Voordat de Bomenbuurt er was … (7)
Nogmaals iets over ‘Huize De Griffioen’ op de singel, het huis waar de
wijk Griffioen met onze Bomenbuurt naar genoemd is.
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In 1768 werd door Massol de onderstaande plattegrond van de
buitenplaats gemaakt . Op deze plattegrond is te zien dat het park was
ingedeeld in meerdere delen met onder andere verschillende vijvers.
Duidelijk is te zien dat een deel van de tuin nu tot de Bomenbuurt
behoort. En ook het ‘Overwater’ aan de overkant van de Domburgse
watergang hoorde nog steeds bij 'De Griffioen'.

Naast het huis lag een langwerpige vijver (het Grand Canal). Deze kwam
uit in een komvormige vijver. In eerste instantie waren deze twee
waterpartijen van elkaar gescheiden maar in de negentiende eeuw
werden ze samengevoegd tot één vijver. Samen met (een deel van) het
huis en de theekoepel is het Grand Canal het enige wat vandaag nog van
de voormalige buitenplaats overgebleven is. Rond 1930 werd bij deze
vijver een villaparkje gebouwd dat de naam ‘Park De Griffoen’ kreeg.
Tot 1932 was ‘Huize De Griffioen’ eigendom van rijke Middelburgse
families. Soms bleef het door vererving lange tijd eigendom van dezelfde
familie, soms was het door verkoop in handen van een andere familie
gekomen.
In 1932 werd het huis aangekocht door de gemeente Middelburg. In de
eerste oorlogsjaren, na het verwoestende bombardement op de
binnenstad van Middelburg, is het huis tijdelijk gebruikt als secretarie en
trouwlocatie.
In 1942 wordt ‘Huize De Griffioen’ verkocht aan de Hervormde Diaconie
die het als rusthuis voor bejaarden in gebruik neemt. Daarna wordt het
huis in 1980 verkocht aan een projectontwikkelaar die er o.a. aan de
achterkant een gebouw met appartementen aan toevoegt. Het oude
herenhuis wordt gerestaureerd en in gebruik genomen als kantoor. Op
dit moment is deze ‘Monumentale kantoorvilla’ (zoals het op het bord
bij de singel aangeprezen wordt) te huur.

Hoe hoog is uw heg?
Zoals u weet wonen wij in een wijk met een beschermde status. In het
beeldkwaliteitsplan voor de wijk is vastgelegd wat wel en niet
toegestaan is. O.a. mogen er geen schuttingen rond onze tuintjes zijn.
Op plaatsen waar geen hoog plantsoen aan de tuin grenst, moet op de
scheiding tussen tuin en openbaar groen een heg staan. Deze heg zou
niet hoger dan 1.40 m mogen zijn maar i.v.m. de privacy wordt een
hoogte tot 1.80 m wel geaccepteerd. Jaarlijks controleert de gemeente

of bewoners van de wijk zich aan de afspraken houden. Wanneer dat
niet het geval is, kan de handhavings-ambtenaar ons er op aanspreken.
In principe is iedere bewoner zelf verantwoordelijk voor het snoeien van
de heg maar wie het zelf niet kan, willen wij helpen. Tweemaal per jaar
(eind mei en half augustus) maken wij een snoeironde en houden zo een
heg op een goede hoogte.
Hoe hoog is uw heg??  Laat uw heg niet te hoog worden!
Wie heeft het mooiste geveltuintje?
Het stukje grond voor het muurtje aan de voorkant hoort bij uw woning.
In onze Bomenbuurt zijn mooie, goed onderhouden geveltuintjes te zien
als visitekaartje van de woning. En alle geveltuintjes samen zijn een
visitekaartje van onze buurt. Daarom wil de Stichting Bomenbuurt het
onderhoud van deze tuintjes stimuleren. We doen dat door, net als in
vorige jaren, een wedstrijd uit te schrijven:
‘WIE HEEFT HET MOOISTE GEVELTUINTJE VAN DE BOMENBUURT?’
In juli gaat een onafhankelijke jury de geveltuintjes in de Bomenbuurt
bekijken en kiest de drie mooiste uit.
Natuurlijk zijn er prijzen:
* De eerste prijs is een plantenbon van € 50,-, in te wisselen bij het
tuincentrum van Arduin aan de Langevielesingel.
* De tweede prijs is een plantenbon van € 40,-.
* De derde prijs is een plantenbon van € 30,De winnaars krijgen begin augustus persoonlijk bericht en hun namen
worden ook bekend gemaakt via onze website www.griffioengroen.com
DOET U MEE ?

