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Groen Oost

Initiatief Groen Oost wil bewoners stimuleren om de wijk verder te vergroenen,
bijvoorbeeld door een hofje, pleintje, park of groenstrook zelf te beheren, liefst in
goede samenwerking met de gemeente. Daarbij denken we in netwerken, net als de
natuur zelf. Door groengebieden te verbinden ontstaat een groter territorium voor flora
en fauna. En als we ook de zelfbeheerders bij elkaar kunnen brengen, ontstaat een
netwerk van bewoners die elkaar kunnen helpen en inspireren.
Samen sterk, samen groen!
Met groene groet, Arnoud & Akke
Watervogeltuin
Nieuw in het Groen Oost netwerk: de
Watervogeltuin, beheerd door bewoners van
de Watervogelbuurt.
Ze hebben de groenstrook langs de Laan
van Soestbergen omgetoverd tot een oase
voor bijen, vlinders en andere insecten.
Het tuinontwerp voorziet in groene en
bloeiende planten in alle seizoenen wat zeer
aantrekkelijk blijkt voor insecten. Die komen af
op de vlinderstruik en het met bijenmengsel
ingezaaide middenstuk.
Ook de kruidenhoek (in bloeitijd) is erg
populair bij bijen en vlinders zoals koolwitjes,
admiraalvlinders en dagpauwogen.
Knap werk!

Wandelroutes
Ontdek al wandelend het netwerk van groen
Oost. We hebben negen routes uitgezet langs
al die prachtige natuurgebieden, parken,
tuinderijen en vergroende hofjes & pleintjes in
Oost. De routes raken elkaar, overstappen is
makkelijk. Je kunt de routes bekijken op onze
website. In de afgelopen corona-tijd hebben
veel bewoners dankbaar gebruik gemaakt van
dit routenetwerk om even een groen ommetje
te kunnen maken tussen al het thuiswerken en
zoomen door.

Op www.groenoost.net hebben we al 52
groenbeheerders op de kaart gezet.
Missen we er nog een?
Mail ons via info@groenoost.net

IJsvogelhof
De bewoners van het IJsvogelhof achter
de Gansstraat hebben hun versteende
binnenpleintje vergroend. Het is een
aantrekkelijk plekje geworden voor vogels
en insecten. Het groen buffert ook water na
overvloedige regenbuien, en verkoelt het plein
tijdens heet zomerweer. Maar de bewoners
pakken door. Ze hebben een aanvraag gedaan
bij het Initiatievenfonds om 30 geveltuintje
rondom het plein aan te leggen. Een
groenverdubbelaar! We zijn benieuwd naar
het resultaat komend voorjaar.

Wormenhotel
Buurtgenoot en kunstenaar Jamie Nee wil
graag meerdere wormenhotels bouwen in
Oost. Wormen kunnen GFT afval omzetten in
compost, goed voor tuin en park. In omringende
landen bouwen steeds meer buurten een
gemeenschappelijk wormenhotel. Zo slaan
ze twee vliegen in een klap: het GFT blijft in
de buurt, en voor compost hoef je niet meer
naar een tuincentrum. En doorgaans bouwen
ze onderkomens van afvalhout en gebruikte
pallets. Om hier aandacht te vragen wil hij een
wormenhotel in Rietveldstijl bouwen, op de foto
een eerste maquette. Hij zoekt medestanders
die bijvoorbeeld op een schoolplein of in een
hofje en binnenpleintje ook een wormenhotel
willen bouwen. Vooral kinderen blijken het
fascinerend te vinden. Jamie is te bereiken via
info@jamienee.com
Onontdekte plekjes, nieuwe groenplannen
& groene bewonersinitiatieven …
Wie Groen Oost volgt, blijf op de hoogte!
facebook.com/groenoost
Instagram.com/groenoost

Buurtbollentuin
Een rijtje bomen langs de Prins Hendriklaan vlak
bij het beroemde Rietveldhuis stond jarenlang
te verpieteren in krappe en slecht onderhouden
perkjes. Met hulp van Groen Oost hebben de
bewoners Rutger Amons en Geert Bakker de
gemeente via het initiatievenfonds gevraagd
om het op te knappen. En dat is gelukt!
Er is één grote groenstrook gemaakt van 50
meter lang. Nieuwe aarde erop, een half
miljoen bollen erin en daar bovenop een laag
met kruidenmengsel. Naar verwachting goed
voor een immense bloemenzee zodra de lente
aanbreekt. De Keukenhof in Oost?

Dit jaar konden we wegens
coronamaatregelen geen bijeenkomst
organiseren.
Zodra dat weer mogelijk is, willen we met
alle zelfbeheerders en groen-ambtenaren
weer bij elkaar komen.
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