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Van brandnetels naar bloembollen

-

Groengroep Nova Zembla

In het voorjaar is in de Zeeheldenbuurt een bloemenzee van narcissen en wilde hyacinten te zien. Met dank
aan de groengroep van buurtcomité Nova Zembla. Een gesprek met bewoonster Guusje van V ollenhoven.
Vanaf de oprichting in 1992 zit Guusje bij het

buurtcomité. ‘In de beginjaren organiseerde ik het
kinderprogramma tijdens onze jaarlijkse barbecue op
het kruispunt van de Heemskerkstraat en de Willem
Barentszstraat. Toen mijn kinderen groter werden ben
ik daarmee gestopt. Vijf jaar geleden vroeg mijn
overbuurvrouw me of ik me bij de groengroep wilde
aansluiten.’
Rozenborder
Guusje vond het leuk om mee te werken, maar sprak
wel meteen een wens uit: ‘Ik wilde een rozenborder
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langs het fietspad naar de Huizingalaan. We hebben
daar een handtekeningenactie voor opgezet. Daarmee
zijn we naar het wijkbureau gegaan. De rozenborder
is er inmiddels. Het is een prachtig gezicht; voorheen
waren er alleen wat rommelige struiken en
brandnetels langs het fietspad. We hebben nu een
veel mooiere entree van de wijk.’
Bloembollen
De groengroep van Nova Zembla onderhoudt de
rozenborder en de vier bloembakken op het centrale
Nova Zemblapleintje. ‘Twee keer per jaar haal ik

bloemen en planten op de markt. We hebben hier
budget voor vanuit het buurtcomité. We doen een
oproep op onze website en poten de planten dan
samen met een groepje buurtbewoners. Met de
groengroep onderhouden we dit groen. Ook poten we
in het voorjaar bloembollen.’ De gemeente stelt 4000
bloembollen per jaar beschikbaar voor de buurt.
Guusje: ‘Eerst hebben we twee jaar achtereen
narcissen tussen de rozen gezet, afgelopen jaar
hebben we bloembollen voor de boomspiegels
aangevraagd. Op twee zaterdagen kunnen bewoners
bolletjes en potgrond ophalen en laten we zien hoe ze
de bollen moeten poten. Het ziet er prachtig uit als de
narcissen uitkomen, dan is het een feest om door de
straten te fietsen. De bloemen bloeiden dit voorjaar
wel een maand. Wat een verschil met een paar jaar
geleden: toen lag er alleen vuilnis rondom de bomen.’

Complimentjes
Het werk in de groengroep geeft Guusje veel
voldoening: ‘Ik vind het leuk om iets mee te geven
aan de wijk. Ik leer hierdoor steeds weer nieuwe
mensen kennen, ook al woon ik hier al 28 jaar. We
krijgen veel complimentjes van buurtbewoners. Het
groen verbindt de mensen in de wijk.’
De Groengroep is door verhuizingen uitgedund tot
drie leden. Nieuwe leden uit de wijk zijn welkom! U
kunt zich aanmelden bij Guusje van Vollenhoven:
gvanvollenhoven@gmail.com.

