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Intro
Hallo Groen Oost, dit is de derde editie van onze nieuwsbrief.
De bomen in al hun herfstpracht verliezen hun bladeren aan de wind, de egel maakt
een fijn winternest van de droge bladeren voor een heerlijk lange winterslaap....

Groen Oost op de kaart

Met Groen Oost willen we het groene netwerk van
onze wijk versterken. En dat begint met goede
informatie! Daarom hebben we alle groengebieden
waar bewoners en vrijwilligers bij betrokken zijn
op een digitale kaart gezet. Je vindt ‘m op onze
website. Met grote dank aan Chris Bol die spontaan
zijn hulp aanbood om deze kaart te maken. Elk
groengebied hebben we voorzien van een kleine
toelichting met foto. Een mooi overzicht van onze
groene activiteiten, en vooral handig bij overleg
tussen bewoners en gemeente. Deze kaart willen
we uitbreiden met meer informatie over fauna, flora
en (duurzame) initiatieven. Aanvullingen, suggesties
of betere foto’s voor de digitale kaart zijn welkom!
Graag via info@groenoost.net
Weet je een groengebied in Oost
dat nog niet op de kaart staat?
Laat het weten, dan voegen we het toe.
De kaart vind je op www.groenoost.net

Veel animo voor geveltuintjes in Oost

Het artikel in de Oostkrant over geveltuintjes is
zeer enthousiast ontvangen. Ook bij het kraampje
van Groen Oost tijdens het buurtfeest op het
Ostadeplein begonnen veel bewoners over groen
aan de gevel. Op het wijkbureau zijn al veel
verzoeken binnengekomen om te helpen bij het
weghalen van tegels en zand, een service die de
wijkopzichter gratis aanbiedt. Als bewoner hoef je
vervolgens alleen de beplanting aan te brengen.
Geveltuintjes zijn daardoor een laagdrempelige
manier om het groene netwerk in Oost uit te
breiden. Meer info: utrecht.nl/geveltuin

Groen Oost initiatievenmarkt
De initiatievenmarkt op Koningshof wat gezellig
en nuttig. De dertig aanwezigen kregen een
update over Maarschalkerweerd en maakten
kennis met gemeentemedewerkers die
betrokken zijn bij groenbeheer. Het was ‘goed
zaken doen’, meerdere ‘groene’ knelpunten
werden ter plekke opgelost.

Raadsleden op bezoek in Oost
Twee raadsleden van CDA en Partij voor de
Dieren hebben contact gezocht met Groen
Oost. Ze zetten zich in voor de aanleg van
collectieve tuinen die de sociale contacten én
het beheer van groen stimuleren. We willen
graag een Groen Oost bijeenkomst met álle
groen-woordvoerders van de gemeenteraad
om te praten over subsidies, handhaving,
maaibeleid, communicatie etc. We gaan een
datum en locatie prikken.
Volg Groen Oost op Instagram en facebook
Onontdekte plekjes, nieuwe groenplannen
en groene bewonersinitiatieven …
Wie Groen Oost volgt, blijf op de hoogte.

Albrachthof: het groene hart van Oudwijk
Verscholen tussen de Bloemstraat en de
Bolstraat ligt het Albrachthof, gebouwd
in 1986, dat door bewoners Maroesja van
Rossum en Marcel Scholl wordt onderhouden.
De drie grote borders rond het beeldhouwwerk
‘Het Geheim’ van Joop Wouters, zijn in 2006
uitgebreid. Het groenplan voorziet in bloeiende
planten gedurende het hele seizoen. Je vindt
er meer dan 300 soorten planten, egels,
kolibrievlinders en zelfs puttertjes (vogels). Een
oase midden in Oudwijk, een bezoekje waard!
Rietveldhof & IJsvogelhof willen vergroenen
Bij het Rietveldhof naast het Rietveldhuis
is een initiatiefgroep gevormd om van het
binnenpleintje een nog fijnere plek te maken
om te verblijven, elkaar te ontmoeten, of in het
zonnetje rustig een boekje te kunnen lezen.
Uiteraard met meer groen dat, zoals een van
de bewoners tijdens de infoavond wenste, ‘alle
zintuigen prikkelt’.

De bewoners van het IJsvogelhof achter
de Gansstraat zijn druk bezig om hun
binnenpleintje te vergroenen. Het ontwerp
voorziet in drie heuvels waarvan één heel
weelderig met grassen, planten en struiken,
een tweede ingezaaid met een bloemrijk
mengsel en tenslotte een heuvel met
voorjaarsbollen, een plek om om straks in
het voorjaar lekker te luieren.

Een mooie uitdaging!
Een groen plein dat alle zintuigen prikkelt
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