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De rozen in de voortuintjes 

Om onze Bomenbuurt een nog fleuriger aanzicht te geven zijn in 2013 in 

een groot aantal voortuintjes twee rozen geplant. Daarbij werd de helft 

van de kosten door de bewoner betaald en de andere helft door de 

Stichting Bomenbuurt Griffioen. Al die rozen bloeien nu. Er zijn witte, 

roze, rode, oranje, kleinbloemige, grootbloemige en trosrozen bij. Op 

onze website  kunt u een aantal prachtige foto’s van deze rozen zien.  

 

Een ‘ommetje’ op een zomeravond? 

Op een mooie zomeravond is het heerlijk een eindje te lopen. Kent u het 

‘ommetje’ door het natuurgebied De Cleene Hooge al?  

De rand van Griffioen-2 is het Laurens Stommespad met als zijweg de 

doodlopende Cleene Hoogeweg. Voor wandelaars loopt dit weggetje 

niet dood. Aan het eind kunt u met een trekpontje de Domburgse 

watergang over, sla linksaf en u hebt een prachtig paadje tussen twee 

watergangen waar u kunt genieten van het weidse uitzicht, de rust van 

het landschap en de vele watervogels. Verderop is weer een trekpontje. 

Daarna loopt u langs de rand van weilanden, gaat u een bruggetje over 

en komt u langs de watergang weer terug op het Laurens Stommespad.  

De wandeling is 3 km lang. Tussen de twee trekpontjes is een mooie 

grote bank geplaats zodat u halverwege kunt uitrusten en naar alle 

kanten van het uitzicht kunt genieten. 

 

Groenonderhoud en heggen snoeien 

Eenmaal per maand is er een ‘algemene onderhoudsavond’ waarop we 

het groen in onze wijk bijhouden. De volgende keer is aanstaande 

donderdag (7 juli). We verzamelen om 19.00 u bij de materiaalgarage. 

Op vrijdag 29 juli worden voor de tweede keer de heggen gesnoeid.  

Beide keren bent u hartelijk welkom om te komen helpen.  

Inlichtingen bij Marien Boonman, tel. 06 15 60 31 27. 

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


Het ontstaan van de Bomenbuurt (5) 

In de vorige aflevering van deze rubriek zagen we dat onze woningen 

rond 1950 gebouwd zijn volgens het ontwerp van architectenbureau 

Rothuizen ’t Hooft. Daar zaten een aantal opvallende elementen in. 

Bij het ontwerp was uitgegaan van ruime, open en groene ruimten aan 

de tuinkant van de huizen, waarbij het open karakter niet verstoord 

mocht worden door schuttingen of schuurtjes. Vandaar dat Rothuizen 

geen berging aan de tuinkant van de huizen ontwierp maar aan de 

voorkant, waarbij de ‘achterdeur’ aan de straatkant van een huis kwam 

maar dan wel verscholen achter een muurtje en een poortje. Door het 

binnenplaatsje ongeveer 60 cm te verdiepen, kon de tweede deur ook 

60 cm lager geplaatst worden zodat hij vanaf de straat aan het oog 

onttrokken zou worden door het muurtje. Het gevolg was wel (zoals 

blijkt) dat het lager gelegen binnenplaatsje en de berging het meest 

gevoelig waren en zijn voor wateroverlast. Rond de voordeur  werd een 

brede witte sierrand aangebracht om deze deur er uit te laten springen. 

In de vijftiger jaren werden de huizen verwarmd door kolen te stoken. 

Daarom kwam op het binnenplaatsje naast de deur naar de berging een 

kolenhok (bij een aantal huizen nog aanwezig) met een schuifje naar 

deze bijkeuken zodat de kolen van binnenuit geschept konden worden.  

Andere opvallende zaken aan de woningen waren de in diepte 

verspringende voor- en achtergevel, de grote open puien aan de 

tuinkant en het ruitpatroon dat op veel plaatsen terug komt: in het 

raampje aan de voordeur, het muurtje aan de straatkant, het 

scheidingshekwerk tussen de tuintjes, het balkonhek, de schuifdeur 

tussen de woon- en eetkamer, de schoorsteenmantels, enz. 

Er waren drie soorten woningen: de tussenwoningen (A-woningen), de 

woningen aan de westkant van een blok die de voordeur aan de zijkant 

van het huis hebben (B-woningen) en de woningen aan de oostkant van 

een blok waarbij het binnenplaatsje om de hoek van het huis doorloopt 

(C-woningen). De huurprijzen waren f. 44,95 (A-woningen), f. 46,90  

(B-woningen) en f. 49,10 (C-woningen). Deze huurprijzen waren naar 

Middelburgse begrippen hoog zodat men zei: “die bewoners zullen zeker 

geen echte boter meer kunnen betalen maar moeten het met margarine 

doen”. De wijk kreeg dan ook de bijnaam ‘margarinebuurt’. (Er was ook 

nog een tweede bijnaam, maar daarover een andere keer.) 

De gebouwde huizen waren bedoeld voor de gegoede middengroepen. 

Bij de toedeling werd hier streng op gelet: leraren, ambtenaren, politie-

agenten, officieren, enz. mochten er gaan wonen, onderofficieren niet.  

Er waren regels waaraan men zich te houden had: het was bijv. niet 

toegestaan de was op het balkon op te hangen. Dat gebeurde wel in 

arbeidersbuurten maar kon in een nette buurt als de Griffioen niet 

toegestaan worden. Om de was te drogen was in de bijkeuken een 

droogrek aangebracht (in sommige huizen nog aanwezig). 

Verder moesten, om het ruime en open karakter van de wijk in stand te 

houden, privé tuintjes en openbaar groen op een natuurlijke wijze in 

elkaar overgaan. Daarom mochten er geen schuttingen geplaatst 

worden, mocht er in het tuintje geen schuurtje of tuinhuisje staan, 

mocht de tuin alleen als siertuin gebruikt worden en moest de 

afscheiding met het openbaar groen een lage heg zijn. 

De volgende keer nog wat meer over het groenplan van de wijk.  

Vorige afleveringen van deze rubriek kunt u op onze website nalezen. 

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 en leeft. 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 nieuws 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. 


