Nieuwe eigenaren HBS aan de Schoolstraat
verwoesten tuin en kappen bomen

Bedankt heren Verhey en Mantel.
De HBS aan de Schoolstraat is landelijk bekend, de trappen zijn vereeuwigd door M.C.
Escher in zijn prenten en de lateien boven de ramen komen uit het voormalig Nederlands
Indië. Een tijdsbeeld, een monument van grote waarde om te behouden en een nieuwe
functie te geven. Maar niet alleen het gebouw, inwendig en uitwendig, dient behouden te
worden, ook de buitenruimte verdient al onze aandacht. In de loop der jaren had een
prachtige mos en varenlaag zich ontwikkeld tussen de bomen en struiken. Hier was heel wat
leven te vinden, met nadruk op “was”, want sinds kort is de tuin voor de school vakkundig
kaalgeslagen en de bomen achter de school gekapt.

Insecten, hommels, bijen, vlinders enz, vonden er het nodige van hun gading en natuurlijk
vogels vonden op de bodem en van de bes dragende struiken er hun kostje. Ook dood hout
barst van het leven: houtwespen en bijen planten zich daar in voort, of vinden er hun
voedsel. Ongetwijfeld is hiernaar gekeken door de heren vastgoedontwikkelaars Roland
Verhey en Dick Mantel. Verbijsterend en onthutsend is het om te zien hoe al dit leven
"gerenoveerd" is. Niets maar dan ook niets is er gespaard gebleven en dat in het begin van
het voortplantingsseizoen. Met deze vernietiging is een grote bijdrage aan de achteruitgang
geleverd. Niks leefklimaat, weg er mee. En dat in het Spijkerkwartier waar al meer dan 30
jaar vrijwilligers zich inspannen een beetje natuur te hebben en daarmee een beter
leefklimaat te creëren.

De handelwijze van de heren Verhey en Mantel is een klap in het gezicht van al deze
mensen. En namens al het stemloze leven, bedankt heren. Is er nog maar een geluid te
horen in wat ooit een tuin was? Niets, geen gefladder, geen gezang. laat staan iets
bloeiends, alleen het geluid van klinkende munt.

Is dat verantwoord ondernemen? De toekomst ziet er somber uit.
Van mooie stenen alleen kan niemand leven en de leefomgeving ook niet. Er is meer dan
winst, zeker als dat een verlies aan milieu- en leefklimaat betekent.
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