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Betreft: Groen

in de wijk, specifiek Venusstraat-Eenhoornstraat

Geachte raadsleden,

In tegensteling tot andere wijken met een mooie gevarieerde beplanting, is IJmuiden op dit moment nog
karig bedeeld.
Ik neem u, bij wijze van spreken, mee naar de buurt waar ik woon, de Venusstraat – Eenhoornstraat.
Tot enkele jaren geleden bestond het straatbeeld in onze buurt uit statige Iepen met prachtige kruinen.
De bomen zorgden voor schaduw en verkoeling in warme zomers. Spreeuwen, merels, boomklevertjes,
spechten en insecten woonden in de bomen. Door de Iepziekte verdwenen de bomen uit de straat.
Daarvoor waren alle bloeiende en niet bloeiende heesters al gesneuveld in het gemeentelijke
onderhoudsbeleid, ofwel gerooid om verder onderhoud te voorkomen.
In de zomer is het sindsdien gemiddeld 2 tot 4 graden warmer in onze huizen dan voorheen. De
straatstenen houden warmte vast. Bomen die CO2 opsloegen, voor schaduw zorgen en de lucht zuiverden
werden niet meer vervangen door nieuwe aanplant.
Van het groen tussen de Venusstraat - Eenhoornstraat bleef over:
Een poepveldje.
Een veel gebruikt bankje in het “park” kijkt nu uit over kaal land,
waar niet eens echt gras groeit, maar een vage korstige
bodembedekker. Daarnaast wordt onze buurt al jaren begrensd
door een verpauperd gebouw aan de Zuiderkruisstraat aan de ene
en een oud gebouw (voormalig kinderdagverblijf, tijdelijk ingericht
als opvang voor statushouders) aan de andere kant. Beide
complexen dragen beslist niet bij aan de leefbaarheid en het
aanzien van de buurt.
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Het kan ook anders!
In de Gemeente Heiloo is er bijvoorbeeld
gekozen om een veldje (waar voorheen een
school heeft gestaan) te benutten als groene
ruimte in de buurt. Aan de randen zijn heesters
en struiken gepland, dode bomen zijn
vervangen. In het midden is er een verhoging
gemaakt, waarop lage struiken staan. Op de
foto hiernaast ziet u het resultaat.
Tiny Forest in de Venusstraat – Eenhoornstraat
Als buurtbewoners hebben het voorstel om in 2022 een zogenaamd Stadsbos, ofwel Tiny Forest aan te
leggen. Als burgers hebben we geen invloed op de sloop van het complex aan de Zuiderkruisstraat, of het
oude kinderdagverblijf. Ook hebben we geen invloed op de uitstoot van Tata Steel, of het vliegverkeer
van Schiphol. Maar in onze buurt kunnen we met een burgerinitiatief wel degelijk een verschil maken om
de leefbaarheid en het aanzien van de buurt te vergroten in de vorm van een Stadsbos, ofwel Tiny Forest!
Wat is een Stadsbos of Tiny Forest?
Een stadsbos is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dat (mini) bos is niet
alleen prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren maar ook voor mensen (bron: ivn.nl).
Het doel van dit stadsbos is om te zorgen voor biodiversiteit, de jongeren meer betrekken bij de natuur
en een ontmoetingsplek voor buurtbewoners door er een paar bankjes bij te plaatsen.
Het huidige enkele bankje in het plantsoen heeft vaak onvoldoende capaciteit om alle ouderen, de
bewoners van de Moerberg en de aanliggende ouderen woningen, al dan niet met rollator een plaats te
bieden. Het plantsoen is net een mooie pauze plaats voor de ouderen op weg naar de winkels verder in
de wijk. We denken ook aan de jongeren van de PRO/VMBO school waarvan de groen afdeling een rol kan
spelen bij de ontwikkeling en het onderhoud.
Meer groen is de meest effectieve maatregel tegen hittestress. Groen zorgt voor verkoeling en houdt het
water vast. Het maakt onze buurt aantrekkelijk en biedt een plek aan mensen om elkaar te ontmoeten en
te genieten van de natuur. De buurt kan en moet groener! Dit kan middels een stadsbos. Hieronder twee
voorbeelden van een Tiny Forest.

Met dit idee c.q. plan zijn we met een kleine groep de buurt gaan informeren. Er is draagvlak voor een
Tiny Forest. De buurtbewoners waren unaniem enthousiast, zie de ondersteunende handtekeningen!
Op deze manier hebben wij al voor de gemeente het participatie proces al uitgevoerd.
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Onze droom…
Als buurtbewoners pakken we een actieve rol in 2022, bijvoorbeeld tijdens de beplanting en het
onderhoud. We betrekken de school en bewoners uit de buurt. Huidige en nieuwe bewoners in de buurt
zullen de komende jaren genieten van een prachtig mini bos in wording! En natuurlijk hebben we ook
ideeën over de plek waar het stadsbos zou moeten komen. Ons initiatief sluit naadloos aan bij de ambitie
van de Gemeente om de groenstructuur te verbeteren en de plannen in het kader van klimaatadaptie.
Als bewoners kunnen en willen we het verschil maken en onze bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de
buurt en de verbetering van de luchtkwaliteit in onze regio door meer groen in onze buurt!
We hebben daarbij wel de Gemeente nodig.
Graag lichten wij dit toe aan de gemeenteraad. We kijken uit naar uw uitnodiging!

Met vriendelijke groet,
Meta Streefland

Bijlage 1 (handtekeningen buurtbewoners)
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