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Start werkzaamheden voorplein dierenweide en
Villatuin Park Oog in Al
Samen met de werkgroep van bewoners die zich actief met het Park Oog in Al bezig houdt is in 2015 het
Herstel- en beheerplan Park Oog in Al opgesteld. In dit kader worden aanpassingen gedaan bij het voorplein
van de dierenweide en de Villatuin. In dit wijkbericht leest u hier meer over.
Herstel- en beheerplan Park Oog in Al
In het Herstel- en beheerplan zijn de kwaliteiten van
het park benoemd: rust, cultuurhistorie, ecologie en
diversiteit in gebruik. Het plan is opgesteld om deze
kwaliteiten te herstellen, behouden of verder te
ontwikkelen.
Één van de onderdelen van het plan is om het
voorplein bij de dierenweide en de Villatuin van het
park aantrekkelijker en meer uitnodigend te maken.
Voorplein dierenweide
Het doel is het afgesloten voorterrein van de
dierenweide meer onderdeel van het park te laten
worden en om het aantrekkelijker te maken om de
dieren (vooral herten) te zien en voor natuureducatie.
De grootste aanpassingen zijn dat een deel van de
dierenweide met waterpartij bij het park wordt
getrokken. Het hekwerk wordt naar achteren verplaatst
en de bestrating wordt vervangen door gras met
bloembollen.
Op het erf wordt de schuur verwijderd. Hiervoor in de
plaats komt een kleine aanbouw aan het huidige
‘leslokaaltje’.
Aangezien het erf vaker opengesteld gaat worden voor
bezoekers en schoolklassen, krijgt het erf een
inrichting met diverse zitplekken.
Villatuin
De aanleiding van de herinrichting is de wijziging van
functie van dit parkdeel. Het parkeerplaatsje is
opgeheven en de grind is daarom niet meer nodig.
Hier gaan we een gedeelte van de grind verwijderen
en brengen we gras en nieuwe beplanting aan. Ook
zetten we op deze plek een paar zitbanken.

Op de achterkant van dit wijkbericht en op de website
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijkwest/ vindt u het ontwerp.
Planning
We starten in week 32 met de werkzaamheden. Deze
duren ongeveer 6 weken. Als we onverwachte zaken
tegenkomen, zoals onbekende kabels en leidingen in
de ondergrond, kunnen de werkzaamheden langer
duren. Slechte weersomstandigheden zoals
aanhoudende regen kunnen tot vertraging leiden.
We vragen hiervoor om uw begrip
In het plantseizoen (vanaf medio oktober) wordt de
beplanting aangebracht.
Meer informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de
toezichthouder Edwin Nagelhout van Stadsbedrijven
via telefoonnummer 14 030 of via e-mail
edwin.nagelhout@utrecht.nl of met de projectleider
Anja Bechan van Stadsbedrijven via telefoonnummer
14 030 of via e-mail a.bechan@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau West, Stadskantoor,
Stadsplateau 1, 5e etage of via telefoon 14030 of via
e-mail west@utrecht.nl
Verspreidingsgebied:
Oog in Al diverse straten
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