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Het ontstaan van de Bomenbuurt (6) 

De vorige keer zagen we dat bij het ontwerp van onze wijk was 

uitgegaan van ruime, open en groene ruimten aan de tuinkant van de 

huizen, zonder schuttingen of schuurtjes.  

Het groenplan voor de Griffioen (zie hierboven) is ontworpen door 

tuinarchitect C.P. Broerse. Hij wilde in deze woonwijk, die toen aan de 

rand van de stad lag, het open Walcherse landschap met stroken heggen  
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laten doorlopen. Zijn plan bevatte dan ook grote open grasvelden en 

lage heggen. In de straten mochten alleen inheemse bomen en struiken 

komen zoals kastanje, eik en lijsterbes. Op zijn plattegrond was precies 

aangegeven hoeveel bomen of struiken er van een bepaald soort 

moesten worden gepland en waar ze moeten komen. De straten kregen 

vervolgens de namen van de bomen die er in staan. (Op onze website 

vindt u onder ‘Bomenbuurt Griffioen’ bij iedere straat een beschrijving 

van de boom waar die straat naar genoemd is.)  

In de grasvelden nam Broerse kleine perkjes met bloeiende planten op 

zoals rozen en forsythia.  Bij de hoekwoningen waar de voordeur aan de 

zijkant zit, plaatste hij hogere beplanting zodat de voordeur daardoor 

wat verscholen was. 

 

Het bestuur van de stichting ‘Goed Wonen’, die deze huizen in beheer 

had, vond dat het openbaar groen ontzien moest worden en liet daarom 

verbodsbordjes op de grasvelden zetten. Het hielp niet zoveel. De 

grasvelden nodigden uit tot balspelen waarbij natuurlijk de bal af en toe 

uit de bosjes gehaald moest worden (en waardoor er wat schade aan het 

groen ontstond). Na verloop van tijd verdwenen de bordjes. 

Broerse en de geveltuintjes 

Na aanleg blijft Broerse zich betrokken voelen bij het groen in de 

Bomenbuurt. In 1954 schrijft hij over de geveltuintjes:  

“Sommige bewoners zien kans om van dit stukje grond toch iets aardigs te 

maken. Misschien zou dit kunnen worden gestimuleerd wanneer de 

woningbouwvereniging eens een wedstrijd uitschreef voor wie de beste 

resultaat met de aanleg en het onderhoud van dit plekje weet te bereiken.” 

De stichting ‘Goed wonen’ heeft dit nooit gedaan. Maar zie daar …..!  

Sinds enkele jaren houdt de stichting Bomenbuurt Griffioen jaarlijks de 

wedstrijd ‘Wie heeft het mooiste geveltuintje?’ en stelt daar prijzen bij 

beschikbaar. Zo wordt de wens van Broerse na 60 jaar toch nog vervuld. 

 

Wedstrijd Geveltuintjes 2016 

Dit jaar is deze wedstrijd voor de 5e keer gehouden. De winnaars zijn nu: 

1e prijs: mw. Wierda, Tamariskenlaan 13 

  “Een hele haag van een regelmatig gesnoeide Fatshedera, wat een 

   opgeruimd beeld geeft. De uitstraling van dit geveltuintje is op dit 

   moment eigenlijk heel hip.“ 

2e prijs: fam. Geelhoed, Sleedoornlaan 1 

  “Een deel oorspronkelijke beplanting met een goed onderhouden 

   Cotoneaster, met daarnaast een enorme buxus, grappig geknipt  

  naar de vorm van een beest. Enkele roze rozen prijken fier vooruit.” 

3e prijs: fam. De Boks, Kastanjelaan 7 

  “Over de gehele geveltuin siert een goed in toom gehouden  

  Klimhortensia. Het geheel ziet er verzorgd uit. De tuin is zo  

  eenvoudig mooi en rustig, en ook in de winter groen.” 

Zie voor foto’s van deze tuintjes onze website www.griffioengroen.com 

Alle winnaars hebben een cadeaubon en een bos bloemen gekregen. 

Ook vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd! 



 


