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Bewoners geven de Bloemkwekersstraat een nieuw gezicht
Door de stadsvernieuwing verdwenen alle
bloemen uit de Bloemkwekersstraat. Er kwam
meer ruimte, een brede stoep, maar veel
stenig smoezelig grijs. Na dertig jaar nemen
bewoners het initiatief om hun straat mooier
te maken door hem in te richten met geveltuinen XXL. Het resultaat mag er zijn. Wie volgt?

Het begon met een vies praatje
tussen twee buren die elkaar van
de Tussentuin kennen. De een heeft
net kokhalzend een hoop menselijke uitwerpselen opgeruimd en wil
tegels lichten en flinke prikplanten
in de stinkhoek tussen hun voordeuren zetten. De ander, van beroep
landschapsarchitect/tuinontwerper,
heeft een beter idee: een tuin over
de hele lengte van de brede stoep in
hun straat. Want schoon is fijn, maar
van schoonheid wordt een mens
pas echt gelukkig. Hij heeft al een
plan klaar liggen, geïnspireerd op de

initiatiefgroep gebruikt die tijd om
in de zeven portieken minstens twee
mensen te vinden die de tuinen
willen aanleggen en onderhouden.
Dat lukt, maar twee benedenwoners
willen een tegeltuin voor hun raam.
Een enthousiaste en deskundige
amateur-tuinman helpt verschillende
buren met het opstellen van een
plantenbestellijst. Een clubje gaat bij
Tuincentrum Van der Dussen kijken
om ideeën op te doen. In Buenos
Aires, waar de tuinontwerper sinds
november tijdelijk woont en werkt,
worden aan de lopende band
aangepaste tekeningen gemaakt. En
dan gaat op maandagochtend 12
maart een aannemersbedrijf aan
de gang met zeven man en een machine. In één dag ziet de straat er al
heel anders uit, maar o jee, de twee
tegeltuinen worden geplaveid met

sfeervolle Breitnerstraat. Zo wordt
het bewonersinitiatief Geveltuinen
XXL in de Bloemkwekersstraat
geboren. Een buurvrouw schrijft een
verhaal en haalt handtekeningen op
bij de buren. De jury die de bewonersinitiatieven beoordeelt, vindt
het een mooi plan. Ambtenaren
van de Dienst Stadsontwikkeling
krijgen er zelfs tranen van in de
ogen. Er is nu geld en goodwill. In
de wintermaanden maakt Gemeentewerken het werkplan voor het
klaarmaken van de ondergrond en
de herinrichting van de stoep. De

3 Vrienden
Vorig jaar werd er nog een sloopvergunning voor afgegeven, maar
de woningen en de school aan de
Drievriendenstraat en de Drievriendendwarsstraat blijven waarschijnlijk behouden. Op een zonnige
woensdag 21 maart adviseerde de
commissie Welstand en monumenten om het complex als gemeentelijk monument aan te wijzen.

De tijd dat alleen kastelen en villa’s monument worden, ligt ver achter ons, maar daarmee is niet gezegd dat er al veel eenvoudige
gebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst prijken. Die ontbreken vrijwel volledig. Ook daarom zijn de Drievriendenstraat
en de Drievriendendwarsstraat een welkome
aanvulling op de monumentenlijst.

De commissie sprak met waardering over
de betrokkenheid van de buurt, die een
lange traditie van actievoeren kent en de
noodzakelijke aandacht wist te generen voor
behoud van het complex. Het complex is
ook in dat opzicht een onderdeel van de soHet onderzoek naar de monumentwaardig- ciale structuur en het zou in de toekomst een
heid van de panden werd vorige maand
positieve rol kunnen spelen bij de herwaarafgerond. Daarin werden de cultuurhistodering van de wijk, aldus de commissie.
rische en de stedenbouwkundige waarden
van het complex tegen het licht gehouden Het ziet er goed uit voor de 3 vrienden, maar
en als uniek gekarakteriseerd. De anderhal- er is nog wel een vlekje weg te poetsen.
ve eeuw oude panden hebben de tand des Onlangs is het Bestemmingsplan Oude
tijds redelijk doorstaan en het monumenWesten ter inzage gelegd en daarin is op
tale karakter van het complex is nauwelijks de plaats van de school in de Drievriendenaangetast.
straat een parkeergarage getekend. Dat is
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de oude vieze stoeptegels. ‘Dat is niet de
bedoeling’, zeggen
de bewoners. ‘Zoveel
gebakken klinkers is
te duur’, leggen de
ambtenaren uit. Ze
waren even vergeten dat het een
bewonersinitiatief is,
want dat probleem
hadden ze natuurlijk
ook aan de initiatiefnemers kunnen voorleggen. Dan
hadden die ook kunnen meedenken én werken aan een oplossing.
Bijvoorbeeld door Jop van der Lee,
de baas van Ciolina, het aannemersbedrijf in de Bloemkwekersstraat, te
bellen met de vraag of hij dit mooie
initiatief van zijn overburen wil
sponsoren door voor vijftig vierkante
meter gebakken klinkers te zorgen.
Dat gebeurt alsnog en een dag later
liggen er twee mooie rooie tegeltuintjes. Zo mooi, dat de bewoners
erachter besluiten om er potplanten
op te zetten en dus alsnog mee te
doen. Nog een akkefietje: de extra
fietsnietjes op de stoep bij de tuinen
zijn voor een deel weggehaald uit
een ander deel van de straat. ‘Zelfs
mijn fiets hebben ze meegesleept’,
vertelt een overbuurman. Dat gaat
de deelgemeente-ambtenaar met
Gemeentewerken recht- en terugzetten. Op zaterdag 24 maart
hebben bewoners, geholpen door
elkaar en door familie en vrienden,
de beukenhagen geplant en zijn al
een paar tuintjes ingericht. Er is hard
gewerkt en er is veel gelachen. Op
31 maart, toen deze krant bij de

overgenomen uit een vorige versie van het
bestemmingsplan en niemand weet waar
dat plannetje vandaan komt. Weet u dat wel,
laat het ons weten.
Voor zover bekend zijn er geen plannen om
daar een parkeergarage te bouwen oftewel
de school te slopen, maar als een onverlaat
ooit op dat idee komt, zou het fijn zijn als
het bestemmingsplan daar een stokje voor
steekt. Wie bezwaar heeft tegen de bestemming parkeergarage kan dat aangeven.
In bestemmingsplanjargon heet dat “een
zienswijze indienen”. Dat moet voor 19 april
2012. Je vindt de kennisgeving, de kaart en
de tekst van het bestemmingsplan op de
website van de Aktiegroep
www.aktiegroepoudewesten.nl
Kijk naar de kaart, zoom in op de Drievriendenstraat en maak de laag “Fa parkeergarage” zichtbaar. Lees de Tekst van artikel 22
Maatschappelijk-1 (M-1) op blz 98. Kijk naar
de Kennisgeving om te zien hoe je bezwaar
kunt maken. En laat het ons weten.
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drukker lag, is de rest van de tuinen
ingericht. De bewoners zijn zeer
tevreden met het resultaat. En terecht, de straat veranderde van een
smoezelige zijstraat in een sfeervolle
stadsstraat. Zij zijn met recht trots
op hun werk: op het eigen initiatief, de kwaliteit van het plan, het
enthousiasmeren van de buren en
natuurlijk het spitten en planten. De
Bloemkwekersstraat doet zijn naam
weer eer aan.

