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Groenstrook langs de Griftkade
Door diverse initiatieven voor de verbetering de ecologie van de kade langs de Grift, is een heel apart
plantenmilieu en een levendige fauna ontstaan. Een mooi stukje Utrecht om langs te wandelen! Op dit
moment wordt afrastering langs de Griftkade opgeknapt.

Griftkade, een stukje historie
De Griftkade komt aan zijn naam door de eeuwenoude
afwateringsstroom, die begint bij Zeist, langs De Bilt
naar Utrecht loopt en via de singels over gaat in het
water van de Vecht. Tussen de Blauwkapelseweg en
de F.C. Donderstraat is de Biltsche Grift omzoomd met
snelgroeiende Platanen. Deze geven de grens aan
van de weg en de oevers van de Grift.
Op initiatief van bewoners van de Alexander
Numankade en de Griftkade is een participatieproject
gerealiseerd om het groen op de oevers van de
Biltsche Grift gezamenlijk te gaan beheren. Dit beheer
wordt gedaan door Stichting De Griftkikkers.
Bijzonder flora en fauna
Al 25 jaar zorgen zij voor het beheer van deze
groenstrook langs de Griftkade. Met name in de
maanden maart, april en mei is er grote variëteit een
soorten waar te nemen. Je kan dan genieten van
bloeiende bolgewassen, de Els, Hazelaar, Slee- en
Meidoorns. Verder hebben kikkers, padden, egels,
allerlei soorten mezen, puttertjes, boomkruipers, de
kleine bonte specht, winterkoninkjes, vinken,
roodborstjes, eenden, blauwe reigers hun intrek
genomen op de Griftkade. Aalscholvers en futen
komen er in het water foerageren. Inmiddels zijn er
meer dan 20 soorten vogels te zien! De Griftkade heeft
zich in de afgelopen jaren dan ook ontwikkeld tot een
bijzonder stukje groen in de stad.

Deze afscherming is toe aan vervanging. De
werkzaamheden hiervoor vinden maandag 3 mei
aanstaande plaats.
Meer informatie?
Heeft u als bewoner van de Griftkade een idee, een
initiatief of een vraag over het samen beheren van de
woonomgeving? Neem dan contact op met het
Wijkbureau Oost/Noordoost via telefoonnummer
14 030 of noordoost@utrecht.nl.
Ook voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost,
via bovenstaand telefoonnummer en emailadres. Het
wijkbureau zit op F.C. Dondersstraat 1.

Bescherming van de groenstrook
Om wandelaars erop te attenderen dat deze
groenstrook beschermd gebied is, zijn er eenvoudige
paaltjes geplaatst met daarop een staaldraad.
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