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Meer groen in de Van der Pekstraat 
 

 

Op initiatief van bewoners onderzocht de gemeente de kansen voor meer groen in de Van der Pekstraat. Aan 

de hand van deze kansen maakten we een ontwerp. In het ontwerp staan 2 bomen of struiken. En er komt 

meer groen bij de kruispunten met de Plesmanlaan, Prins Bernhardplein en Hanrathstraat. Lees meer over de 

plannen in dit wijkbericht. 

 

Hoe ziet het ontwerp eruit? 

Op deze pagina vindt u twee afbeeldingen waarin het 

groen is ingetekend. Hieronder volgt een toelichting: 

 

• Op de hoek met de Van der Pekstraat en 

Plesmanlaan komt op de stoep een extra plantvak. 

De stoep en oversteek blijven goed toegankelijk. 

• Op de hoek met de Van der Pekstraat en Prins 

Bernhardplein komt een boom of struik op de 

stoep. Zie figuur 1. De boom of struik staat in een 

ruim plantvak met lage beplanting. Hiernaast komt 

een tweede plantvak met struiken. De stoep en de 

brievenbus blijven goed toegankelijk. 

• In de Van der Pekstraat, bij de knik voor 

huisnummer 16, komt een boom of struik. 

Gevisualiseerd in figuur 2. Het aantal 

parkeerplekken blijft behouden. 

• Op het kruispunt met de Van der Pekstraat en 

Hanrathstraat komt op iedere hoek een plantvak. 

Het kruispunt blijft goed toegankelijk voor zowel 

automobilisten als voetgangers. 

• Verder komt er, op het kruispunt met de Van der 

Pekstraat en de Hanrathstraat, op de drempel een 

haag. Deze haag loopt parallel aan de huizen 

(nummer 37, 39, 41). 

 

Bekijk het gehele ontwerp op onze webpagina onder 

het kopje van der Pekstraat: 

www.utrecht.nl/groennoordwest 

 

Alle parkeerplaatsen blijven behouden 

Voor het groen worden geen parkeerplekken 

opgeheven. Het huidige aantal parkeerplekken blijft 

gelijk. 

Lees verder op de achterkant van dit wijkbericht -> 

1 Een tekening van het groen op de hoek van de Van der 
Pekstraat en Prins Bernardplein 

2 Groen ingetekend in de knik van de Van der Pekstraat, ter 
hoogte van huisnummer 16 

http://www.utrecht.nl/groennoordwest


 

  

Vragen of zorgen? 

Wilt u meer informatie over het ontwerp of heeft u 

wensen en zorgen over de groenplannen? Reageer 

dan voor maandag 18 juli op het ontwerp. Mail uw 

reactie naar groenernoordwest@utrecht.nl. 

 

Help mee in de straat 

Lijkt het u leuk om te helpen met het onderhoud van 

groen in de straat? U hoeft geen groene vingers te 

hebben, het is vrijblijvend en alle hulp is welkom! 

Mail dan naar groenernoordwest@utrecht.nl. U zit 

nergens aan vast. 

Vervolg 

We verzamelen aankomende weken de reacties van 

bewoners op het ontwerp. Als de reacties positief zijn, 

dan gaan we het ontwerp verder uitwerken en 

selecteren we geschikte planten. 

Wanneer de plannen rond zijn, informeren wij u 

hierover door middel van een wijkbericht. 

Waarom meer groen in de Van der Pekstraat? 

Een groenere straat draagt bij aan een prettige en 

gezonde leefomgeving. Door groen blijft de straat 

tijdens hete zomers koeler. Groen nodigt daarnaast uit 

tot bewegen, zoals fietsen of wandelen. 

Daarnaast voorkomt groen wateroverlast bij extreme 

regen. Ook versterkt groen de biodiversiteit. Dat 

betekent dat meer verschillende planten en dieren een 

plek vinden in de stad. Dat is belangrijk voor een 

gezonde stad voor iedereen. 

Zelf ook iets doen voor meer groen? 

Kijk wat u kunt doen op 

www.utrecht.nl/groennoordwest. Leg bijvoorbeeld een 

geveltuin aan. Op de website staat hoe.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Inge Aarts (projectsecretaris), via 

groenernoordwest@utrecht.nl  of via 14 030. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18 b, 

via noordwest@utrecht.nl of via algemeen 

telefoonnummer 14 030. 
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