
 

September 2015 

 

 

 

BOMENBUREN 

 

 

 

 

 

Website: www.griffioengroen.com 

Mail:        stboomgrif@zeelandnet.nl 

10 jaar SBG: traktatie 1 

Zaterdag 29 augustus hielden wij ons mooie buurtfeest t.g.v. het 10-jarig 

bestaan van de SBG. Wanneer je jarig bent, trakteer je:  

Met subsidie van de Rabobank en de Heidemaatschappij + een forse 

bijdrage uit eigen middelen konden op het Olmenpleintje, als kado aan de 

buurtbewoners, twee speeltoestellen in gebruik genomen worden:  

  ‘Vier op een rij’     en     ‘Memory’.  

Hebt u ze al uitgeprobeerd? Leuk voor jong en oud (of jong tégen oud)! 

10 jaar SBG: traktatie 2 

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan is ook het ‘Natuurpad 
Bomenbuurt Griffioen’ herzien en herdrukt. Dit boekje leidt u door onze 
Bomenbuurt en vertelt over al het bijzonder groen dat er is. de 
buurtbewoners die aanwezig waren op het feest hebben dit mooie boekje 
ontvangen. Alle andere buurtbewoners ontvangen hierbij dit 'Natuurpad'. 
 
Was u er niet? Op onze website ziet u een leuke serie foto’s van het feest. 
 

Wie heeft het mooiste geveltuintje? 

In ‘Bomenburen’ van mei werd deze jaarlijkse wedstrijd aangekondigd. 

Inmiddels zijn de winnaars van dit jaar bekend: 

1e prijs: dhr. en mw. Smallegange, Sleedoornlaan 3 

 “Een verzorgde geveltuin waarin de oorspronkelijke beplanting  

 met klimop en sneeuwbes op zeer originele wijze is gesnoeid.” 

2e prijs: dhr. en mw. De Does, Essenlaan 15 

 “Deze grote geveltuin is goed onderhouden en zeer bloemrijk  

 met o.a. lavendel, fuchsia, hibiscus, geraniums en rozen.” 

3e prijs: de Woongroep Arduin op Berkenlaan 11  

 “Een jonge  geveltuin die met aandacht wordt verzorgd. Het  

 geheel is heel fleurig met o.a. hortensia’s.” 

Alle winnaars hebben een cadeaubon en een bos bloemen gekregen. 

Ook vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd! 

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


10 jaar Stichting Bomenbuurt Griffioen: wat is bereikt? 

Onze Bomenbuurt is uniek door het openbare groen, aangeplant naar het 

groenplan van tuinarchitect C.P. Broerse, en de karakteristieke huizen die 

door architect Arend Rothuizen ontworpen zijn. Helaas was in de loop 

van de jaren het oorspronkelijke beeld van de wijk flink achteruit gegaan 

door slecht onderhouden plantsoenen met een willekeur aan beplanting en 

door allerlei schuttingen en bouwsels aan de achterkant van de huizen en  

de afdakjes aan de voorkant van de huizen. In 2005 was daarom bij de 

oprichting van de Stichting Bomenbuurt het doel: ‘het herstellen, 

verbeteren en duurzaam behouden van de unieke beeld- en woonkwaliteit 

van de Bomenbuurt Griffioen te Middelburg’. Wat is hierbij bereikt? 

Groenherstel en groenbeheer 
Als eerste werd, samen met de gemeente Middelburg, een renovatie-plan 
voor het groen opgesteld waarbij de groenstructuur van de wijk zoveel 
mogelijk teruggebracht werd naar het oorspronkelijke ontwerp. Vervolgens 
werd dit groenplan in de loop van de volgende jaren uitgevoerd door bijv. 
vervangen van niet-passende beplanting en door bij-planten van 
streekeigen heesters. 
 
Verder sloot de SBG met de gemeente een beheerovereenkomst waarin 
werd vastgelegd dat de SBG verantwoordelijk was voor het onderhoud en 
beheer van het openbaar groen (eerst alleen ten noorden van, later ook 
ten zuiden van de Berkenlaan) met uitzondering van de bomen, het gras en 
de vijver. De gemeente stelde hier een jaarlijkse financiële ondersteuning 
tegenover. 
 
Het Beeldkwaliteitsplan 

Het volgende aandachtspunt was de wildgroei aan schuttingen, afdakjes, 

enz. Met Woongoed werd afgesproken dat gegroeide situaties gedoogd 

werden zolang er dezelfde bewoners bleven wonen. Maar zodra een huis 

leeg kwam, zouden niet-passende elementen verwijderd worden en zou de 

grens tussen privé-tuin en plantsoen weer hersteld worden.  

Mede door toedoen van de SBG is de Bomenbuurt in 2010 tot                                          

beschermd gemeentelijk monument verklaard. De bijzondere kenmerken 

van de wijk werden vastgelegd in een Beeldkwaliteitsplan. Daarbij werden 

ook afspraken vastgelegd ter bescherming van de oorspronkelijke opzet 

van de wijk.   

De geveltuintjes 

De ontwerpers van de wijk hadden ieder huis een klein voortuintje gegeven 

om ook op deze manier een groen straatbeeld te verkrijgen.  

De SBG heeft vanaf het begin gestimuleerd deze geveltuintjes niet te laten 

verwilderen. Via de jaarlijkse ‘wedstrijd geveltuintjes’ en het ‘rozenproject’ 

wordt hier nog steeds aandacht aan gegeven. 

Gesprekspartner voor gemeente en Woongoed 

Mede doordat de SBG namens de bewoners van de Bomenbuurt kon 

spreken met de gemeente Middelburg en met Woongoed  

-is door de gemeente de wateroverlast in de laaggelegen gedeelten 

 vande buurt aangepakt, zijn straten en stoepen hersteld, enz. 

- zijn door Woongoed in 2011 de woningen gerenoveerd; 

- is een passend afdakje voor de ‘poort’ ontworpen en goedgekeurd; 

- kon in de Olmenlaan een ontmoetingspleintje aangelegd worden; 

- en konden heel veel andere zaken gerealiseerd worden. 

Tot slot 

Het bovenstaande is een selectie van wat in de afgelopen jaren bereikt is. 

Vanaf het begin heeft de SBG zich ingezet voor het groen in onze mooie 

Bomenbuurt, voor het behoud van het oorspronkelijke karakter van de wijk 

en voor de belangen van de bewoners. De SBG wil dit graag blijven doen 

maar is wel mede afhankelijk van voldoende vrijwilligers voor 

groenonderhoud en voldoende donateurs.  

En natuurlijk ook van de bewoners om zelf rond hun huis aandacht te 

blijven geven aan het behoud van het oorspronkelijke beeld van de wijk. 

Helpt u mee?! 


