
Zwanenhalg enthousiast 
over 'groene aankleding' 
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Van onze verslaggever l 'natuurlijk' ogende tuin te hel- .

JULIANADORP - De con
ferentiezaal onder restaurant 
Juliana's op Ooghduyne was 
zaterdagmiddag tot en met de 
laatste stoel bezet door toe
komstige bewoners van het 
villapark Zwanenbalg. Voor 
de gemeente en projectont
wikkelaar OPP was die mas
sale opkomst een goed voorte
ken, aangezien de voorlich
tingsbijeenkomst ging over 
de 'groene aankleding' van de 
wijk. 

Sinds bekend is, dat Zwanen
balg niet de 'absolute top' van 
de woningmarkt wordt, is dui
delijk dat de aanleg van tuinen 
iets minder kostbaar zal wor
den dan aanvankelijk gepland. 
De oorspronkelijke ecologische 
idealen kosten al snel / 20.000 
per tuin, maar blijken ook voor 
minder nagestreefd te kunnen 
worden. Dat toonde de Belgi
sche tuinarchitecte Chantal 
Denies in woord en diabeeld. 

Zij adviseerde de aanwezigen 
commerciële oplossingen 
(,,Gamma-toestanden") zoveel 
mogelijk te vermijden. ,.An
ders wordt het een opeenstape
ling van dode materialen." De
nies bleek zich goed te hebben 
voorbereid op de problemati
sche inwerking van het zeekli
maat. ,,Ik heb er speciaal heel 
veel over gelezen en dat nage
vraagd bij kwekers. Begin met 
kleine plantjes, die halen het 
wel. Vooral grassen en oever
planten gaan enorm hard, en 
daarmee kun je visueel veel be
reiken." 

Hovenier 
Volgens OPP's planmanager 

Henk Figge nemen diverse 
Zwanenbalg-bewoners een ho
venier in de arm. Die, maar ook 
tuincentra, krijgen richtlijnen 
aangereikt om de bewoners een 

pen inrichten. Zelf start OPP in 
het najaar met de aanleg van
het eerste openbare groen bij
de entree van de wijk. Kunste
naar Floris Brinkman mag daar
een groot, tweedelig glazen ob
ject plaatsen waar het zwanen
logo in gegraveerd is. Het pro
bleem van het bouwverkeer
heeft OPP nog niet opgelost.
,,De definitieve straten worden
pas aangelegd als 90 % van de 
""'.oningen er staat."
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