Bewonerscommissie werkt samen met Groei & Bloei; het waarom en hoe.
Als Groei & Bloei hebben we de afgelopen jaren, samen met gebiedsontwikkelaar BPD, flink aan de
weg getimmerd om van het nieuwe ‘dorp’ Steenbrugge een groene wijk te maken. BPD zette zich
daarbij in voor de openbare terreinen, Groei & Bloei voor het private deel, zeg maar uw tuinen. Wist
u dat de totale oppervlakte daarvan maar liefst 30% van het totale gebied omvat? Kortom het
vergroenen hiervan draagt ontegenzeggelijk bij aan de leefbaarheid van de wijk.
Voor ik verder ga, wil ik eerst antwoord geven op de vraag ‘wat is Groei & Bloei eigenlijk?’ Er is mij al
gevraagd of wij een hoveniersbedrijf zijn. Dat zijn we dus overduidelijk niet. We zijn een (landelijke)
vereniging van tuiniers en tuinliefhebbers, oftewel tuinhobbyisten, met over het land verdeeld ca
120 afdelingen. De landelijke organisatie geeft een maandblad uit onder dezelfde naam ‘Groei &
Bloei’ en organiseert landelijke evenementen (www.groei.nl). Als lokale afdeling, in ons geval
afdeling Deventer met zo’n 400 leden, organiseren we plaatselijke activiteiten, zoals lezingen,
cursussen, ruilbeurzen en excursies. Of zoals hier in Steenbrugge stimuleren en adviseren we
bewoners bij de aanleg van hun ‘groene’ tuin.
Dit stimuleren hebben we tot aan corona kunnen doen door middel van informatieavonden. BPD
vertelde op deze avonden de ‘geschiedenis’ van het dorp en wij gaven adviezen en tips voor de
aanleg van een groene tuin. Daarnaast hebt u nog flyers van ons in uw bus kunnen vinden. Daarin
hebben we u onder meer uitgelegd waarom een groene tuin zoveel aantrekkelijker is dan een
tegeltuin. Dat een groene tuin bij hitte aanmerkelijk koeler is dan een tegeltuin, dat hemelwater
(plensbuien) beter kan afvloeien (naar de bodem en niet naar de buren!) en dat deze aantrekkelijk is
voor alle soorten leven. Ook nu al, heb ik onlangs vernomen van buurtbewoners die trots vertelden
over de aanwezigheid van bijzondere vlinders en vele soorten vogels.
Heb je nooit een tuin gehad of er geen affiniteit mee, kan ik me voorstellen dat de drempel om
ermee te beginnen hoog is. Immers onbekend maakt onbemind. Daarom hebben we op onze website
www.deventer.groei.nl onder de kop ‘groentips & info’ diverse rubrieken opgenomen met daarin tips
over aanleg en beplanting van tuinen. Hier vindt u ook een duidelijk overzicht van sterke planten die
het goed doen in onze Sallandse tuingrond. Een selectie daarvan met beplantingsplan vindt u in onze
voorbeeldtuin naast Rien Ditzelstraat 2. Deze wordt door een lid van de bewonerscommissie
onderhouden. Ga eens kijken en doe er uw voordeel mee! En hebt u vragen, stel ze gerust via e-mail:
info@deventer.groei.nl.
Als Groei & Bloei hebben we mede aan de basis gestaan van de oprichting van de
bewonerscommissie, die onze doelstelling onderschrijft. Het is daarom dat we nog steeds
samenwerken. De zonnebloemactie, waarvan elders in deze Nieuwsbrief de uitslag te vinden is, is
daar een voorbeeld van. Wat ons betreft hoort u binnenkort nog meer van ons…
Geniet van uw tuin!
Cor Koppert, voorzitter Groei & Bloei Deventer e.o.

