
 

 

Uitgangspunten “Ons puntje groen”; 

adoptiegroen St. Josephplein 

Het groen aan het St.Josephplein wordt een plek om tot rust te 

komen. We willen dat de plek uitnodigt om rond te lopen en het 

herdenkingsmonument te bezoeken. Een plek die zorgt voor 

verbinding in de buurt. De volgende uitgangspunten hebben we 

geformuleerd: 

▪ Er is een middenveldje van gras bedoeld voor ontmoeting 

en buurtactiviteiten.  

▪ Het puntje met het monument blijft een natuurlijke uitstraling 

houden met hoog gras, madeliefjes, paardenbloemen, witte 

klaver.  

▪ Naar het monument loopt een graspaadje dat regelmatig 

gemaaid wordt. Het overige grasveldje wordt beplant met 

heel veel voorjaarsbollen. (Fase 2) 

▪ Aan beide zijden van het grasveldje komt een border in een 

rustige stijl, die seizoensproof is; een 4 seizoenen border. De 

rustige stijl creëren we door niet teveel verschillende kleuren 

te gebruiken of deze goed op elkaar te laten aansluiten. De 

kleuren wit en blauw zijn hoofdthema. In deze borders staan 

ook struiken om er body aan te geven. (Fase 2) 

▪ De tuin wordt een bij -en vlindervriendelijke plek. We zullen 

alleen biologische planten gebruiken en geen insecticiden.  

▪ Om de bomen op het pleintje maken we boomtuintjes met 

bollen, stokrozen, oost-Indische kers en/of bloemenmengsels. 

(Fase 1) 

▪ Het hek in de punt blijft staan. Deze blijft transparant maar 

gebruiken we wel om ‘smulgroen’ aan te planten. We 

denken aan frambozen (max. 1 meter hoog) aan de 
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zuidkant, lage frambozen in het puntje en een kruidenrijtje 

aan de westkant. (Fase 1) 

▪ De hortensia’s gaan eruit en de wijk in; er zijn vast 

buurtbewoners die nog wel een hortensia in de tuin willen 

hebben. Verder worden de 2 vierkante blokken met struiken 

verwijderd.  

 

Vragen 

1. Kan de ROVA een graspaadje in onderhoud nemen? 

2. Wat is er mogelijk met de beukenhaag? Kan hier een meer 

bijvriendelijke haag voor in de plaats komen? 

3. Wat kan de gemeente(?) doen aan grondvoorbereiding? 

4. We hebben €700,- te besteden; subsidie voor NL Doet. Deze 

willen we gebruiken om de eerste fase op te starten. We 

beginnen met de punt bij het monument, waar we de 

boomtuintjes aanleggen, smulgroen creëren (frambozen en 

kruiden) en alvast wat vlinderstruiken plaatsen.  

Werkgroep vergroenen St.Josephplein.  
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