
Met dank aan “Strijp binnen de ring” hebben we onze straat weer een boost gegeven.  

De boomspiegels waren tijdens de herinrichting van de Tjalkstraat beplant maar na 

enkele jaren was daar weinig van over. De hortensia doet het ieder jaar prachtig maar de 

lavendel was oud en dor. 

Wat ook is gebleken; voorbijgangers laten vaak hun honden plassen en poepen in de 

boomspiegels. En soms is het een dumpplaats voor afval.  

Tijd voor actie dus. 

We hebben dit gedaan met een klein clubje betrokken straatbewoners. 

Met houtmateriaal en handige mannen hebben we relatief goedkoop een houten 

hekwerkje kunnen plaatsen, bij de 3 boomspiegels. Zodat het vanzelfsprekend is dat je 

daar dus niet meer in loopt.  Een enkele voorbijganger merkte op dat het nu wel heel 

lastig zou kunnen zijn met parkeren of mogelijk lastig zou zijn omdat je er tegen aan kan 

lopen.  Ja dat was nu net de bedoeling.  Daar ligt een aangeplante border. De bedoeling 

is dat je daar niet in loopt en dat je daarnaast je auto parkeert. 

Vervolgens hebben we de oude planten er uitgehaald en nieuwe planten gekocht. Tevens 

hadden we veel planten gekregen ( gras) van iemand die de tuin leeghaalde en hebben 

we deze ook gratis en voor niets kunnen plaatsen. 

De afwerking.  Mooi maken is 1, mooi houden is 2.  

We hebben een app gemaakt met mensen die zich de laatste jaren ingezet voor het 

behoud van de planten in de boomspiegels.  De even kant van de straat kent nu 5 

gezinnen die actief willen sproeien bij warm weer. Wij van nr 27 zorgen voor het 

verwijderen van het onkruid/afval  en het terugsnoeien van de plantjes.  Omdat de 

hortensia’s ieder jaar grootser worden hebben we steunen gekocht. Die helpen, de 

bloemen gaan niet zo hangen tijdens de regen. Er zijn ook ideeën om zelf nog meer 

steunen te maken als we materiaal kunnen vinden.  

Het geheel hebben we afgesloten met een lunch voor intimi.   

We kijken iedere dag met trots naar onze mooie straat, en willen jullie bedanken voor de 

bijdrage! 

Bewoners Tjalkstraat! 

 

 


