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Jaarverslag van de werkgroepen Groen en Wijktuin Rekerdijk.
Hanging Baskets.
Medio februari is er weer overleg geweest met het Clusius College over het beplanten van
de Hanging Baskets. Het Clusius College heeft toen weer te kennen gegeven dat zij het
beplanten van de Baskets weer wilde uitvoeren inclusief het leveren van de benodigde
materialen. De gemeente heeft de bakken begin april gedemonteerd en leeg aangeleverd bij
het Clusius. Het Clusius heeft er een leerproject van gemaakt en de bakken beplant met
mooie zomerbloeiers. Eind april heeft de gemeente de bakken weer gemonteerd. In de
zomermaanden hebben vandalen het nodig gevonden om een aantal bakken te vernielen.
Leden van de werkgroep hebben ze weer opgeknapt en medewerkers van de gemeente
hebben ze weer terug geplaatst. Inmiddels zijn de planten uitgebloeid maar de bakken
blijven hangen tot het voorjaar want het beplanten in de winter, met winterharde violen, is
geen succes. De violen zijn te klein en komen daardoor nauwelijks boven de rand uit
hierdoor zijn ze bijna niet te zien vanaf de weg. Hopelijk kunnen wij volgend jaar weer een
beroep doen op het Clusius.
Openbaar Groen.
Ook dit jaar zijn er, in overleg met de wijkbeheerder groen, weer diverse reconstructies
uitgevoerd in onze wijk. Het overleg met de wijkbeheerder liep dit jaar erg stroef i.v.m. een
reorganisatie binnen de gemeente. Gelukkig heeft de wijkbeheerder de reorganisatie
overleefd, hij mocht blijven, maar heeft het wel drukker gekregen want hij heeft nu het groen
beheer over heel Alkmaar. Voor het komende jaar staan er ook weer diverse reconstructies
op het programma. De reconstructies staan vermeld op de website van de wijkraad. In het
kader van het 1000 bomen project zijn er op diverse plaatsen bomen in de wijk geplaatst
hetgeen niet zonder problemen verliep. Ook de Wijktuin heeft een vijftal lage fruitbomen
gekregen waarmee we erg blij mee zijn. Tijdens de oktober storm zijn er een aantal bomen in
de wijk gesneuveld welke waarschijnlijk in 2014 worden vervangen.
Wijktuin Rekerdijk.
Medio maart is de werkgroep weer gestart op de Wijktuin. Diverse plantvakken zijn opnieuw
ingedeeld. In april is bioloog Vincent Min weer gestart met tuinieren voor basisschool
leerlingen. In juni hadden wij weer de traditionele zomermarkt welke helaas in de middag
verregende. Tijdens een rustige zomeravond is er een boom, van de buren, op de tuin
gevallen en heeft enige schade aangericht aan een voorbeeld schutting van wilgentenen.
Het winterklaar maken van de tuin liep enige vertraging op vanwege het omvallen van weer
een boom, tijdens de oktober storm, van de buren. Deze heeft in zijn val ook een boom op
de tuin meegenomen. Op de tuin is het meeste opgeruimd door de werkgroep maar het
restant zal door de gemeente gedaan moeten worden met gebruik van zwaar materieel.
Algemeen
Het bezoek aan de Wijktuin Rekerdijk, door wijkbewoners, laat nog wel wat te wensen over.
Ook de groei van het aantal vrijwilligers laat te wensen over er is namelijk geen groei. Als er
geen nieuwe vrijwilligers bijkomen, loopt het bestaan van de Wijktuin Rekerdijk gevaar
gezien de leeftijd van de huidige vrijwilligers dus meld u aan en kom helpen.
A.Rentenaar
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