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Hou onze buurt
schoon !

Lente bubbels

Help de bijen

Zaterdag 11 mei van 15.00 tot 17.00 uur
Het is weer lente en in de raambuurt is 
dat op vele plekken te zien. De afgelo-
pen tijd is er al hard gewerkt en is er 
veel groen bijgekomen. Dat maakt de 
buurt vrolijker en vriendelijker, en dat 
willen we graag vieren met elkaar.
We zetten de deuren open voor de 
lente bubbels!

Tevens zijn er een aantal ideeën /plan-
nen, die we met de buurt willen delen 
om te kijken of er voldoende draag-
kracht is om de plannen om te zetten in 
groen gaan we doen. 

Zoals u weet gaat het slecht met de 
bijenstand in Nederland. De bij is 
belangrijk voor de bestuiving van 
planten. We zijn met de raambuurt 
bezig om de omgeving groener te 
maken. U kunt helpen om de bijen-
stand in stand te houden.

Dat kan gewoon om wat wilde bloemen-
zaad in te zaaien in potten. De bijen 
kunnen dan nectar drinken voor hun 
energie voorziening. En stuifmeel 
verzamelen voor de larven.

Voor meer informatie voor een goed 
functionerend bijen hotel kunt u kijken 
op: www.bestuivers.nl 

Stekjes en zadenbeurs
Heb je zaaigoed of ben je iets te 
enthousiast geweest met voortrekken 
van bloemen, planten, groenten of 
kruiden? Misschien is het leuk om met 
elkaar te ruilen! Geen ruilmateriaal? 
Geen probleem dan geniet je toch alleen 
van de bubbels en de gezelligheid?!

Hou onze buurt schoon !
Voorafgaand aan de Lentebubbels:
11 mei van 14.00 tot 15.00 uur
Help je mee de buurt schoon te 
houden? Samen een uurtje vuilen en de 
straat ziet er bij iedereen weer fris uit! 
Koffie, prikkers en vuilniszakken staan 
klaar bij de Speelwinkel. Daarna tijd 
voor ontspanning bij de Lentebubbels 
en stekjes en zadenbeurs! 

Groen gaan we doen!

Als we allemaal iets meer ruimte maken 
voor de natuur, krijgen we er zoveel 
voor terug. We zijn vergeten wat natuur 
met ons doet, dat we het nodig hebben. 
Al is het maar voor de zuurstof die we 
inademen.

Zelf ben ik al jaren bezig met de natuur 
op veel verschillende  manieren. Het 
maakt me verdrietig dat er veel natuur 
wordt aangetast door onze manier van 
leven, maar de natuur is flexibel en 
hersteld zich snel als we het aandacht 
geven.

Natuur in de stad wordt gezien als een bijzaak. Het is leuk maar niet teveel. 
Natuurlijk is het lastig in een stad met veel verkeer. Iedereen heeft zijn eigen 
belang, parkeergelegenheid,  huizen, tuinen, toch maakt dat de stad ook zo 
leuk. Het is belangrijk om een samenspel te maken en het als een uitdaging te 
zien i.p.v. een last.

Momenteel heb ik meerdere projecten 
in de stad van “Groen moet je doen”. 
Zo ook op de raam, hier heb ik enkele 
boomspiegels om te onderhouden. Er 
wordt niet veel gevraagd Van de 
gemeente en het hoeft niet veel te 
kosten. Je krijgt een budget per vierkan-
te meter en met wat aarde, mest en 
zaad kom je snel een heel eind.

Leefbaarheid in de stad 
is ook het groen

Jolanda bewoonster van de Raam
In een schone buurt woon en leef je 
prettiger. Maar dat kan alleen als we 
daar  allemaal aan mee doen!

Papier in de papierbak en als die vol is  
even melden, maar het niet naast de 
bak zetten. Plastic dinsdagavond of 
woensdagochtend vroeg buiten hangen 
en niet de hele week door. Als we ons 
daar allemaal aan houden wonen we 
niet alleen in de leukste maar ook in de 
schoonste buurt van Gouda
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‘Tien procent extra groen in 
de leefomgeving leidt 

op jaarbasis  tot 84.000 minder 
huisartsenbezoeken’
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Kom naar
de Lentemarkt
11 mei, bekijk

de presentatie 
en schrijf je in!

• samen werken in de tuin • onthaasten
• tips en ervaringen uitwisselen

•groente en fruit verbouwen • vlindertuin
• bloementuin • samenkomen met
buurtbewoners •natuur in de stad 

• stadslandbouw • voedselbos

‘In het groen wordt je creatief en 
kom je veel sneller tot orginele oplossingen 

dan in zo`n bedompte vergaderzaal’

Stadstuinderij De Raam  
Deelnemers gezocht: 

Guldenbrug

Wuivende pampusgraspollen
Een aantal buurtbewoners zijn met de 
gemeente de mogelijkheden gaan bekij-
ken om de straat groener te maken en 
tegelijkertijd iets te doen aan de water-
opname met oog op de toekomstige 
regenbuien. Het meest voor de hand 
liggend is de realisatie van een gracht of 
WADI, maar dit behoort op dit moment 
nog niet tot de mogelijkheden. Om de 
realisatie hiervan niet in de weg te staan 
is gekozen voor het aanbrengen van 
gras in het middenstuk rondom afgezet 
met een ligusterhaag. In de ligusterhaag 
komen openingen om tussen de 

Nadat we afgelopen jaar een geveltuin-
tje hebben aangelegd begon er een idee 
te borrelen om het gemeenteperk links 
van de brug op te knappen. Via Via 
hoorde ik over het concept "Groen moet 
je doen" En zodoende heb ik bij een 
aardig aantal straatgenoten een briefje 
in de buurt gedaan met het idee om 
gezamenlijk het perk te adopteren. We 
kenden eigenlijk nog niemand echt goed 
in de straat, dus ik had er niet al te hoge 
verwachtingen van, maar tóch kregen 
we genoeg leuke reacties om een 
aanvraag bij de gemeente in te dienen. 

Wat ik ontzettend leuk vond aan dit 
project (en dat klinkt misschien wat 

Afgelopen jaren is er veel veranderd in de Raambuurt. Door de herontwikkeling 
van het gebied nam het aantal inwoners toe terwijl het aantal groene openbare 
ruimtes verdween. De buurttuinen moesten wijken voor flats met stenen 
pleinen ervoor en er bleef weinig te spelen en te ontdekken meer over. Toch is 
er, ondanks deze nieuwe ontwikkelingen, ook iets onveranderd gebleven. 
Namelijk, de creativiteit en de wil bij bewoners om er tóch iets van te maken, 
met z`n allen! Na de verstening van afgelopen jaren vinden wij dat het tijd is voor 
nog meer vergroening, Én verbinding; ecologisch en sociaal. Doe je mee ??

Mijn naam is Sarina Reilingh en samen met onze buren hebben wij een nieuw 
perk kunnen realiseren rechts voor de brug richting het Erasmusplein op het 
Vest. Ik en mijn partner Richard zijn onlangs naar de Vest verhuisd, maar hebben 
er geen tuin bij. Daarom zitten we regelmatig bij lekker weer op ons bankje op de 
stoep. Het is een fijne plek, want het is redelijk autoluw en omdat het een 
belangrijke route naar de binnenstad is komen er regelmatig bekenden en vrien-
den langs gelopen. Heel gezellig dus. 

Nonnenwater
Zo’n 10 jaar geleden is het  Nonnenwater opnieuw ingericht met een knipoog 
naar de eventuele toekomstige gracht. Jammer genoeg stroomt het water nog 
steeds niet door de straat en is de versteende aanblik niet herkenbaar voor de 
meesten als gracht. De kille aanblik zorgt op dit moment niet voor een lach op 
het gezicht van de Gouwenaar of een leuk welkom voor de toerist, zodra deze uit 
de parkeergarage wandelt om te genieten van historisch Gouda.

wuivende pampusgrassen door te lopen 
met het geluid van brekende schepjes 
onder je voeten. Op mooie zomerdagen 
kan men zittend op het gras genieten 
van het heerlijke weer, een praatje met 
de buren maken of bij elkaar komen 
voor een gezellige buurbarbecue.

Mocht je zin hebben om te helpen, 
buurtbewoners te leren kennen of 
gewoon even een praatje te komen
 maken, dan zien we je graag
op het Nonnenwater!

cheesy) is dat je toch wel echt met 
elkaar in contact komt en dat mensen 
allemaal op hun manier helpen waar ze 
kunnen. Zo ging  ik met een buurman 
die slecht ter been is op pad om bij de 
kweker planten te halen (hij bleek 
vroeger Hovenier te zijn geweest). 
Waren er andere buren met weinig tijd 
die helemaal vrijwillig een financiële 
bijdrage kwamen brengen, kwamen 
mensen doormiddel van een oproep in 
"Nextdoor raambuurt" spontaan stekjes 
langsbrengen  en plantten we met onze 
directe buren en vrienden alle nieuw 
plantjes in de grond. En dan heb ik het 
nog niet eens gehad over alle enthousi-
aste reacties van onbekenden die langs-

fietsen of wandelen.. Alles bij elkaar 
geeft dat genoeg energie om ook van 
het linker perk iets moois te maken. :) 

Op naar een zomer vol bloemen en 
bijen! Zo wordt wonen op het Vest NOG 
leuker..

Stadstuinderij De Raam  

Plein monument Mariëlle de Geus

Nonnenwater beplanting ontwerp

en schrijf je in!

Kom naar

Stadstuinderij De Raam  

Kom naarKom naar

Werken aan verbindingen 
tussen bestaande stukken groen; 

ook hier zijn plannen om te 
vergroenen.
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