Van rommelig groen naar Blekerplantsoen
Een buurtinitiatief in samenwerking met de gemeente
voor een sfeervolle entree naar de Schildersbuurt.
Vanuit het 1e Schilderskwartier is al langer de behoefte om het stukje groen aan
de Blekerstraat een kwaliteitsimpuls te geven. Deze groene driehoek is voor
velen de entree van de wijk. Maar door armzalig groen en ongelukkig geplaatste
huisvuilcontainers is het eerder een aanfluiting dan een waardige entree.
Wij hebben van de gemeente de mogelijkheid gekregen om, in aansluiting op
groot onderhoud van de Melkweg, nieuwe plannen voor het stukje groen te
bedenken. Er is een kleine werkgroep gevormd van enkele leden van het 1e
Schilderskwartier en omwonenden. Samen met de gemeente hebben we een
nieuw plan voor het Blekerplantsoen bedacht.
De reden om nu met dit initiatief te komen, is dat het mee kan liften met de
geplande uitvoering van groot onderhoud aan de Melkweg komend voorjaar.
Voor het verplaatsen van de huisvuilcontainers is draagvlak in de buurt nodig.

ons voorstel
Het plantsoen wordt groter. In plaats van een trottoir rondom het plantsoen
komt er een aansprekende looproute door het groen die de aangrenzende
straten verbindt.
Een laag hekje langs de buitenrand en in hoogte variërend groen zorgen voor
sfeer.
De kap van de minder gezonde bomen in het midden zorgt voor meer licht en
de bodem kan zodanig verbeterd worden, dat gevarieerde beplanting mogelijk
wordt.
Er ontstaat ruimte voor het plaatsen van bankjes en een kunstwerk.
De verplaatsing van de huisvuilcontainers neemt een veel gedeelde ergernis
weg bij bewoners van de Schildersbuurt.
De parkeerplaatsen rond het plantsoen worden verplaatst zodat het groen meer
aandacht krijgt. De oude dwinger-structuur komt meer tot haar recht. Er komt
meer overzicht en dus meer veiligheid voor voetgangers en fietsers.

OP ZATERDAG 18 NOVEMBER BENT U TUSSEN 12.00 EN 14.00 UUR
VAN HARTE WELKOM BIJ DE INLOOPBIJEENKOMST OP BLEKERSTRAAT 7.

TOELICHTING PLAN
Inrichting van het plantsoen:
Hoe de inrichting van het plantsoen er uit gaat zien staat nog niet vast. In
de komende periode gaan wij met een groenontwerper van de gemeente aan
de slag. Tijdens de inloopbijeenkomst laten wij voorbeelden zien die wij
inspirerend vinden. Wij horen graag van u wat u aanspreekt.
Door het plantsoen komt een pad. Onderdeel van de inrichting zijn ook
bankjes, een laag hekje en een kunstwerk. Het plantsoen kan daardoor echt
worden gebruikt. Voor een kunstwerk zijn we al in gesprek met het CBK.

Groot onderhoud straten:
Dit initiatief kan alleen een succes worden door mee te liften met de
geplande uitvoering van groot onderhoud aan de Melkweg en de
Blekerstraat (tussen Melkweg en Westersingel) komend voorjaar.
Lichte wijzigingen van de contouren van het groen, het verwijderen van
stoeptegels en het opbrengen van nieuwe grond kunnen op die manier
meegenomen worden en kosten geen extra geld.
Bij het groot onderhoud worden de straten opnieuw gefundeerd en bestraat.
Daarbij worden de bestaande stenen hergebruikt. Op ons verzoek is ook
gekeken naar de veiligheid en de verkeerssituatie. Deze kan verbeterd
worden door op strategische plaatsen het wegdek te verhogen. De korte
drempel op de Blekerstraat kan dan verdwijnen. Voor het parkeren worden
zogenaamde rugdekkingsvakken gecreëerd waardoor de parkeersituatie
overzichtelijker wordt. De parkeervakken blijven op straatniveau (niet zoals
op de Kraneweg).
Daarnaast ligt er een voorstel om in het eerste deel van de Jozef
Israëlsstraat, vanaf het plantsoen, éénrichtingsverkeer in te voeren.

Bomenkap:
Om het plantsoen een impuls te geven is het nodig om een aantal bomen te
kappen. De kwaliteit en levensverwachting van deze bomen is slecht. Twee
bomen in het midden zijn er zeer slecht aan toe en de levensverwachting
van twee andere bomen is minder dan tien jaar.
De drie grote bomen en het prieel-berkje blijven behouden. Daarnaast vindt
herplanting van één boom plaats om de kap te compenseren en evenwicht
in het hoge groen te creëren.
De heersende monocultuur onder de bomen heeft onder anderen te maken
met de uitgebreide wortelstructuur van de bomen. Er zijn weinig planten die
het onder deze bomen doen.
Al met al is het plantsoen een onaantrekkelijk stukje groen geworden.
Bomenkap in het midden zorgt voor meer licht en de bodem kan zodanig
verbeterd worden dat gevarieerde beplanting en een grotere biodiversiteit
mogelijk wordt.

Verplaatsen containers:
Wanneer je de Schildersbuurt inloopt vanaf de Westersingel staan aan het
begin van het plantsoen, pal voor een rijksmonument, twee
huisvuilcontainers. Zij zijn hiermee heel bepalend voor de eerste indruk van
de wijk. Om de entree van de wijk een impuls te geven en het plantsoen
toegankelijk te maken is het essentieel dat de containers een andere plek
krijgen.
Daarnaast zien we dat juist op de plek van de huisvuilcontainers vaak
grofvuil wordt gedumpt en dat in het groen veel zwerfvuil slingert. Een
nieuwe plek voor de containers lost dit probleem in de kern niet op. Wij zijn
daarom als vereniging in gesprek met de directie Stadsbeheer van de
gemeente om nadere ophaal-afspraken te maken om deze overlast te
voorkomen.
Voor het verplaatsen van de huisvuilcontainers is draagvlak van de
omwonenden nodig. Daarom vragen wij de bewoners die op deze containers
storten, de verplaatsing met een handtekening te ondersteunen. Dit helpt
om een langdurige procedure te voorkomen, die het meeliften met het
geplande onderhoud in gevaar brengt en waardoor realisatie van de plannen
moeilijker wordt.

Het vinden van een passende plek voor de containers is ingewikkeld.
Vanwege kabels en leidingen in de grond en regels met betrekking tot de
maximale loopafstand is er maar een beperkt aantal plaatsen geschikt. Door
de containers tussen parkeervakken te plaatsen vallen ze minder op en zijn
ze niet hinderlijk voor voetgangers.
OPROEP
Vind je dit een leuk initiatief en wil je actief meewerken aan de inrichting of
het onderhoud, wil je dit initiatief ondersteunen door een crowdfunding
actie op weg te helpen of heb je een ander idee:
Meld je aan via themminga@home.nl. Wij zijn bezig om uit te werken hoe
we ook op de lange termijn dit plantsoen mooi, gevarieerd en bloeiend
kunnen houden.
Ter inspiratie: LINKS NAAR INTERESSANTE SITES
http://degroenestad.nl/downloads/vaste-planten-in-openbaar-groen.pdf
/www.stad-engroen.nl/upload/gip/5338/20150218_def_grif_foldergtc_nl_6.5_llr_pages.pdf
https://www.greentocolour.com
https://tuinenstruinen.org/2015/09/14/borderplan-deel-1-de-vele-kantenvan-vaste-planten
http://www.bijensterfte.nl/sites/default/files/openbaar_groen_voor_bijen.pdf
http://tuinharrypierik.nl/cms/index.php/tuinen-in-beeld/stedelijk-groen/42kijken/tuinen-in-beeld/stedelijk-groen/181-aldo-van-eycktuin-buurttuin-inde-openbare-ruimte

http://www.vitalegroenestad.nl

