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Werkzaamheden groen voor toekomstige
volkstuin
Op initiatief van buurttuinvereniging Hogewoerd/Kerkstraat realiseert de gemeente Utrecht een volkstuin bij
de Kerkstraat in De Meern. Om deze volkstuin gebruiksklaar te maken, moeten diverse groen- en
grondwerkzaamheden worden verricht. De werkzaamheden starten maandag 25 mei en duren ongeveer drie
weken. In dit wijkbericht leest u meer over de aard van de werkzaamheden en de planning.
Tuinieren is gezond en vermindert stress
Het terrein tussen de Kerkstraat en de Hogewoerd
wordt geschikt gemaakt voor een volkstuin (zie het
kaartje op de achterkant). Deze gaat beheerd worden
door buurttuinvereniging Hogewoerd/Kerkstraat. De
volkstuin is voor bewoners, die graag eigen groente of
kruiden kweken en/of van tuinieren houden. Tuinieren
is gezond, vermindert stress, een actieve
vrijetijdsbesteding.
Wat gaan we doen?
De gemeente stelde samen met de vereniging en de
stadsecoloog van Gemeente Utrecht een plan van
aanpak om het terrein aan te pakken. De ingang van
de volkstuin wordt twee meter breed. Om dit mogelijk
te maken, moet de bestaande berkenhaag worden
verwijderd. De stam van de haag blijft staan, zodat
deze later terug groeit in zijn huidige vorm. Ook
worden enkele kleine boompjes geveld. Tenslotte
wordt het terrein zoveel mogelijk geëgaliseerd door
wortels uit de grond te frezen.

Wat is de planning?
De werkzaamheden starten op maandag 25 mei en
duren ongeveer drie weken, tot 12 juni. De
werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen
tussen 7.30-16.30 uur.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider van de gemeente, via telefoonnummer
14 030 of secretariaatuvo@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten de Meern,
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030.

Waar mogelijk behoud en hergebruik groen
De werkzaamheden houden zoveel mogelijk rekening
met behoud en hergebruik van groen. De fruitbomen
blijven staan. Bij het vellen van de kleine bomen,
stapelen we de zaagstukken op, zodat bewoners deze
eventueel kunnen hergebruiken.
Eventuele overlast
De werkzaamheden worden uitgevoerd door twee
kranen en kleine shovels. Het draaien van de motoren
kan voor enige overlast zorgen. Verder veroorzaken
de werkzaamheden geen hinder voor de omgeving.
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