsvinden, waarbij een toelichting
wordt gegeven op de plattegrond. Aan de hand
van het beplantingsplan wordt uitgelegd wat de
bedoeling is voor de aanleg en het onderhoud van
de borders. Ook wordt uitgelegd wat het onderhoud voor de bewoners gaat inhouden, vanuit
welke visie dit wordt toegepast en hoe dit wordt
georganiseerd. Daarvoor is het "Groenvisie en
Onderhoudsplan" ontwikkeld. Natuurlijk zijn vragen en reacties welkom!
In de Groenestraat is de traditie ontstaan om tijdens ontmoetingen tussen bewoners zelf hapjes
en drankjes mee te nemen. En die traditie zetten
we graag voort :-)
BEPLANTINGSPLAN
Binnen het comité is hard gewerkt aan een prachtig Beplantingsplan. Dit plan is bedoeld voor de
nieuwe beplanting onder de Leilindes, tussen de
Beukenhagen en op de nieuwe groenstrook.

Voor dit plan hebben we advies en feedback ingewonnen van Landschap Overijssel en de ROVA. Zij
hebben veel kennis van beplanting in de bebouwde omgeving. Daarnaast is gretig gebruik gemaakt van de expertise van Katharine Hone. Zij is
natuurtuin ontwerpster, tuincoach en eigenaar
van Permacultuur Zwolle. Zij maakt al vanaf het
begin onderdeel uit van ons comité.
Met dit plan wordt geprobeerd om de borders
zorgvuldig te componeren, eenheid na te streven,
maar ook variatie. Dit zorgt ervoor dat de bloei
van de verschillende planten elkaar afwisselen,
de ene plant zijn blad houdt en de ander juist verliest en de borders een natuurlijke uitstraling
hebben. Zo heeft elk seizoen zijn eigen charmes.
Verder is het belangrijk dat de planten bijen, vlinders, andere insecten en vogels aantrekken.
Het Beplantingsplan is als bijlage toegevoegd. In
dit plan is te zien wat de bedoeling is van het aanplanten in "vlekken" (groepjes) van dezelfde beplanting. Verder wordt een ritme (herhaling)
voorkomen om een natuurlijke spontane situatie
te creëren.
Inmiddels zijn alle biologische planten, compost
en mulch voor de bodem, besteld. Hopelijk is dit
voor het Paasweekend binnen, zodat in dat weekend het aanplanten kan plaatsvinden. Dit is dus
nog even afwachten.
Het is belangrijk om te realiseren dat dit beplanten volgens een bepaalde visie en plan zal worden
uitgevoerd.
Wil je graag helpen? Reageer dan met een antwoord op dit mailadres!
VOORUITBLIK
VOORUITBLIK
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afronding van een plan voor de "Zaaistrook" op de
speelplek en het "Groenvisie en Onderhoudsplan". Daarnaast zal in een "Jaardraaiboek" per
maand een opsomming van de onderhoudstaken
komen te staan.
Het comité onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om een naambord te plaatsen op ‘het
Tussendoortje’. Het is de bedoeling om het naambord te combineren met de insectenkasten die op
de Burendag door de kinderen zijn gemaakt. Het
naambord zal vanwege de insectenkasten een
zonnige standplaats krijgen.
Het comité verwacht halverwege deze maand een
reactie te krijgen van het Hervormd Weeshuis op
de subsidie aanvraag.
De verwachting is dat op 11 of 12 mei, na de meivakantie, de feestelijke opening zal gaan plaatsvinden van 'Het Tussendoortje'.
Tot de volgende Nieuwsflits in april!
Het Tussendoor Comité

