ÉÉN JAAR GROEN
KORTENOORD
Ruim een jaar geleden ontstond het wijkinitiatief Groen Kortenoord,
vanuit de vraag: Kunnen we samen het groen in onze wijk mooier, leuker,
rijker maken?
Hieronder lees je wat dat al opleverde, en wat er op stapel staat voor het najaar.

Méér bloemen en kruiden
Op een aantal groenstroken in de wijk bloeien veel méér bloemen en kruiden dan eerst.
Goed voor vogels, vlinders, egels – en voor een kleurrijke aanblik.

JOB JANSENSTRAAT

Zo beheren bij de Job Jansenstraat omwonenden nu zelf een groenstrook. De
gemeente plantte er twee grote bomen, de bewoners zaaiden bloemen in. Er gaat
gauw nog meer gebeuren: het deel met de betonnen blokken wordt verbouwd tot
fijne, groene plek, en een deel van het gazon wordt een bloemrijk grasland.

VELDJE BIJ DE VAAS

Bij het Veldje bij de Vaas wordt nog maar 1 x per jaar gemaaid (najaar).
Hierdoor hebben de zaden in het voorjaar alle tijd.
Alle bloemen en kruiden vormen een kleurrijk veldje dat veel vogels (puttertjes!) en
vlinders trekt.
Een kersenboom overleefde de droogte niet.
De gemeente gaat deze binnenkort gelukkig vervangen.

LANGS HET FIETSPAD BIJ DE
BINNEN HAVEN

In de strook langs het fietspad bij de Binnenhaven maait de gemeente nu 1 x
per jaar (in het najaar). Ook hier bloeien allerlei kruiden en bloemen, die volop
bijen aantrekken. Dit najaar zetten omwonenden er enkele (fruit) boompjes bij
en een bijenhotel.
Op een strook op het Georg Sturmplantsoen blijft sinds de zomer een deel van
de bloemen staan, want dat is goed voor de drie oude zwarte berken en de
goud-iep: de boomwortels worden gespaard en de kruiden zorgen voor een
betere bodem.

HERSTEL VAN DE OUDE
MEIDOORNHAAG

De oude meidoornhaag tussen Tuinwijk en Buitenoord is door alle
bouwactiviteiten flink aangetast. Er ligt ook veel afval en er sterven bomen
omdat hun basten kapot zijn gemaakt.
We vroegen er aandacht voor bij de gemeente en stelden zelf een herstelplan
op samen met een meidoornhaag-deskundige.
De gemeente werkt dit najaar aan herstelwerk: aanplant van nieuwe struiken
en bomen, noodzakelijk snoei- en kapwerk. Zo wordt het weer een mooie plek
voor alle omwonenden inclusief de dieren (egels, eekhoorns, vogels, zelf een
ree..?)
We kijken of we als wijkbewoners (jong en oud) mee kunnen helpen planten
van nieuwe struiken en bomen - nader bericht volgt!

ONTMOETINGEN IN DE WIJK

De nieuwjaars-wijk-wandeling én borrel in januari trok ruim 60 bewoners.
Deze Nieuwjaars wandeling wordt een jaarlijks terugkerend evenement.
De volgende keer met ‘potkoken’ - een grote pot soep voor iedereen, ter
plekke gekookt boven een vuurtje. Alles volgens de dan heersende Coronaregels.

HOE RIJK IS DE WIJK?

Onder het motto Hoe rijk is de wijk? Telden zo’n 35 bewoners samen op een
zonnige zondag in juni alle plantensoorten in de groenstroken van Kortenoord.
Ruim 100 soorten werden geturfd, waaronder een aantal zeldzame. De telling
willen we jaarlijks herhalen.

STEKJES STRUINTOCHT

Tijdens de stekjes-struintocht in het voorjaar ruilden veel plantjes van
eigenaar.
Bewoners zetten stekjes die ze over hadden in hun voortuin. Er werd duidelijk
aangegeven, dat de stekjes er stonden om meegenomen te worden. Er werd
flink gestruind door de wijk. En er werden ook tips en trucs uitgewisseld.
We hopen dat alle planten het goed doen op hun nieuwe plek. De stekjesstruintocht zal volgend voorjaar weer plaatsvinden.

NIEUWE PLANNEN
De volgende activiteiten staan op stapel voor de komende tijd.

BUURTKAMER
Er zijn plannen voor een Buurtkamer in de nieuwe (Vrije) school die bij het park
in Kortenoord wordt gebouwd. Hier kunnen wijkbewoners activiteiten
organiseren – van zingen tot yoga, van vergaderen tot samen koken. Het proces
gaat nog niet zo snel, maar de gemeente wil dit najaar bewoners informeren.
Vanuit Groen Kortenoord denken we graag mee over de Buurtkamer. Wil je
ook meedenken? Stuur even een mailtje.

GROENE DAKEN

Wist je dat de daken van alle schuurtjes in Kortenoord geschikt zijn voor een
licht groendak met onderhoudsarme sedumplanten (‘sedum-light’)? Er zijn
complet doe-het-zelf pakketten te koop (kosten circa 300- 400 euro). Het is
relatief eenvoudig het sedumdak te leggen.
Er zijn ideeën om in Kortenoord collectieve inkoop- en aanleg actie te houden
voor wie zo’n groendakje wil. Dat scheelt kosten en samen doen maakt het nog
leuker. Heb je interesse? Stuur een mail aan groenkortenoord@gmail.com
NB: De gemeente Wageningen gaf in oktober subsidie voor de aanleg van
groene daken, groene gevels en groene tuinen. De subsidiepot was in een paar
dagen leeg! Waarschijnlijk komt er een nieuwe ronde.
NB: Hoe kijken de bewoners van de huurwoningen hier tegen aan? Kunnen we
de woningbouwvereniging ook meekrijgen?
Heb je interesse? Stuur een mail aan groenkortenoord@gmail.com

WELKE BOMEN STAAN ER IN
DE WIJK?

We willen komend voorjaar alle bomen in de wijk in kaart brengen: welke
soorten zijn er allemaal? Hoe oud zijn ze en hoe staan ze erbij? Heb je zin om
straks mee te inventariseren en op kaart te zetten? Geef je dan op via
groenkortenoord@gmail.com.

COMPOST UIT EIGEN WIJK?

Er zijn ideeën om een composteerplek te maken in de wijk (een plek van 5 x 5
meter, met daaromheen een groene haag). Iedereen uit Kortenoord kan hier
dan tuin- en snoeiafval brengen.
Enkele ‘compostmeesters’ zien erop toe dat dit tuinafval in enkele weken
verandert in ‘zwart goud’: compost voor de tuinen. Bewoners kunnen die
ophalen – i.p.v. dure zakken compost bij een tuincentrum te hoeven kopen. Zo
krijgen we een korte kringloop in eigen wijk. Het idee is met de gemeente
besproken. Nader bericht hierover volgt!

EN VERDER…!
Heb je zelf een idee? Wil je meedoen?
Heb je zelf een idee voor leuker of mooier groen in de wijk, of voor een
wijkactiviteit? Of wil je meedoen met wat er al loopt? Graag! Laat het weten
via groenkortenoord@gmail.com en iemand neemt contact met je op.
GroenKortenoord is ook te volgen op Instagram en Facebook, via de Nextdoorgroep Groen Kortenoord en natuurlijk de website.

