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Intro

Beste groenbeheerders in Oost, vorig jaar hebben we een plezierige bijeenkomst
gehad waar we vooral kennis hebben gemaakt en al wat eerste ideeën hebben
uitgewisseld hoe we Oost nog meer kunnen vergroenen. Kansen genoeg!
In deze nieuwsbrief de laatste stand van zaken en lopende initiatieven.
Groene groet, Akke & Arnoud
Initiatievenmarkt Oost
In april hebben we Groen Oost toegelicht aan
medewerkers van Stadsbedrijven en wijkbureau.
We zetten in op meer samenwerking met de
gemeente en dat viel in goede aarde.
Stadsbedrijven
en
wijkbureau
hebben
toegezegd om mee te werken aan de
Groen Oost Initiatievenmarkt: een bijeenkomst
waar we als
groenbeheerders kunnen
kennismaken met ambtenaren van verschillende
afdelingen en concrete projecten kunnen
bespreken, ook qua financiën of hulp in natura.
Datum: donderdag 5 of 12 sept.
Meer informatie volgt later

Baanstraat

Eerste ideeën vanuit bewoners
De werkgroep met Harrie, Nora & Joyce heeft
een aantal initiatieven geselecteerd die we
kunnen inbrengen tijdens de Initiatievenmarkt:
- wilde bijenstengels
- geveltuintjes
- bladkorven
- vleermuizenkasten
- wijkwaterplan
Zijn er meer projectvoorstellen? Laat het ons
weten, dan geven wij het alvast door aan
de deelnemende ambtenaren, zodat zij zich
kunnen voorbereiden. Bij voorkeur concrete,
overzichtelijke en voor zowel gemeente
als bewoners behapbare projecten die de
verbindingen tussen groengebieden versterken.

Inloopavond Groene Daken 20 juni
Op donderdag 20 juni organiseert Groen Oost
samen met Utrecht Natuurlijk, Waterproof030
en de Oostkrant een inloopavond over
groene daken. We hebben nog weinig
groene daken in de wijk, ondanks de vele
voordelen en aantrekkelijke subsidies. Met
een inloopavond hopen we buurtgenoten op
laagdrempelige wijze te informeren en ze te
enthousiasmeren om daken van woningen,
uitbouw en schuurtjes te vergroenen.
Dit initiatief is een goed voorbeeld van
samenwerking tussen gemeente en bewoners
en vooral van de rol van Groen Oost: het
bijeenbrengen van (gemeentelijke) partijen
en bewoners. Het idee is dat groene daken
een verbinding vormen tussen de grotere
groengebieden. Daarom willen we na de
zomer met dezelfde partijen iets organiseren
om de aanleg van geveltuintjes te stimuleren.
Wie hier over wil meedenken
is van harte welkom!

Park Oosterspoorbaan

Natuurspeeltuin Oosterspoorbaan
Het
bewonersinitiatief
‘Natuurspeeltuin’,
heeft vorige week de ‘Proefvakken’ aan
het
Beerthuizenplantsoen
ingeplant.
Samen met de kinderen uit de buurt zijn
er wel meer dan 400 plantjes ingegraven!
Heerlijke kruiden en ander eetbaar groen
voor onder de fruitbomen en bessenstruiken,
zoals bosaardbeien, bieslook, salie, tijm,
rozemarijn, munt, artisjokken en rabarber.
Kom je proeven & wieden?
Van harte welkom!
Vriendjes & vriendinnetjes natuurlijk ook!
natuurspeeltuin@oosterspoorbaan.nl

Rembrandtkade

Ecologische zone Rembrandtkade
De parkeerplaatsen langs de Rembrandtkade
ter hoogte van Revalidatiecentrum Hoogstraat
zijn opgeheven en vervangen door een
groenstrook. Na enkele inspraakavonden
hebben we bewoners kunnen enthousiasmeren
om de strook in zelfbeheer te nemen in
samenwerking met de Zilveren Schaats, waarop
Stadsbedrijven besloten heeft de strook te
bestemmen tot ecologische zone. Inmiddels is
een wilde bloemenmix uitgestrooid en mogen
bijen, vlinders en vogels volgend seizoen
genieten van het resultaat. Mooi voorbeeld
van samenwerking bewoners en gemeente.

ATV Stadion

Deel ook je initiatief
met Groen Oost
Stuur tekst & beeld
voor een volgende
nieuwsbrief naar
info@groenoost.net
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