Kunnen onze huizen beter? Meedenkers gevraagd!
In 2011 zijn alle woningen in onze Bomenbuurt grondig gerenoveerd met
als doel hen van energielabel F naar label B of C te brengen. De gevels
kregen opnieuw spouwisolatie, in de woonkamers kwamen kozijnen met
HR++ glas, de dakisolatie werd vernieuwd, de Cv-ketel vervangen en wie
wilde kreeg een isolerende betonvloer i.p.v. de houten vloer.
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Inmiddels zijn we 10 jaar verder en Woongoed wil nu graag weten hoe na
10 jaar de staat van de woningen is en ook hoe het nu met de flora en
fauna in de Bomenbuurt gaat. Wat zou er anders of beter moeten?
Voor dit onderzoek schakelt Woongoed specialisten in die steekproefsgewijs de buurt doorlichten en met conclusies en aanbevelingen zullen
komen.
Maar een heel ander soort deskundigen zijn wij als bewoners. Wat zijn onze
ervaringen en adviezen? Wat zouden wij graag anders willen? Wat moet
meer aandacht krijgen? Daarom wil Woongoed een klankbordgroep van
bewoners opzetten. De leden zien de conclusies en aanbevelingen van de
onderzoeken, denken mee met de plannen, halen meningen van buurtbewoners op en geven deze weer door. Op die manier worden wij als
bewoners zoveel mogelijk betrokken bij wat gedaan zou moeten worden.
Liefst heeft Woongoed daarbij een vertegenwoordiger per straat en een
spreiding in leeftijd, gezinssamenstelling en van bewoners die al lang in de
Bomenbuurt wonen en van bewoners die er nog maar kort wonen.
Als Stichting Bomenbuurt (en tegelijk bewonerscommissie) hebben wij onze
medewerking toegezegd. Daarom krijgt u de uitnodiging van Woongoed om
mee te denken tegelijk met deze ‘Bomenburen’. Meedenkers gevraagd!
Heggen snoeien en uw tuinafval

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

Tweemaal per jaar snoeien wij heggen in de Bomenbuurt. Onze eerste
snoeidag zal zijn op maandag 30 mei. Het snoeiafval wordt aan het begin
van de Olmenlaan en bij de vijver in de Kornoeljelaan verzameld. U kunt
uw snoeiafval erbij doen. Het wordt door de gemeente opgehaald.

Het Olmenpleintje
Nee, een officiële naam is het niet en op Google Maps zul je het tevergeefs
intikken maar het is er wel: het Olmenpleintje op de hoek van de
Olmenlaan en de Berkenlaan. Met een steeds mooier wordende
vleugelnoot in het midden, een paar spelletjes (alleen voor kinderen?) en
met bankjes in de zon of, als het warm is, in de schaduw van de boom.
Vóór 2009 was daar een grasveld en aan de overkant van de Olmenlaan
stonden schoolgebouwen. Die zouden afgebroken worden en er zouden
woningen voor senioren komen (wat nu de Olmenhof is). Het toenmalige
bestuur van onze stichting wilde voor die ouderen een rustig plekje in de
zon creëren. Dat werd het Olmenpleintje. Met financiële ondersteuning van
Woongoed, het Oranje Fonds en de gemeente Middelburg kon dit
gerealiseerd worden. Ter gelegenheid van de opening dichtte de
stadsdichter Johannes Herman Buma:

Een plein voor allen
Ze legden in de wijk een plein aan
om te toeven, het heeft een plaats
gekregen tussen nieuw en oud,
ten behoeve van gevestigde en
gekomen bewoners van rondom
Kinderen spelen op het groen
ouderen onthaasting doen, kunnen
verpozen schaduw en zon hier zal
de lucht klinken aangenaam
tussen beminde bomen zitten
op blanke planken in elk seizoen
moet het hier te doen zijn even geen
bezorgdheid vrij van vlijt
Elkaar begroeten hier ontmoeten in de
houten rust; bewust aanwezig op dit
plein, hoeft niemand nog eenzaam te zijn.

De eerste jaren
was het
pleintje nog
een beetje
kaal: alleen
bankjes, een
jonge boom en
een beginnend
heggetje.
Bij het 10-jarig
bestaan van onze stichting (in 2015) zijn daar de speeltoestellen bij
gekomen. En inmiddels is het pleintje een fijn plekje om even rustig in de
zon te zitten. Je ziet dan ook steeds meer mensen daar gebruik van maken.
Met opzet werd in het midden een vleugelnoot (Pterocarya ) geplant, een
snelgroeiende boom met een laaghangende, brede en dichte kruin. De
vrucht is een kleine noot waar twee schutbladen omheen zijn gevormd als
een soort vleugels. De Nederlandse en de wetenschappelijke naam van de
boom slaat op deze vruchten (pteron = gevleugeld, karyon = noot). De
nootjes hangen met velen bij elkaar in lange trossen aan de boom. Deze
trossen blijven in de winter aan de boom en vallen pas in het voorjaar af.
Een vleugelnoot heeft licht en ruimte nodig en dan kan hij zich tot een
prachtige en imposante boom ontwikkelen. Een nadeel van deze boom is
wel dat hij aan de oppervlakte wortelt. Daardoor is de vleugelnoot niet
geschikt als straatboom. De wortels duwen de straatverharding omhoog.
Ook op het Olmenplein duwen de wortels de verharding omhoog. Daarom
hebben we in maart het pleintje wat minder ongelijk gemaakt door er hier
en daar verharding bij te storten. Tegelijk zijn de bankjes verstevigd.
Hoe geweldig een vleugelnoot kan worden zie je bijvoorbeeld aan de
vleugelnoot in de tuin van het Gasthuis op het Noordpoortplein. Het is de
dikste en oudste vleugelnoot van Nederland en won in 2020 bijna de titel
'Boom van het Jaar'. Zover is onze boom op het Olmenpleintje nog lang
niet maar hij stamt in ieder geval uit een goede familie.

