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Intro

Beste groenbeheerders in Oost, dit is onze tweede nieuwsbrief.
We kregen leuke reacties op de eerste in mei, waarvoor dank! We hopen jullie allemaal
weer te zien op de initiatievenmarkt op 12 september, dan praten we bij.
Heb je vragen, opmerkingen of groene ideeën, laat ons weten!
Groene groet, Akke & Arnoud

Initiatievenmarkt Groen Oost

We nodigen bij deze alle (op dit moment een lijst
van ongeveer 50 personen) groenbeheerders in
Oost uit om op 12 september ideeën uit te wisselen
en concrete afspraken te maken over het verbinden
en versterken van het groene netwerk in Oost.
We maken dan kennis met medewerkers van de
gemeente die ons kunnen helpen om de wijk verder
te vergroenen. Aanwezig zijn o.a.; Stadsbedrijven
voor vragen over beheer, Waterproof030 en het
wijkbureau over subsidies, Fred Nuwenhuis, Wim
Horst, stadsecologen en leden van de wijkraad voor
coördinatie van buurt-overstijgende projecten.
Wij zijn er van overtuigd dat goed en breed
gedragen groenbeleid op wijkniveau ook
het beheer van individuele groenstroken en
parken ten goede komt.
Dus kom langs!

Bespreekpunten initiatievenmarkt
•

Hoe stimuleren we de aanleg van groendaken
en geveltuintjes?
Kunnen we routes maken met vleermuizenkasten
en nestkasten?
Hoe realiseren we egelsnelwegen en
eekhoornoversteekplaatsen?
Waar in Oost is er plek voor slangenbroedplaatsen,
wildebijenstengels etc?
Is er in het maaibeleid ecologische winst te
behalen i.s.m. bewoners?
Kunnen we groengebieden en parken beter
verbinden, denk aan:

•
•
•
•
•
-

De Wilg > Julianalaan > Wilhelminapark >
Rosarium > Bloeyendael
Maliebaan > Hooglandse Park > St Barbara;
Oversteek Koningsweg t.h.v. het
Galgenwaardsepad;
Oversteek Gansstraat - Oosterspoorbaan

Zijn er meer concrete ideeën die het groene
netwerk in Oost kunnen versterken ? Laat ons
weten, dan geven we ze alvast door aan de
gemeente, zodat medewerkers zich kunnen
voorbereiden.

Donderdag 12 september
Tijd: 16:00 - 20:00 uur
Locatie: Koningshof (Koningsweg 135A)
Met catering vers uit eigen kas!

Hoge opkomst infoavond groene daken
De opkomst tijdens de informatieavond
in juni over groene daken overtrof onze
verwachtingen: meer dan 200 buurtgenoten
kwamen naar De Wilg om zich te informeren.
En het heeft effect gehad: twee weken later
kregen we al berichten van buurtgenoten die
hun dak vergroend hebben. Oost pakt door!
De informatiepanelen die we speciaal voor de
avond hebben gemaakt, staan op onze website
www.groenoost.net Handig om buurtgenoten
met interesse naar toe door te verwijzen.

Groen Oost op de buurtmarkt
Op zaterdag 14 september organiseert de
ondernemersvereniging Puur Oost (Ostadeplein
en omgeving) een grote feestdag met in de
middag o.a. een buurtmarkt. Groen Oost is
daar met een kraampje met informatie over o.a.
groene daken en geveltuintjes. Er is ook ruimte
om andere groene initiatieven uit Oost onder
de aandacht te brengen, laat ons weten als je
mee wilt doen. En kom vooral langs, gezellig!
Zaterdag 14 september
Tijd: 12:00 uur tot 17:00 uur
Locatie: Adriaen van Ostadelaan

Geveltuintjes in de straat
De Oostkrant
besteedt
de komende
september-editie aandacht aan geveltuintjes.
Meer groen in de straat versterkt het groene
netwerk in de wijk, iets waar Groen Oost
enthousiast van wordt. Op onze website www.
groenoost.net hebben we informatie over
geveltuintjes verzameld.
Wil jij ook in je straat of buurt meer geveltuintjes,
laat ons weten, dan kunnen we kijken of we
daar - samen met de gemeente - actie op
kunnen ondernemen.
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