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Vergroening Wereldtuinenlaan
Wijkbureau Vleuten-De Meern heeft van bewoners aan de Wereldtuinenlaan de vraag gekregen om
de straat te vergroenen.
Wat is het plan?
Eind vorig jaar is er een bewonersschouw
geweest waarin naar voren is gekomen dat veel
bewoners van de Wereldtuinenlaan behoefte
hebben aan een groenere straat. Naar aanleiding
daarvan is er een plan gemaakt om de
Wereldtuinenlaan verder te vergroenen.
Het plan bestaat uit drie onderdelen
1. Planten van extra bomen in de straat
2. Vergroenen van het talud tussen de
busbaan en de sloot
3. Vergroenen strook bij sloten
Wereldtuinelaan 14 tm 74
Bij 1. Extra bomen

De gemeente heeft onderzocht op welke plekken
in de Wereldtuinenlaan er geen kabels en

leidingen liggen en het dus nog mogelijk is om
extra bomen te plaatsen. Op bijgaande kaart is
aangegeven waar het mogelijk is de bomen te

plaatsen. Vragen en opmerkingen hierover graag
vóór 12 maart 2018 aan Heleen Vetten via (030)
286 0000 of via 14 030.

email: h.vetten@utrecht.nl
Bij 2. Talud tussen busbaan en sloot
Er is door de bewoners die tegenover het talud
wonen een initiatiefaanvraag ingediend om het
grote talud tussen de sloot en de busbaan te
beplanten zodat het uitzicht fraaier wordt, maar
ook zodat dit een stukje stadse natuur wordt
voor vogels en insecten. De gemeente heeft

Verspreidingsgebied:
Wereldtuinenlaan 1tm 74

besloten deze aanvraag te honoreren en gaat in
maart aan de slag met het beplanten van het
talud.
Bij 3. Strook bij sloten Wereldtuinenln 14 tm 74
Om de groenstroken bij de sloten te verfraaien
en iets te doen voor de natuur is gekozen voor
het creëren van bloemrijke borders door het
aanplanten van bloeiende kruiden. Deze
bloeiende kruiden zijn niet alleen mooi maar ook
belangrijk voor de insecten. De taluds met
bloeiende kruiden worden twee keer per jaar
netjes gemaaid. Het idee is om de aanplant van
de kruidenplanten uit te laten voeren door de
bewoners van de straat. Maurice Willemsen en
Lindia van Munster, medebewoners van de
straat, hebben aangeboden de aanplant van de
kruiden te coördineren. Het plan is om in maart
te gaan planten (de exacte datum wordt nog
door Lindia en Maurice gecommuniceerd). De
bewoners die het leuk vinden om te helpen
kunnen een app sturen met naam en
telefoonnummer naar 06-42755902. Zij worden
dan toegevoegd aan een buurtapp. Tevens
kunnen diegenen die liever geen kruidenplanten
op “hun” talud willen dit aangeven. Er wordt
zoveel mogelijk met ieders wensen rekening
gehouden.
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