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“Duurzaam Groen, Samen Doen”
Dit is dan de negende 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'.
NIEUWE BEPLANTING IN DE BORDERS
Op 13 april heeft de ROVA nieuwe Haagbeuk aangeplant ter vervanging van de muurtjes in de
Groenestraat. Met paaltjes en ijzerdraad wordt
voorkomen dat er door de haag heen wordt gelopen. Zodra de haag vol en stevig genoeg is, worden deze weer verwijderd. Daarnaast zijn beide
ingangen van de speelplek versmald, door de
haag aan te vullen met nieuwe Haagbeuk.
AANBRENGEN BORDERBEPLANTING
Op 14 april hebben bewoners samen met Gert
Bruggeman (ROVA) het compost aangebracht in
de borders, de biologische planten aangepland en
de grond afgedekt met mulch. Dit was een behoorlijke klus, maar het resultaat mag er wezen.
De planten zullen uiteindelijk de borders grotendeels opvullen. De planten hebben ongeveer drie
jaar de tijd nodig om het gewenste eindresultaat
te bereiken. Hiervoor hebben ze ook onze hulp
nodig!
Tijdens droge periodes zullen ze voorlopig sterk
afhankelijk blijven van extra bewatering. Het is
prettig als zoveel mogelijk bewoners met hun
eigen gieter kunnen helpen, als dit nodig is.
Daarnaast is het even wennen met het inparkeren
van de auto in de Groenestraat. Je kunt de auto
niet meer zover doorrijden zoals bij de oude begroeiing. De planten aan de rand hebben ook behoefte aan regenwater en zonlicht om te kunnen
groeien.
INGEZAAID GRAS
Eindelijk was het dan zover! Op 19 april is het
gras ingezaaid. Na de aanleg moest de grond
minstens twee weken rusten, zodat de grond kon
"inklinken". Dit betekent dat de grond stevig komt
te liggen door verlies van water.
Vervolgens was het na het inzaaien wachten op de
eerste regenbui. Dat het nu zo regent komt waar-

schijnlijk, doordat we in de Groenestraat en de
Blokstraat hier heel hard op hebben gehoopt ;-)
Het gras heeft de tijd nodig om ongestoord te
kunnen wortelen en groeien. Afhankelijk van de
weersomstandigheden mag het daarom vier tot
zes weken niet belast worden. Het is fijn om te
merken dat iedereen zijn best doet hier rekening
mee te houden en bereid is om een oogje in het
zeil te houden. Verschillende bewoners hebben
passanten al eens aangesproken hier rekening
mee te houden.
Het gras is gezaaid in nieuwe vruchtbare aarde
waardoor er nu veel onkruid opkomt. Dit is normaal en zal grotendeels weer verdwijnen na de
eerste maaibeurt(en). Dit onkruid mag niet worden verwijderd, omdat de kans groot is dat het
ingezaaide gras daardoor beschadigd. Als je goed
kijkt, zie je al de eerste groene grassprietjes tevoorschijn komen.
OPLEVERING 1 MEI
Dinsdag 1 mei is misschien onopgemerkt gepasseerd, maar was een belangrijke datum. De gemeente had in september 2017 deze datum als
opleverdatum gesteld. Deze datum is uiteindelijk
gehaald, nu (bijna) alle werkzaamheden zijn afgerond!
Is het al opgevallen dat er nog één onderdeel
mist? De schommel. De gemeente wacht nog
even met het plaatsen, totdat het gras voldoende
is uitgelopen. Eerst zullen de schommelstaanders
worden geplaatst. Als het gras al een aantal malen is gemaaid en voldoende zode vorming heeft
plaatsgevonden, dan wordt het zitje pas geplaatst.
Het gras is dan beter bestand tegen het afzetten
en afspringen.
HET EERSTE ONDERHOUD
Twee weken geleden is het eerste onderhoud begonnen met het bewateren van de borders. Tijdens droge periodes blijft dit voorlopig noodzakelijk. Wanneer hulp nodig is voor het bewateren,
dan wordt dit via de StraatApps gevraagd.
Ook zal het gras besproeid moeten worden tijdens
droge periodes. Voor het bewateren hebben Hetty
en Joop uit de Groenestraat een tuinslang op has-

pel gedoneerd.
De Leilindes zijn opgenomen in het bewateringsplan van de ROVA en zullen met behulp van tanks
met slootwater worden bewaterd tijdens droge
periodes.
In de borders zal regelmatig onkruid weggehaald
moeten worden. Als we niets doen dan zitten de
borders binnen de kortste tijd onder het onkruid.
Alle jullie hulp wordt op prijs gesteld!
Daarnaast zal de Zonnige Zaaistrook onze aandacht gaan opeisen de komende tijd.
ZONNIGE ZAAISTROOK
De aanleg van de zaaistrook is in volle gang. De
kinderen uit de straten zijn al een aantal weken
geleden begonnen met het kweken van kiemplantjes. Als het goed is, dan zijn de Zonnebloemen, de Leeuwenbekjes, de Dahlia’s en het roze
Streepzaad al mooi opgekomen.
Op de StraatApps werd aangekondigd dat na het
opkomen van de tweede stel blaadjes de kiemplantjes verpot moeten worden naar een ruimere
pot (verspenen). Doe dit heel voorzichtig i.v.m. de
tere worteltjes. Geschikte potjes zijn eventueel af
te halen op Groenestraat 44.
Het is de hoogste tijd om de plantjes alvast te laten wennen aan de weersomstandigheden buiten
(afharden). Zet ze daarom overdag buiten, niet in
de felle zon en beschut tegen de wind en zware
regenval. Blijf wel opletten dat ze voldoende water tot hun beschikking hebben.
Afgelopen weekend zijn op de Zonnige Zaaistrook
Dahlia bollen aangepland, slakkenvallen geplaatst en als experiment een “klimrek” aangebracht voor de Lathyrus (Siererwt).
De komende week gaan een aantal comitéleden
verdere voorbereidingen treffen. Dan wordt bijvoorbeeld de Hedera teruggesnoeid, compost
aangebracht en een begin gemaakt met het zaaien van zaden. Mocht je zin hebben om mee te helpen? Reageer dan even op de mail.
De opgekweekte plantjes kunnen op zaterdagmiddag 12 mei worden uitgepland op de Zaaistrook. Daarvoor ontvangen de kinderen vooraf
nog een uitnodiging. Zijn ze in dit weekend niet
aanwezig? Dan is het verzoek om de plantjes bij
Hermien (Groenestraat 49) of bij Edith (Groenestraat 44) in te leveren. De plantjes kunnen dan in
ieder geval een mooi plekje krijgen.
Het nieuwe zaad en de jonge kiemplantjes worden
eerst nog beschermd met klimaatdoek tegen de
late vorst, het felle zonlicht en bijvoorbeeld tegen
dieren. Zodra de plantjes groot genoeg zijn geworden, kan het klimaatdoek worden verwijderd.
Eventueel kunnen de overgebleven kalere en
kwetsbare gedeeltes dan nog afgedekt worden
met stro.

12 MEI ONKRUID WEGHALEN
Op zaterdagmiddag rond 13:00 uur wordt de zaaistrook verder ingericht. Dit is ook een mooi moment om onkruid te gaan verwijderen.
In de borders zit onkruid wat moet worden gewied
en weggetrokken. Op de parkeerplaatsen in de
Blokstraat zit veel onkruid tussen de tegels en
langs de stoep. Het is mooi als dat er ook weer
netjes uitziet, nu alles zo mooi is opgeknapt.
Doe je mee op 12 mei? Heb je thuis geschikt
gereedschap liggen? Duurzaam GROEN is SAMEN
doen!
NAAMBORD
Het comité is de afgelopen maanden op zoek gegaan naar een bord voor de naam en de insectenhotels. Op 23 april heeft zij een bezoek gebracht
aan het bedrijf “Binthout” (www.binthout.nl). Een
prachtig bedrijf die Nederlandse bomen redt van
de versnipperaar en handgemaakte designproducten maakt. Het naambord wordt grotendeels
door het bedrijf gesponsord en zal tijdens de opening worden onthuld.
MAAIGEREEDSCHAP
Voor het duurzaam onderhouden van het gras is
het nodig om een kooimaaier en grasschaar aan
te schaffen. Dit kan nog vanuit de begroting worden bekostigd. Het comité zal daarom op zoek
gaan naar geschikt maaigereedschap. In het
"Groenvisie en Onderhoudsplan" valt hier meer
over te lezen.
OFFICIELE OPENING
Om te voorkomen dat het gras al tijdens de opening te zwaar wordt belast, hebben we onder
voorbehoud de opening op 15 juni gepland. Natuurlijk ontvangen jullie ruim van tevoren allemaal een officiële uitnodiging door de brievenbus.
Heb je een leuk idee voor de opening? Reageer
dan op de mail en dien je idee bij het comité in.
Tot de volgende Nieuwsflits in juni!
Het Tussendoor Comité

