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Lint van Blauweregen geplant in Bossche wijk 't Zand
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DEN BOSCH - De zogeheten Groengroep van wijk 't Zand kwam zaterdag bijeen om de wijk letterlijk en figuurlijk verder op te
fleuren. Dat gebeurde middels het planten van Blauweregen langs de gevels. Circa 30 wijkbewoners waren bereid gevonden
om gezamenlijk de handen uit de mouw te steken. De actie kreeg daardoor ook een sociale betekenis.

Voordat de ploeg aan de slag ging, was er eerst nog een 'teambespreking' in de woning van een van de bewoners. Kartrekker
William Droog gaf allerlei bruikbare aanwijzingen, tot in de puntjes aan toe. "We gaan er met z'n allen iets heel moois van
maken. De bedoeling is dat in de nabije toekomst een kleurrijk bloesemlint ontstaat, van het Brugplein tot helemaal aan het
station", aldus Droog.

Vorige maand en afgelopen november heeft de Groengroep in de wijk al diverse soorten lei-fruitbomen geplant. De resultaten
van de eerste bloei zijn hier en daar al waarneembaar.

Blauweregen 
Anders dan de naam doet vermoeden, is Wisteria -de Latijnse benaming voor Blauweregen- dikwijls lila van kleur. Droog: "Het
is een slingerplant die zich makkelijk laat leiden. Ideaal dus voor de begroeiing van gevels e.d. Het schijnt wel dat de plant giftig
is, met name als het gaat om de takken, de peulen en de zaden. Maar in principe hoeft dat geen probleem te zijn. De kans dat
een kat of hond ervan snoept, is erg klein. Bovendien 'verhout' het onderste deel betrekkelijk snel, waarna het tijdelijke gevaar
verdwijnt als sneeuw voor de zon."

"Dit soort projecten zijn over het algemeen zéér bevorderlijk voor de sociale cohesie in de wijk. Samen bouw je iets op. Tja, hier
kun je met z'n allen jarenlang profijt van hebben. Het is van een heel ander kaliber dan bijvoorbeeld het organiseren van een
eenmalig bierfeest", vulde Henk van den Broek -een andere kartrekker- aan.

Brabants Dagblad 2016, op dit artikel rust copyright.


