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02/03/21 Groengroep overleg 
Aanwezig:  
Buurtcomité Stalau: Kerstin Steinhart, Bart Smit, Pim Fok afwezig: Robbert Stam 
Vanderhoevenkliniek: Renske van der Feen 
Gemeente: Jeroen Schenkels, Maarten Grienberger  
Notulist: Jetske de Jong (verslag) 

 
1) Plantenbakken opfleuren: Buurtcomité heeft van 4 mensen reacties ontvangen n.a.v. 

het uitdelen van flyers deur aan deur: 
a) 1 melding (doorverwezen naar Initiatievenfonds, persoon wil een bloembak 

tegenover zijn huis = openbare ruimte),  
b) 1 melding vanuit Tuinwijk West Bucheliusstraat - vieren 100 jarig bestaan van de 

straat, willen straat vergroenen ze hebben al een eigen comité.  
c) 1 melding van iemand die zowel plantenbak als boomspiegel al vele jaren 

onderhoud. 
d) 1 melding van 2 bewoners Merelstraat, gaan plantenbak adopteren 

 
Mensen die een ‘nieuwe plantenbak’ willen en daarvoor een aanvraag willen doen bij het 
initiatievenfonds kunnen contact opnemen met Maarten Grienberger: 
m.grienberger@utrecht.nl tel: 030 286 8157.  
 
Als plantenbakken verloederen worden de bakken weggehaald. Om buurtbewoners te 
attenderen maken we bordjes met contactgegevens en tekst: ‘wil jij deze bloembak opfleuren 
en onderhouden?’  
Actie: Maarten zorgt voor bordjes (Kerstin stuurt info) 
Kerstin / Bart zetten bordjes bij slecht onderhouden plantenbakken  

 
2) Draaiweg 51: Buurtcomité (Bart, Matthijs, maar verder niet meer). Vervolg?  
Voorlopig parkeren, geen belangstelling. 
 
3) Samuel van Houtenstraat 4 bomen toevoegen: 
Gemeente Jeroen en Maarten: technische check voor het plaatsen van de 4 x bomen op de 
Samuel van Houtenstraat. Status? 
Gevraagd of er bezwaar was. Geen reactie gehad. Als het doorgaat wordt onderdeel van 
Nieuw Buurland en worden de bomen pas geplaatst aan het eind van dit jaar. De 
parkeerplaatsen blijven en mensen mogen meedenken over welke bomen. Niet alles is 
mogelijk, want er lopen veel leidingen. 
Actie: Maarten wil bewoners nog een keer vragen, want het komt pal voor hun huis.  
 
1) Gerbrandystraat/ Oudlaan: Status? 

a) Vergroenen route, mogelijkheden onderzoeken. De strook langs de Oudlaan kan 
niet zomaar even snel aangelegd worden: zo’n proces kost tijd, stelt Jeroen. 

Actie: Jeroen onderzoeken, in visie opnemen 
b) Bewegwijzering rotonde  

Actie: Maarten 
c) Fietspad langs Talmalaan tot Willem Dreeslaan vergroenen, onderzoeken 

mogelijkheden.Het groen rondom moet ‘robuust groen’ worden. Het groen langs het 
fietspad naast de kantoren is “niemandsland”. Er wordt een verkenning gedaan. 
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Kerstin vraagt of Maarten kan inschatten hoe lang die verkenning gaat duren. Dat is 
onduidelijk.  

 
De Van der Hoevenkliniek kan meehelpen om bomen/ struiken te planten. Hoe krijgen ze 
toestemming om die bomen te planten?  
Actie: Jeroen  
 
Renske van de Van der Hoevenkliniek gaat praten met hun werkmeester Fred of ze een 
concrete bijdrage kunnen en willen bieden aan vergroening van de omgeving. Ze zorgt dat 
Kerstin en de werkmeester contact met elkaar krijgen. Dan kunnen zij samen, met Pim, 
kijken wat de bijdrage van de Van der hoevenkliniek kan zijn bij concrete korte termijn 
groenplannen: plantenbakken, groen rondom de premier en robuust groen langs fietspad 
Talmalaan.  
Actie: Renske informeert Fred 

 
2) De Premier, hoek Talmalaan/ Kardinaal de Jongweg:  

a) Van wie is de grond rondom ? Zijn er beperkende kaders? Maarten heeft info 
gestuurd.  

Pim: er zijn wel mensen die iets willen gaan doen met het stuk langs de Kardinaal de 
Jongweg, maar die zijn nu te druk met andere zaken. Met steun van de van der 
Hoevenkliniek gaan we bekijken of het wel mogelijk is. Buurtcomité zoekt participatie bij 
bewoners voor aanpakken grasveld.  
Actie: Pim 

 
3) Wensenlijst groen groep buurtcomité: Gemeente Jeroen zal alle punten meenemen in 

wijkgroenplan. En dan? Status? 
Actie: Jeroen 

 
4) Buurtbudget: Gemeente houdt Buurtcomité op de hoogte inzake ontwikkelingen 
Het buurtcomité zou geld in eigen beheer kunnen krijgen om binnen de buurt meer wat 
zeggenschap te krijgen. Het buurtcomité wil dat voorlopig niet omdat we niet weten wat nu 
wel of niet gaat lukken. We vragen extra geld aan per project. 
.  
5) Visie en ontwikkelingen groen: Buurtcomité heeft contact met gemeenteraad: 4 x 

partijen hebben gereageerd (inzake reactie SPvE Buurland en zorgen om groen). CDA, 
VVD, Partij van de Dieren en GroenLinks hebben gereageerd op het steunverzoek naar 
aanleiding van de reactie van het Buurtcomité op SPvE Nieuw Buurland.  

VVD komt 9 maart op bezoek bij de locatie  
Actie: Jeroen onderzoekt integratie met visie: Groenstructuurplan Utrecht, stad en land 
verbonden 

 
6) Overige zaken  

a) Willem van Abcoude Plein. Klachten over takken. De buurtkinderen vonden het wel 
heel tof. Pim heeft met buurtbeheerder Jasper overlegd. Wordt opgeruimd.  

Actie: Pim/ Jasper 
Maarten zal overleggen met school ( is vaak te druk nu) 

b) Dodt van Flensburglaan/ plantsoen. Wil het buurtcomité invulling geven? Pim wil 
voor het ontwerp plannen maken en iets organiseren met de mensen uit de buurt. 
Graag groen met een sociale functie.  

Actie: Pim betrekken buurtbewoners 
c) Renske wil graag weer een buurtborrel! Buurtcomité zodra het kan.  

Volgende vergadering Groengroep: 18 mei 2021 om 19:30 uur (zoom)  

https://zoom.us/j/94565206433?pwd=UENjcTdqNm03NWU0V0ZOaHZrQ2ovZz09 


