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BOMENBUREN

In voorgaande ‘Bomenburen’ hebben we in acht afleveringen gekeken naar de
geschiedenis van onze Bomenbuurt (de vorige stukjes kunt u op onze website vinden
onder ‘BOMENBUURT GRIFFIOEN UITGELICHT'). Het bovenstaand ecologieproject werd
in juni in onze buurt uitgevoerd. De informatie erover moest daarom rond de zomer in
Bomenburen geplaatst worden maar onderbrak de serie ‘Het ontstaan van de
Bomenbuurt’. We beloofden u nog een afronding.
Bij de vijver in de Berkenlaan staat een informatiebord over onze wijk. In deze laatste
aflevering van de serie nemen we de tekst van dit bord over, ook als samenvatting van
de voorgaande stukjes.

“De groene buitenwijk Griffioen – nu de Bomenbuurt – is in 1947
ontworpen door de Middelburgse architect Arend Rothuizen (19061990) omdat het stadsbestuur na de verwoestingen tijdens de oorlog de
bouw van middenstandswoningen noodzakelijk achtte. Voor het
stedenbouwkundig plan baseerde Rothuizen zich op de tuinstad ideeën
van Marius Duintjer voor dit gebied.
Rothuizen introduceerde de onderbroken strokenbouw en de op het
zuiden gerichte tuinen. Deze oriëntatie, die geaccentueerd wordt door
de flauw hellende daken en het grote verschil in architectonische
uitdrukking tussen voor- en achterkant, geven de wijk een modernistisch
karakter. Licht, groen en ruimte bepalen de sfeer van de wijk die in 1950
gereed kwam.
Het groenplan van de wijk werd bedacht door de in Serooskerke
geboren tuinarchitect Christian Broerse (1902-1995), die op Walcheren
meewerkte aan de Middelburgse bolwerken en de parken van Ter
Hooge, Der Boede en Toorenvliet. Zijn grote openbare groene zones
met inheemse beplanting die grenzen aan de private tuinen vormen als
het ware de longen van de wijk.

Website: www.griffioengroen.com
Mail:
stboomgrif@zeelandnet.nl

In het hart van de wijk werd een vijver gegraven. Omdat de subtiele
overgang tussen tuin en park geen schuren of schuttingen verdraagt,
ontwierp de architect aan de straatzijde een verdiepte en achter een
muurtje verstopte achteringang met berging. Deze typische toevoeging
gaf de wijk in de volksmond de naam pisbakkenbuurt.

Thans zijn de 112 woningen in de wijk eigendom van Woongoed
Middelburg. De Stichting Bomenbuurt Griffioen verzorgt het onderhoud
van het meeste groen in de geliefde woonwijk.”
Voor de inhoud van deze serie ‘Het ontstaan van de Bomenbuurt’ is, naast diverse
andere bronnen, ruim gebruik gemaakt van het artikel ‘De Griffioen, een wijk apart’ in
‘Nehalennia’ (zomer 2002), geschreven door Piet Smallegange, een mede-Bomenbuurtbewoner die helaas op 12 oktober jl. overleden is.
Het artikel uit Nehalennia is o.a. te vinden op tijdschriftenbankzeeland.nl

Nogmaals: Het ecologieproject van de CSW
In de drie vorige afleveringen van Bomensturen stonden artikeltjes over het
ecologieproject van de CSW (na te lezen op onze website). Hier hebben we
twee reacties op gekregen waarvan de eerste hiernaast staat.
In het derde artikeltje ging het o.a. over de vijver in park de Griffioen. Daarin
stond: Ruim 20 jaar geleden is de huidige vijver in opdracht van de gemeente
Middelburg grondig uitgediept en schoongemaakt. Wijkgenoot Wim Wattel,
oud-biologieleraar van de CSW, stuurde een kopie van een artikel uit de PZC
van 9 april 1991. Hierin leest u waarom dit uitdiepen destijds nodig was.
(De tweede reactie komt de volgende keer.)

Ons snoeien en uw snoeiafval
‘Snoei geeft bloei.’ De periode waarin de bomen kaal zijn is een goede tijd om
te snoeien. In de Bomenbuurt willen we dat op donderdag 14 december doen.
Ons snoeiafval wordt dan op twee plaatsen in de wijk verzameld: aan de begin
van de Olmenlaan en bij de vijver in de Kornoeljelaan. Na 1 á 2 weken wordt
dit snoeiafval (omdat het van openbaar groen afkomstig is) door de gemeente
opgehaald.
Wanneer u rond deze data zelf in uw tuin snoeit, kunt u uw snoeiafval bij onze
afvalhoop gooien. U hoeft het dan zelf niet af te voeren. Wanneer er geen
afvalhoop meer ligt mag er op deze plaatsen ook niet meer gestort worden.

