Verslag Groengroep 29 juni 2021 om 19:30 uur HYGGE
Aanwezig: Maarten Grienberger (gemeente Utrecht), Fred Weergang (van der
Hoevenkliniek), Bart Smit, Bas Westdijk, Kerstin Steinhart
1. Plantenbakken opfleuren: Gemeente verzamelt data per buurt i.z. tegelwippen,
Najaar bordjes laten maken: niet onderhouden plantenbakken en boomspiegels
deels als pilot vervangen met sedum (e.a. planten/ struiken) Fred geeft nog extra
advies. Sterke planten die tegen droogte kunnen en zeer weinig onderhoud vragen.
2. Samuel van Houtenstraat 517 - 94: 4 x bomen najaar planten
3. Gerbrandystraat/ Oudlaan, Talmalaan:
a. Gerbrandystraat herontwerp groen: Gemeente is in contact met de
ontwikkelaar. Info volgt.
b. Vergroenen route, mogelijkheden onderzoeken: Subsidie tip:
https://www.groenaandebuurt.nl/groen-aan-buurt-aanpak/buurtaanpak/
c. Willem Dreeslaan 55: voorbeeld van goed project en burgerparticipatie
d. Bewegwijzering vanaf rotonde Willem Dreeslaan naar Talmalaan/ Draaiweg:
Gemeente is bezig met fietsplan routering, dan worden fietsers naar
Troelstralaan gewezen. Tip: zorg dat het bord verboden voor fietsers bij de
rotonde iets lager is - beter zichtbaar voor vooral fietsers.
e. Talmalaan tot Willem Dreeslaan:
i. Links van fietspad langs Talmalaan tot Willem Dreeslaan vergroenen:
najaar afwachten, we laten het ingezaaide voorlopig zo.
ii. De groenstrook langs de 2 gebouwen herinrichten. Mira van de
Gemeente is ermee aan de slag, gaat plan digitaliseren dan naar
stadsingenieurs, bing en offerte voor uitvoering. Planten rond 1
november. Als het lukt met buurtbewoners en in samenwerking met
van der Hoevenkliniek. Daarnaast een groot bijen/ insecten/ vlinder
hotel maken, als buurtproject met houtafdeling van vander
Hoevenkliniek om op deze locatie te plaatsen. Kerstin vraag Utrecht
natuurlijk om advies om de meest optimale locatie. Zie fotos
voorbeelden: Griftsteede en link naar
https://www.uu.nl/botanischetuinen/tuinen/bijenhotel
4. De Premier, hoek Talmalaan/ Kardinaal de Jongweg: Plantenbakken zijn gedaan, nu
blijkbaar geen belangstelling om de rest aan te pakken. Actie is bij Pim om contact
met hen te onderhouden.
5. Wensenlijst groen groep buurtcomité: financiering mogelijk:
https://www.groenaandebuurt.nl/groen-aan-buurt-aanpak/buurtaanpak/
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6. Visie en ontwikkelingen groen: vraag gemeente Willem Dreeslaan/ Oudlaan
vergroenen in combi met riolering vervangen plannen? Zie visie water planning
2021 - 2026
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/visie-water-en-riolering/
Gemeente gaat onderzoeken hoe dit aangepakt kan worden. Goed idee!
7. WvTTk:
a. Raadsinformatiebijeenkomst inzake ZelfBeheer groen: vervolg? Kerstin is dit
vergeten te vragen
b. ondernemersfonds heeft ook $$$ : kan ingezet worden voor groenstrook
(insecten/ bijen en vlinderhotel) en of vergroenen stukken onder de bomen
verdwenen Beeldplantsoen (hier moet wel draagvlak voor zijn) - Fred geeft
advies wat mogelijk is.

Volgende overleg: voorstel 14 september 19:30 uur Buurtcentrum de Leeuw

Pagina 2 van 2

Pagina 3 van 2

