
’n mailtje van leden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo leden, 
 
Ook in 2012 gaat er veeeeeel gebeuren in onze Schellerdriehoek. 
Wilt u de veranderingen meebeleven en de handen uit de mouwen steken in de Schellerdriehoek?  
Hier is de agenda: 
20 maart 2012, vanaf 13.00 uur: (vlecht)heggen planten ‘achter de Zwarteweg’ door de buurt met gemeentehulp 
21 maart 2012, ‘s morgens: Nationale Boomfeestdag; kinderen van de vijf buurtscholen komen hùn boom planten 
24 maart 2012, vanaf 9.30 uur: 24 appel- en perenbomen gaan de grond in. 
Plaats: In de Schellerdriehoek;  
We hopen op veel helpers, zie ook verderop in deze nieuwsbrief. 
 

Terugblik: Zoals u weet hebben we in 2011 niet stilgezeten. Nadat we gezamenlijk tot een mooi plan voor 
de Schellerdriehoek zijn gekomen was er in 2011 geld voor een eerste start: Voor veiligheid en privacy kwamen 
er sloten en greppels, en een deel van de (vlecht)heggen zijn in het voorjaar in de Schellerdriehoek aangeplant. 
Er kwam een speelveld en “speelbulten”.  Kissinggates zijn de ingangen van de Schellerdriehoek. 
Deze werkzaamheden werden door de gemeente geregeld en op 1 juli 2011 was de Schellerdriehoek OPEN voor 
ieder die dat maar wilde. 
 

Zelfwerkzaamheid: Leden, belang-
stellenden en deskundigen van het VLO (Vrijwillig 
Landschaps Onderhoud) pootten in juni een deel 
van het wilgenspeelbosje. Mèt ‘buurtkoffie’. Eind 
november hielden wel 40 man (en vrouw) zich 
bezig met wilgenknotten, waarbij enkele mooie 
takken direct in de Schellerdriehoek langs de 
greppels herplaatst werden. ‘Achter de Grenslaan’ 
zijn essen gepoot en naast wilgen kwamen populieren. Als ze komend voorjaar 
aantrekken kunt u eens letten op de verschillende bladvormen. Deze boompjes zullen op den duur knotwilg, 
knot-es of knotpopulier worden. Alle helpers: BEDANKT! 
 
* Misschien denkt u nu: “planten met omwonenden dat lijkt me leuk”, mail ons dan en we delen u in.  
 

Kinderen in de Schellerdriehoek: In 2011 zijn drie klassen op bezoek geweest. Natuurgidsen 
maakten opdrachten en de kinderen: die visten, holden en bouwden dat het een lieve lust was.  
* Ook bij een volgend schoolbezoek kunt u als begeleiding mee helpen, mail maar weer. 

 
2012 Januari begon nat maar nèt nog: Sneeuw in de Schellerdriehoek, schaatsplezier! Dat levert mooie foto’s op. 

 
De kreet: 

 “De Schellerdriehoek is van ons allemaal”  
leeft in de buurt.  
 
Sommige leden sturen mail en foto’s (zie hierboven/-naast).  
Mensen gaan in werkgroepjes aan de slag om te zorgen dat de 
ontwikkeling van de Schellerdriehoek niet stil blijft staan. 
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Met de gemeente werken we samen aan een Samenwerkingsovereenkomst. “Deze overeenkomst heeft als doel 

afspraken te maken over de verdeling van taken in het kader van de samenwerking bij de inrichting, de uitvoering, het 

beheer en het onderhoud van het Park Schellerdriehoek met als uitgangspunt dat daardoor de integrale kwaliteit en 

duurzame inrichting van het park en de leefbaarheid voor omwonenden blijvend zullen worden gewaarborgd”. 

 
Wij, als buurt, waren al betrokken bij de inrichting. Nu maken we afspraken over een deel van de uitvoering, 
bijvoorbeeld: meewerken bij het aanplanten van de wilgen, vlechtheggen en de boomgaard. Ook is het een goede zaak 
als wij onze Schellerdriehoek voor een stukje mee onderhouden [bijvoorbeeld: mee snoeien, over een poos (3 à 4 jaar) 
de heggen vlechten] en beheren [bijvoorbeeld: sloten vegen bij sneeuw en ijs, of, mensen/kinderen aanspreken op 
hun gedrag]. 

Met een grote groep enthousiaste betrokkenen blijft de Schellerdriehoek van ons allemaal! 
 

In week 12: meer groen in de 
Schellerdriehoek met uw hulp 
Op dit moment zijn er ruim 1200 struikjes voor de 
nieuwe vlechtheggen besteld.  
Op dinsdag 20 maart willen we ze vanaf 1 uur met 
uw hulp aan de Zwartewegkant, gaan aanplanten.  
Aanwonenden worden hierover verder 
geïnformeerd of u kunt zelf contact opnemen met 
Hans ten Brinke of Henk Zomerdijk 
Op woensdag 21 maart is de Nationale 
Boomplantdag, waarbij schoolkinderen van de vijf 
omliggende scholen een boom gaan planten. Voor 
het begeleiden van een groepje van 4 of 5 kinderen 
is hulp nodig. Geen voorkennis vereist, maar wel 
enthousiasme! Tijd: tussen 9 en 12 uur. 
Op zaterdag 24 maart gaan we vanaf half tien  
’s morgens 24 hoogstamfruitbomen, appels en peren, in de Schellerdriehoek planten.  
Een werkgroep boog zich over de verschillende soorten en kozen oude rassen die langs de IJssel én in Overijssel 
groeiden. Gelukkig worden de gaten door een machine gegraven en vragen we om uw hulp bij het planten, de catering 
en de gezelligheid op die dag.  
 
* Kortom: Helpt u, help je mee op 20, 21 of 24 maart? Mail of bel ons alsjeblieft.  
 

Contributie: 
In 2012 bedraagt de contributie € 7,50.  
Wilt u dit bedrag voor 2 april overmaken op 94.87.86.558 t.n.v. H. ten Brinke, Schellerdriehoek, o.v.v. uw naam + 
adres. Dit zouden we erg op prijs stellen en het bespaart ons veel werk.  
 

Natuurlijk spelen en toegankelijk voor iedereen. 
Mevrouw Van den Ende, ontwerpster bij de gemeente, tekent verder aan de invulling van het gebied bij de 
“speelbulten”. Een eerste aanzet heeft ze in november al laten zien. Samen met ons en deskundigen van Springzaad 
en bureau Fonkel bekijken we hoe we dit stukje natuur ook toegankelijk voor alle kinderen kunnen maken.  
 

Honden zijn welkom in de Schellerdriehoek.  
Maar de Schellerdriehoek is geen hondenlosloopgebied.  
En, hondenbezitter, u ruimt de hondenpoep toch zèlf op, dat is wel zo fijn voor de spelende kinderen. Bedankt! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bij Belangenvereniging Schellerdriehoek zijn op dit 
moment 140 huishoudens lid.  
Méér leden = méér draagvlak in de buurt! 
Lid worden? Bel de secretaris Ine Reinders: 4657590, 
mail of kijk op www.schellerdriehoek.nl 


