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Struiken in plaats van paaltjes langs de Griftkade
Afgelopen voorjaar informeerden wij u over opknappen van de bestaande paaltjes met staaldraad langs de
groenstrook op de Griftkade. De paaltjes dienen als afrastering om de groenstrook en dieren te beschermen.
Bewoners hebben de gemeente gevraagd om een alternatief voor de paaltjes.

Paaltjes langs groenstrook
Om recreanten bewust te maken van het stuk groen
langs de Griftkade, zijn er in het verleden eenvoudige
paaltjes geplaatst met daarop een staaldraad. Deze
paaltjes zijn aan vervanging toe.

De struiken helpen de ecologische waarde van de
groenstrook te verhogen. De vogels kunnen er in
schuilen en het groen blijft zo beschermd. Het plaatsen
van de (doorn)struiken zal in het plantseizoen
gebeuren. Dit loopt van november tot maart.
We willen het planten van de struiken graag samen
met de bewoners van de Griftkade doen op dinsdag 4
januari om 10.00 uur (we houden ons hierbij aan de
geldende corona maatregelen).
Als u interesse heeft mee te helpen, kunt u ons dit
laten weten via noordoost@utrecht.nl o.v.v. Beplanting
Griftkade. We horen dit dan graag voor maandag 3
januari. Ook als u betrokken wilt zijn bij het beheer van
de groenstrook, horen we dat graag.

Wat gaat er gebeuren
Het staaldraad heeft uiteindelijk niet het gewenste doel
om de groenstrook te beschermen. Een meer
natuurlijke en stevige afrastering zou een beter keuze
zijn. Na het verzoek van de bewoners om een
alternatief heeft de afdeling Groen & Ecologie van de
gemeente gekeken naar andere mogelijkheden.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het Wijkbureau via telefoonnummer 14 030 of
noordoost@utrecht.nl.

Een goede oplossing is het plaatsen van verschillende
(doorn)struiken tussen de platanen, zoals bijvoorbeeld
prunus spinosa en crataegus monogyna. Deze
struiken worden willekeurig geplant. Door
verschillende soorten te planten, zien we welke variant
hier het beste tot zijn recht komt.
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