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10 jaar Stichting Bomenbuurt Griffioen: FEEST! 

Deze zomer bestaat de Stichting Bomenbuurt Griffioen 10 jaar. Dat willen 

we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan! Als feestdag is gekozen 

voor zaterdag 29 augustus (= laatste dag zomervakantie 2015). Op die dag 

willen we van 12.00 u tot 16.00 u een buurtfeest houden met onderdelen 

voor kinderen en volwassenen. Wat is er dan te doen? 

 Onthulling nieuwe speeltoestellen op Olmenpleintje door 

wijkwethouder de heer Chris Simons 

 Optreden  Olmenhof-koor 

 Optreden Flamencogroep ‘Con Mucho Gusto’ 

 Kleedjesmarkt voor kinderen 

 Springkussen; schminken van kinderen 

 Oud Hollandse Spelen voor kinderen en volwassenen 

 Optreden ‘Het Dodenleger’ 

 Rondleiding door de buurt a.d.h.v. de vernieuwde uitgave van het 

‘Natuurpad Bomenbuurt Griffioen’ 

En natuurlijk is er voor u een hapje, een drankje en een presentje.  

In augustus ontvangt een uitnodiging! Houdt u deze middag alvast vrij? 
 

Volgt u onze website al? 

In onze Bomenbuurt is veel moois te zien. Regelmatig komen er foto’s op 

onze website van al wat groeit en bloeit. Wilt u meegenieten of op 

bijzondere details gewezen worden? Bekijk dan onze website 

www.griffioengroen.com  eens.  

U kunt ook aangeven dat u steeds een berichtje wilt ontvangen wanneer 

iets op de website geplaatst wordt. Rechts onderaan ziet u “Volg 

griffioengroen.com”. Vul daar uw mailadres in en klik op “Aanmelden”. 

Vervolgens krijgt u een mailtje met de vraag uw aanmelding te bevestigen. 

Klik in dit mailtje op “Bevestiging volgen” en u ontvangt voortaan een 

mededeling wanneer iets aan de website toegevoegd is. 

http://www.griffioengroen.nl/
mailto:stboomgrif@zeelandnet.nl


10 jaar Stichting Bomenbuurt Griffioen 

De Stichting Bomenbuurt Griffioen is opgericht op 10 juni 2005. Dit jaar 

vieren we dus ons 10-jarig jubileum.   

De aanleiding 

De directe aanleiding voor het oprichten van onze stichting was het 

groenrenovatieplan van de gemeente Middelburg in februari 2003. Volgens 

dit plan zouden o.a. vrijwel alle heesterpercelen in onze buurt gerooid 

worden. Denkt u zich eens in: alle bomen en struiken op de ‘koppen’ van en 

tussen de woonblokken zouden verdwijnen, alles zou gras worden met hier 

en daar een boom op het grasveld. Het aanzien van en de groenbeleving in 

onze Bomenbuurt zou totaal veranderen! 

De bewoners kwamen massaal in verzet. Op de info-avond van de 

gemeente in maart 2003 kwamen (in plaats van de gebruikelijke 

10 á 15 belangstellenden) meer dan 100 personen. De (geschrokken) 

gemeente trok het plan in. Maar wat dan?? 

Een nieuw groenplan 

Er was niet alleen verzet, er was ook de bereidheid om constructief mee te 

denken en mee te werken. Dit resulteerde in een werkgroep met 

vertegenwoordiging van bewoners, Woongoed en de afdeling Groenbeheer 

van de gemeente Middelburg. 

Eerst werd een analyse gemaakt van sterke kanten van onze wijk (ruim en 

open karakter, afwisseling in beplanting) en zwakke kanten (veel 

achterstallig groenonderhoud, rommelig totaalbeeld). Vervolgens werd een 

nieuw groenplan opgesteld met ca. 45 verbeterpunten. Nadat dit plan de 

instemming van de bewoners gekregen had, werd het begin 2004 

vastgesteld. 

De noodzaak van een stichting 

Onderdeel van het groenplan was dat bewoners een deel van het 

groenbeheer van de gemeente zouden overnemen en dat de gemeente 

hieraan een financiële bijdrage zou geven. De gemeente eiste hiervoor 

(terecht) een rechtspersoon in de vorm van een stichting. Ook andere 

mogelijke subsidieverleners zouden alleen aan een stichting ondersteuning 

willen geven. Daarom werd de ‘Stichting Bomenbuurt Griffioen Duurzaam’ 

opgericht. Op 10 juni 2005 ondertekenden alle betrokkenen in het bijzijn 

van een notaris de stichtingsakte. 

Doel van onze stichting 

In de oprichtingsakte staat o.a.: “De stichting heeft ten doel het herstellen, 

verbeteren en duurzaam behouden van de unieke beeld- en woonkwaliteit 

van de Bomenbuurt Griffioen te Middelburg.”  

In dat opzicht is er de afgelopen 10 jaar veel bereikt. Maar daarover een 

andere keer meer. 

 

Een groene gezonde wijk 

In de brochure ‘Een groene gezonde wijk’, bestemd voor GGD’s en 

gemeenten, lazen we: 

“Wie in een groene wijk woont, voelt zich beter en bezoekt de huisarts 

minder vaak. Een groene omgeving vermindert stress, nodigt uit tot 

bewegen en tot het ontmoeten van buurtbewoners. Ziekten als 

angststoornissen en depressie leggen een groot beslag op de 

gezondheidszorg. Hier zijn hoge kosten mee gemoeid, terwijl de kans op 

deze klachten in een groene omgeving juist kleiner is. Daarnaast is groen in 

de buurt goed voor de ontwikkeling van kinderen en kan het bijdragen aan 

persoonlijke ontwikkeling, zingeving en een goed microklimaat.  

Kortom, groen in de wijk is essentieel voor het verbeteren van de 

gezondheid van de inwoners.” 

En wij wonen in zo’n groene buurt! ….. “Op uw gezondheid!”  
 

Meewerken? 

De volgende gelegenheden om mee te werken aan het onderhouden van 

‘ons’ groen is op 6 augustus van 19.00 tot 21.00 u. We starten bij de 

materiaalgarage, Essenlaan 40. Info:  Marien Boonman, tel. 06 15 60 31 27. 


