De Driehuizerspreng in wording.

Er kan in een maand tijd veel veranderen.
Zo is er nog sprake van een opgeruimd bouwterrein en zo ontstaat er een prachtig aangelegde
spreng.
Op 18 februari komt een grote gele graafmachine voorzien van de nodige gps apparatuur. Uit het
niets verschijnt de loop van de Driehuizerspreng rondom het appartementengebouw en wordt de
Wadi gegraven.
Het is een kwestie van een paar dagen en ziedaar, de spreng heeft zijn loop gevonden. Onmiddellijk
borrelt het grondwater in de verse spreng. Op 24 februari verschijnen diverse grote vrachtauto’s, die
ladingen klei deponeren in de omgeving van de nieuwe loop van de spreng. De klei wordt gebruikt
om het water in de bedding vast te houden. Onmiddellijk blijkt het effect hiervan. Om de kleilaag
goed te kunnen verdelen, moet er heel wat water weggepompt worden. Je vraagt je af, waar dat
water zo gauw vandaan komt. De eerste vogels hebben het water ook ontdekt. Parmantig stapt een
reiger door het water op zoek naar voedsel. Tevergeefs, maar dat zal t.z.t. hopelijk veranderen.
Op 2 maart rijden transportwagens af en aan vol met zwarte aarde. De bult zwartzand op het
naastgelegen bouwterrein wordt afgegraven en het zand wordt uitgereden rondom Sparta Luce.
Het wordt steeds mooier. Op 16 maart komen de hoveniers om boomgroepen te plaatsen en het
terrein te egaliseren. Er worden eiken, esdoorns en berken geplant. Het terrein wordt ingezaaid met
gras en langs de oevers van de spreng wordt zaad van wilde bloemen verspreid. Sparta Luce is
voorzien van een prachtige groenstrook. Het mag voorjaar worden. Dan kunnen we genieten van
nieuwe natuur.
Carel van der Meer, Driehuizerweg 160.
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Feestelijke opening
Met het verwijderen van een kleidijkje heeft
wethouder Rob Metz het appartementencomplex
“Sparta Luce “officieel geopend. Het water kan nu
vrijelijk de Driehuizerspreng instromen. De
parkachtige omgeving die rondom “Sparta Luce “is
gecreëerd doet de mooie architectonisch vormgeving
nog beter tot zijn recht komen.
We willen als bewoners van “Sparta Luce” de directie
van Ons Huis B.V. /Glindhuis B.V. feliciteren met het initiatief en het resultaat van de bouw van dit
fraaie complex. Wat dat betreft is de kop van het krantenartikel in de Stentor - “Lef tonen voor
mooie woonplek” - geheel op zijn plaats. Als het aan directeur van Ons Huis Jan Bouwman ligt
worden wij als bewoners benoemd tot ambassadeurs van “Sparta Luce”. Dat zullen we zeker willen
zijn, want het is mooi wonen in Apeldoorn West.
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