
Terra Bella in 2013 – Veel groen en doen 
 
Het groenbeheer in de wijk begon in 2013 helemaal wit, met pakken sneeuw. Dat 
weerhield actieve bewoners echter niet om mee te doen aan de snoeiwerkdag, het 
‘upgraden’ van de ooievaarspaal en de aanplant van nieuw fruitbomen in de boomgaard. 
In maart en april zijn veel ooievaars gespot, maar helaas waren het geen blijvers. Maar wij 
blijven hopen. 

   
 
 
‘Voorjaarsfris’ is een lijfspreuk van ons. Daarom hebben we in de lente onze website 
vernieuwd. Neem er maar eens een kijkje op; het staat vol actuele berichten, groene 
informatie over de wijk en mooie foto’s. Ook zijn we gestart met een grote werkdag per 
kwartaal voor de hele wijk; die wil je niet missen, alleen al om de gezelligheid. In april is 
een mooi project gestart in het Jan Tempelmanhofje. De openbare ruimte is daar ingericht 
als openbare moestuin, die actief wordt onderhouden door de omwonenden. Een fraai en 
lekker gezicht. 

   
 
 
De zomer was vooral genieten. Genieten van wat er groeit, bloeit en vliegt in de wijk. Een 
groep bewoners heeft de monitoring van planten, vlinders, libellen, amfibieën en vogels 
opgepakt (meedoen kan altijd; meld je dan bij Martine Kriesch (mckriesch@gmail.com)). 
Ook zijn we wezen ‘vlierenfluiten’ met Rutger en Nelleke; wat kun je veel doen met een 
vlier! En natuurlijk werd er flink gespeeld op ons zelf aangelegde en opgefriste wijkstrand 
aan de grote vijver! Heel welkom na de warme zomerse hooidag. 

   
 
 



De herfst is voor ons altijd de mooiste periode. Alle bewoners mogen dan de boomgaard 
van Vitens in en appels plukken. Voor eigen gebruik en TerraBellaSap, nog steeds te koop 
op de stadsboerderij! Dat is het moment dat de wijk even helemaal één is, een groot feest 
voor iedereen, inmiddels een mooie traditie. In september hebben we ook een 
‘inspiratieavond’ georganiseerd om ideeën op te halen hoe we het groenbeheer beter, 
mooier en leuker kunnen uitvoeren en aansluit op de behoeften van bewoners. 

    
 
 
Met subsidie van groen-en-doen zijn er weer hoogstamfruitsnoeiers opgeleid met een 
avond theorieles en drie praktijklessen in de eigen boomgaard; zo is de snoeiploeg dit jaar 
goed versterkt. Eén van de ideeën van de inspiratieavond was om meer bloemen in de 
wijk te hebben. In de winter zijn ‘droombollen’ deur-aan-deur uitgedeeld om ‘wild te poten’ 
in de openbare ruimte, met daarbij de oproep voor het delen van nog meer dromen met 
ons (via www.stichtingterrabella.nl/droombollen kan dat natuurlijk nog steeds!). Inmiddels 
zijn er al meer dromen gerealiseerd: mooie infopaaltjes op Caetshage, ‘eetbare entrees’ 
van de wijk, nieuwe nestkasten en een trap naar de archeologische heuvel. 

   


