Nieuwsbrief Voorjaar 2020
Beste vrijwilligers, donateurs en belangstellenden,

Het nieuwe jaar is een eind op weg en het tuinseizoen in Notoarestoen al aan de gang. Normaal
gesproken zijn het bestuur en een aantal vrijwilligers druk bezig met de voorbereidingen voor
de vier Geuren en Kleurendagen die gewoonlijk in mei worden gevierd. Ondertussen heeft
echter het Corona COVID-19 virus ook voor Notoarestoen roet in het eten gegooid. Met pijn in
het hart moest het bestuur de open dagen annuleren en de muzikanten afzeggen. Wij hopen dat
zij volgend jaar weer in het Arboretum komen optreden. Ook voor rondleidingen geldt op dit
moment: niet toegestaan. Het is nog even afwachten of en wanneer muziekvereniging Orpheus
hun jaarlijks zomerconcert bij ons kan geven, wij houden u op de hoogte. De natuur trekt zich
gelukkig niets aan van deze onzekere tijd en bracht de rododendrons in feestelijke bloei. Een
wandeling door de tuin, mits met maximaal twee personen en anderhalve meter afstand, is
gelukkig nog wel mogelijk.

Het vijverproject
De vergroting van de vijver in Notoarestoen nadert zijn voltooiing. Er is in goede samenwerking
met de buren hard gewerkt om de sloot naast het arboretum te dempen en de vijver uit te
graven. De grotere vijver biedt nu al een prachtig uitzicht vanuit het tuinhuis. Op de rand van
het talud bij de vijver worden rododendrons en andere waardevolle struiken geplant en nieuwe
rododendrons gezet om een mooie invulling te geven aan de nieuwe binnentuin. De opgebrachte
grond langs de tuin wordt ingezaaid met gras, zodat de buren aan de Mattenesserlaan het licht
houden in hun tuin. Wij zijn onze vaste donateurs en vrijwilligers dankbaar dat we een en ander
al dit jaar kunnen realiseren. Het spreekwoord zegt dat vele handen licht werk geven…. fijn dat
we kunnen bouwen op onze donateurs en vrijwilligers! Hierbij willen we dorpsgenoot
Harmannus Huizinga noemen die het grondverzet voor zijn rekening genomen heeft. Ook was
het belangrijk dat er ,vanaf de eerste stappen in de planning tot en met de uitvoering, steeds
sprake is geweest van goed overleg tussen het bestuur en de naaste buren van Notoarestoen.
Een dergelijk groot project komt niet zomaar tot stand en vereist uitgebreide voorbereiding en
een goed actieplan. Wij geven u graag inzage. Allereerst kwam het Waterschap aan het woord.
Water is kostbaar in Nederland en waterbeheer staat onder streng toezicht. Je mag als Stichting
niet zomaar een sloot dempen (‘water onttrekken’) of een vijver vergroten (‘water maken’). Er
werd dus een vergunning aangevraagd aan het Waterschap Noorderzijlvest, waarbij een
uitgebreid plan van aanpak overlegd diende te worden. De Stichting kreeg goedkeuring omdat
er niet alleen water onttrokken werd aan de tuin maar ook water gemaakt. Na het opstellen van
het actieplan en het verlenen van de vergunning gingen wij op zoek naar sponsoren of
subsidiegevers. Dankzij een subsidie-toekenning van het Loket Leefbaarheid Groningen kon de

planning verder in gang worden gezet. Het echte graafwerk werd eerst bemoeilijkt doordat de
grond tijdens de winter door langdurige regenval te nat was om er met zware voertuigen
overheen te gaan. Wat is het dan fijn als uiteindelijk met het echte werk gestart kan worden. Er
zijn meerdere problemen tegelijkertijd opgelost: de demping van de sloot biedt tegendruk aan
de houten beschoeiingen, het onderhoud van de sloot en beschoeiingen is weg en we hebben ook
nog eens zo’n verrassende nieuwe binnentuin in het arboretum. We zijn blij dat de tuin van
Eenrum weer een stuk mooier wordt en dat het in goed overleg is gerealiseerd!

Tenslotte krijgt groenman Martin het woord……
‘Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan’
Eindelijk het is zo ver. We praten er al over vanaf de heropening van het arboretum. Bij het
aanbrengen van de beplanting is er toen al rekening mee gehouden dat er ruimte bleef voor de
uitbreiding. Als je de poort binnen komt, of op het vlonderterras staat is het beoogde effect te zien nu
de contouren al duidelijk zichtbaar zijn, al is het eindbeeld nog niet helemaal klaar. Waar heb ik het
toch over. De vijver natuurlijk. Het wateroppervlak is bijna twee keer zo groot geworden. Doordat
alleen gebruik kan worden gemaakt van zogenaamd gebiedseigen water, dat is in ons geval
regenwater, is het waterpeil behoorlijk gedaald. Grondwater en water uit het kanaal is te zout om te
gebruiken. Dus het wordt nu wachten tot het gaat regenen, en ja dat weten we, dat kan lang duren.
Met de vrijkomende grond is de sloot tussen het arboretum en de woningen aan de Mattenesserlaan
gedempt. De hemelwater afvoeren van de woningen zijn aangesloten op een rioolpijp welke onder in
de sloot is gelegd. Om het toestromende water van onder uit de sloot af te kunnen voeren is er tevens
een drainagebuis aangebracht. Want het is bekend dat het grondwater vele tientallen jaren blijft
stromen naar de sloot ook al is deze gedempt. Je zou denken dat het overtollige regenwater in de
sloot loopt, maar dat is niet het geval. Vanuit het grondwater wordt het overtollige water door de
slootbodem in de sloot gedrukt. Ook de vijver wordt op deze manier gevuld met regenwater. Nu is het
aan ons om de open ruimten weer te gaan invullen met beplanting of gras. Langs de Mattenesserlaan
wordt gras ingezaaid, zodat er altijd een open ruimte blijft bestaan tussen de woningen en de
beplanting van het arboretum. Voor een deel is dit noodzakelijk omdat niet de gehele sloot is
gedempt. Het achterste deel is als sloot behouden en zal ieder jaar moeten worden geschoond.
Rondom de vijver wordt wel beplanting aangebracht, met hier doorheen graspaden. Daarom is er een
duiker in de sloot gemaakt om langs de vaantjesboom, of zakdoekenboom te kunnen wandelen. Een
van de banken uit het arboretum zal ook worden verplaatst naar een plek waar je een mooi zicht hebt
op de vijver en het tuinhuis. De bedoeling is ook dat er naast rododendrons, struiken en bomen ook
vaste planten worden geplant voor een nazomers kleurrijk lint dwars door het arboretum heen. De
vijverrand zal worden beplant met groepen waterplanten en oeverplanten. Een project dat wel wat
langer gaat duren dan een jaar. Dit jaar zal de meeste tijd worden gestoken in het voorbereiden van
de bodem om hier in de nazomer beplanting op te kunnen aanbrengen. Daarnaast zal her en der
ruimte moeten worden gemaakt door beplanting te rooien, zodat er een dwarsverbinding komt
tussen de twee brede asfaltpaden die door het arboretum lopen. Al met al een uitdagende klus, die
moet gaan zorgen voor de beoogde kleur en geur in de periode na de bloei van de rhodo’s.
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Actuele informatie: www.arboretumeenrum.nl. Hebt u vragen mail deze gerust naar
info@arboretumeenrum.nl of stel uw vraag via het vragenformulier op de site. Bellen mag ook:
0595-492058. Stuur deze nieuwsbrief vooral door naar vrienden en belangstellenden.

