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Hierbij ontvang je de onregelmatig verschijnende Groen Kortenoord Nieuwsbrief met 
nieuws uit de wijk. Wij wensen je veel leesplezier.  
Reacties zijn natuurlijk welkom op groenkortenoord@gmail.com .  
 
 
 

Kortenoord krijgt een ‘Groene bibliotheek’!    
Stekjes, zaailingen, kamerplanten of buitenplanten die je over hebt: in de nieuwe groene 
bibliotheek kan iedereen in de wijk straks terecht voor het halen en brengen van planten. Op 
22 oktober wordt een glazen kasje opgebouwd dat een permanente groene bieb gaat 
vormen. Locatie: het veldje bij de Evert van der Heijdenstraat naast (wat nog rest van) de 
meidoornhaag.  
Meer informatie over hoe de groene bieb precies werkt en over de officiële opening volgt via 
de informatieborden in de wijk en de website.  
De voorbereiding van de groene bibliotheek is gedaan door een groep studenten van de 
WUR samen met omwonenden van het veldje aan de Evert van der Heijdenstraat.   
 
Wil je meehelpen opbouwen van het kasje? Sluit dan zaterdag 22 oktober aan, om 10 uur.  
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Zaterdag 5 november: aan de slag rond de meidoornhaag 
(Natuurwerkdag!) 
 
Er is onlangs overleg geweest met wethouders en ambtenaren van de gemeente 
Wageningen en een paar leden van de kerngroep van Groen Kortenoord over onder andere 
het herstel en onderhoud van de oude meidoornhaag. Die staat op de grens van Tuinwijk en 
Buitenoord. Het beheer van de meidoornhaag laat nogal te wensen over, dat is zonde! De 
haag vormt namelijk een belangrijk groen lint door de wijk: voor allerlei dieren (veel vogels, 
eekhoorns, bijen, vlinders..) en voor wijkbewoners om van te genieten.  
 
Op zaterdag 5 november gaan we zelf in het kader van de Natuurwerkdag een klein deel van 
meidoornhaag bij de overgang van de Frans Beijerstraat naar de Henk Blankesteinstraat 
opschonen en herstellen.  
 
Doe je mee? Heel graag! Ook kinderen zijn van harte welkom. Op de website en de 
informatieborden in de wijk staat eind oktober aangeven hoe laat en waar precies het 
werk begint.  
 

    
 
 

‘Bioblizt’ van start: samen 1000 soorten in de wijk vinden  
 
Vanaf 1 januari 2023 gaan we een jaar lang kijken hoe soortenrijk (biodivers) de wijk 
Kortenoord is. Dit gaan we doen in de vorm van een ‘Bioblitz’: een challenge om ergens een 
x-aantal soorten planten en dieren te vinden.  
Ons doel voor 2023 is om 1000 soorten planten, dieren, insecten en overige soorten in de 
wijk te tellen. Heb je geen verstand van soorten en hun namen? Geen probleem! We maken 
gebruik van de app ObsIdentify. Met deze app maak je een foto van de plant of het dier en 
dan vertelt de app je welke soort het is. Die soort wordt vervolgens automatisch aan onze 
Bioblitz toegevoegd.  
 

Meer informatie over hoe je meedoet volgt later dit jaar.   
 



Drie nieuwe informatieborden in de wijk 
 
Misschien heb je ze al gezien: op drie plekken in de wijk staan sinds 
kort informatieborden (Nijlantsingel, Frans Beijerstraat, fietspad 
Binnenhaven). Iedereen is welkom om die te gebruiken om een 
activiteit voor de wijk aan te kondigen.  
Spelregels zijn dat de activiteit zorgt voor sociale verbinding en/of 
verbetering van de wijk en niet commercieel is.  
Wil je reclame maken voor een workshop, ruilbeurs, 
zwerfafvalactie, speurtocht, wijkborrel.. of heb je een leuk idee 
voor de wijk dat je wilt delen? Kondig het aan op deze borden.  
Activiteiten vanuit Groen Kortenoord zullen er uiteraard ook op 
worden vermeld. De borden konden worden aangeschaft met 
financiële steun van Wageningen Doet.  

 
Wijk-compost   
Veel mensen weten de wijkcomposteerplek aan de Nieuwe Singel te vinden om snoei- en 
tuinafval te brengen: bladeren, maaisel, kleine takken en 
uitgebloeide bloemen en planten (geen keukenafval -   en 
liever geen snoeisel van de olijfwilg, want dat verteert erg 
langzaam). 
 Van al het ingeleverde groen wordt compost gemaakt. Een 
groep wijkbewoners – het composteerteam -  is regelmatig 
aan het werk om ‘rillen’ van het tuinafval te maken, zodat 
het kan gaan verteren tot mooie compost voor in de tuin. 
Het is een vak apart! De rillen moeten van binnen zeker 50 
graden worden. Dat vraagt een goede opbouw van materialen.   
Wil je ook meehelpen en meer leren over composteren? Je bent van harte welkom. Stuur 
een berichtje naar groenkortenoord@gmail.com.  Je hoort dan wanneer er gewerkt wordt 
op de composteerplek.   

 
Kort nieuws:  

- Er zijn ideeën om een (kleine) buurtmoestuin te realiseren voor en door 
wijkbewoners. 

- Wil je een activiteit organiseren in of voor de wijk en heb je hulp nodig voor de 
financiering? Stuur een mail naar groenkortenoord@gmail.com, dan kijken we hoe 
we kunnen helpen.  

- In de ‘bijenoase’ (buurtgroen) langs de fietsstrook bij de Binnenhaven staan kruiden, 
zoals rozemarijn en tijm. Voel je vrij er wat van te plukken om mee te koken.  

- De kerngroep van Groen Kortenoord komt weer bijeen op maandagavond 14 
november in het gebouw met de Vaas. Heb je vragen, plannen, suggesties of wil je 
aansluiten bij het overleg? Stuur een berichtje aan groenkortenoord@gmail.com  

- Groen Kortenoord denkt na over de beste organisatievorm. Dat kan bijvoorbeeld een 
vereniging zijn. Dat is een goede vorm voor zaken zoals sponsoring en subsidies.  

- Binnenkort start de bouw van de school aan de Voorburglaan. Hierin komt ook een 
wijkkamer. 
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