14 januari 2021, Vervolg project Operatie Steenbreek 2021 in Dieren West
Beste mensen,
Hartelijk voor het opgeven om deel te nemen aan het project Operatie Steenbreek
2021 in Dieren West. U heeft gereageerd op een oproep in de Goede Buur of op de
website Dieren-West. Namens de Werkgroep Duurzaam Dieren-West coördineer ik
deze actie in onze wijk. Vorig jaar heb ik zelf ook meegedaan en ik vind het leuk om
mijn mede wijkbewoners te helpen.
Met deze mail breng ik jullie op de hoogte van de plannen:
Deelnemers en contactgegevens delen
Er hebben zich 8 deelnemers gemeld voor de actie. Het lijkt me fijn als de deelnemers elkaar kennen,
eventueel elkaar kunnen helpen en enthousiast kunnen maken. Daarvoor zou ik graag onderling de
namen, adressen en e-mailadressen willen delen. Graag hoor ik van jullie of dat akkoord is of niet.
Gewenste maatregelen
Van de 8 deelnemers willen twee deelnemers stenen en zand afvoeren en tuinaarde en planten terug
brengen. 7 deelnemers willen hun regenwater afkoppelen en de meeste willen daarvoor een
infiltratiebuis in de grond graven. Maar een infiltratiebuis is niet altijd nodig. In tuinen met ruimte
kan je ook kiezen voor natuurlijk infiltreren in een gazon of in een laagte in de tuin (“wadi”) of in een
vijver. Zelf doe ik ook mee, want mijn infiltratiebuis moet nog in de grond in de voortuin (zie foto). En
in de achtertuin laat ik het regenwater in de tuin infiltreren.
Extra deelnemers vanuit project Larenstein
Een groep studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp heeft een onderzoek gedaan, in
het centrale deel van de wijk met voornamelijk huurwoningen, naar de bereidheid om de tuin te
ontstenen en vergroenen. In dit onderzoek hebben zich 7 bewoners aangemeld die ook mee willen
doen met de actie Steenbreek en er zijn bewoners die interesse hebben getoond. Deze bewoners
doen ook mee met het project Operatie Steenbreek 2021 in Dieren West.
Vervolg project
In het vervolg van het project krijgen we hulp van de gemeente Rheden
(www.rheden.nl/Inwoners/Duurzaamheid_klimaat/Operatie_Steenbreek) en van de Stichting
Steenbreek (www.steenbreek.nl). De gemeente geeft advies en helpt met de afvoer van stenen en
tegels en de af- en aanvoer van grond en kan planten leveren. Bewoners moeten zelf zorgen voor het
graaf- en plantwerk. De stichting Steenbreek geeft advies.
Nieuwe deelnemers werven
Voordat we starten gaan we proberen nog meer deelnemers te werven. Daarvoor komt er
waarschijnlijk nog een oproep in de Regiobode. Ik zal het fijn vinden als u ook in uw
omgeving (als “ambassadeur”) aandacht wilt vragen voor dit project.
Planning uitvoering project
Als we in januari nog deelnemers gaan werven en in februari gaan voorbereiden, dan
kunnen we in maart/april 2021 starten met de werkzaamheden!
Vriendelijke groet, Marc van der Burght
Bewoner en lid van Werkgroep Duurzaam dieren West
isoleren@dieren-west.nl, duurzaam@dieren-west.nl

