Afdakjes en subsidie
Bij veel huizen in onze buurt is over de ‘achteringang’ (zie blz. 2) een
overkapping aangebracht. Daardoor is er in de loop van de jaren een
wildgroei aan afdakjes ontstaan. In 2010 is de buurt aangewezen als
beschermd gemeentelijk monument en één van de bepalingen hierbij
was dat er voortaan maar één type afdakje toegestaan zou worden.
Op initiatief van de vereniging Bomenbuurt is in 2011 een transparante
overkapping ontworpen. Bij verhuizing moet nu het oude afdakje
afgebroken worden en voor nieuwe bewoners is alleen het nieuwe type
afdakje toegestaan. Ook huidige bewoners kunnen voor deze nieuwe
overkapping kiezen.
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Inmiddels is bij 15 huizen in onze buurt dit fraaie afdakje geplaatst. Een
grote uitvoering is o.a. te zien bij de brievenbus op de hoek van de
Berkenlaan. En in de Essenlaan is er een vrijwel aaneengesloten rijtje
van 5 woningen met het kleinere afdakje.

BOMENBUREN

In het voorjaar zullen alle bewoners een nieuw aanbod voor de plaatsing
van zo’n afdakje krijgen. Evenals de vorige keer kunt u bij aanschaf de
helft van de aanschafkosten van de Stichting Bomenbuurt als subsidie
terug ontvangen.

Werkrooster groenonderhoud
In de volgende twee maanden gaan we gezamenlijk aan de slag op:
Zaterdag 16 maart 10.00 – 12.00 u
Donderdag 4 april 19.00 – 20.00 u
Donderdag 2 mei 19.00 – 21.00 u
Mei (vóór eind mei)

Website: www.griffioengroen.nl
Mail: stboomgrif@zeelandnet.nl
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Snoeien (tweede keer)
Algemeen onderhoud
Algemeen onderhoud
Heggen snoeien (eerste keer)

We verzamelen bij de materiaalgarage (Essenlaan 40).
Inlichtingen bij Marien Boonman, tel. 06 15 60 31 27.

Het informatiebord over de Bomenbuurt

Stinzenplanten in de Bomenbuurt

Op de Open Monumentendag in september onthulde wethouder Simons
bij de vijver een informatiebord over onze buurt. Daarop lezen we o.a.:

Stinzenplanten zijn van oorsprong in de 18e eeuw aangeplant rond
buitenplaatsen, in het noorden van ons land state of stinze genoemd.
Merendeel zijn het voorjaarsbloeiers en verwilderd worden ze als een
aparte categorie gerangschikt onder de inheemse flora van Nederland.
Ook in de Bomenbuurt staan verscheidene soorten stinzenplanten. Door
hun natuurlijke uitstraling passen ze heel goed bij het karakter en in de
structuur van het groen.

De groene buitenwijk Griffioen – nu de Bomenbuurt – is in 1947
ontworpen door de Middelburgse architect Arend Rothuizen (1906-1990)
omdat het stadsbestuur na de verwoestingen tijdens de oorlog de bouw
van middenstandswoningen noodzakelijk achtte. Voor het
stedenbouwkundig plan baseerde Rothuizen zich op de tuinstad ideeën
van Marius Duintjer voor dit gebied.
Rothuizen introduceerde de onderbroken strokenbouw en de op het
zuiden gerichte tuinen. Deze oriëntatie, die geaccentueerd wordt door de
flauw hellende daken en het grote verschil in architectonische
uitdrukking tussen voor- en achterkant, geven de wijk een modernistisch
karakter. Licht, groen en ruimte bepalen de sfeer van de wijk die in 1950
gereed kwam.
Het groenplan van de wijk werd bedacht door de in Serooskerke geboren
tuinarchitect Christian Broerse (1902-1995), die op Walcheren
meewerkte aan de Middelburgse bolwerken en de parken van Ter Hooge,
Der Boede en Toorenvliet. Zijn grote openbare groene zones met
inheemse beplanting die grenzen aan de private tuinen vormen als het
ware de longen van de wijk.
In het hart van de wijk werd een vijver gegraven. Omdat de subtiele
overgang tussen tuin en park geen schuren of schuttingen verdraagt,
ontwierp de architect aan de straatzijde een verdiepte en achter een
muurtje verstopte achteringang met berging. Deze typische toevoeging
gaf de wijk in de volksmond de naam pisbakkenbuurt.
Thans zijn de 112 woningen in de wijk eigendom van Woongoed
Middelburg. De Stichting Bomenbuurt Griffioen verzorgt het onderhoud
2 van het meeste groen in de geliefde woonwijk.

Vanaf januari bloeien de sneeuwklokjes in de boomspiegels en langs de
stoepranden. Op 1 januari stonden ze al volop boven de grond en zelfs in
bloei. Als er een koude periode komt staat de groei een poosje stil maar
echt kapotvriezen, zullen ze niet.
De bakkruudjes ofwel de stengeloze sleutelbloemen doen hun best. Ook
de gele winterakonietjes zijn vroegbloeiers en tussen de struiken te
vinden.
Later in het voorjaar wordt de gele kleur overgenomen door het
speenkruid, geen stinzenplant maar wel een opvallende bodembedekker
en mits een beetje in toom gehouden de moeite waard. Nog later volgen
longkruid en daslook.
.
De Italiaanse aronskelk is met zijn grote glanzende bladeren een
opvallende plant. Zijn kleinere soortgenoot: de gevlekte aronskelk is wat
zeldzamer maar in de Bomenbuurt overal te zien in de plantsoenen.
In februari/maart bloeit de gele Kornoelje en waar anders dan in de
Kornoeljelaan. Een mooi exemplaar staat op de hoek met de Berkenlaan.
Heel opvallend klinkt op zachte dagen in de winter en in het voorjaar het
lied van de zanglijster. Op een hoge plek laat hij van zich horen en daar
word je altijd blij van.
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