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Groenvakken op Agnes van Leeuwenberchstraat 
 

Bij Wijkbureau Noordoost is een aanvraag gedaan voor vergroenen van de Agnes van Leeuwenberchstraat 

tussen de nummers 2 en 24. Zo wordt er in dit stuk van de straat een prettige groene zone gecreëerd voor 

bewoners en wandelaars. Tegelijkertijd komt er meer ruimte voor fietsparkeren. 

 

Wat is het plan? 
Tussen huisnummers 2 en 24 komen vier 
groenvakken. Ook worden er geveltuintjes aangelegd 
bij bewoners die zich hiervoor hebben opgegeven. 
In de bochten plaatst de gemeente twee kleinere 
groenvakken. Verder komen er extra fietsklemmen bij, 
Het parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 4 
verdwijnt, zodat het initiatief niet ten koste gaat van 
parkeerplekken voor auto’s.  
 

Tegels eruit, groen erin 
Vergroenen levert een bijdrage aan klimaatadaptatie. 
Door tegels te verwijderen wordt het regenwater beter 
in de bodem opgevangen. Dit werkt goed bij droogte 
en bij intensieve regenbuien. Verder zorgt het groen 
voor verkoeling tijdens de steeds vaker voorkomende 
hoge temperaturen. De aanleg wordt mogelijk gemaakt 
door een bijdrage uit het Initiatievenfonds 
 

 
(huidige situatie) 
 
 
 

Hoe gaat dit eruit zien? 

Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u het 

schetsontwerp. Graag horen we van u wat u van deze 

plannen vindt. Ook willen we weten of er meer 

bewoners zijn die interesse hebben in een geveltuin.  

 

Zelfbeheer 

Wilt u meehelpen met het onderhouden van de vier 

groenvakken? Meldt u zich hier dan voor aan. Al veel 

Utrechters verzorgen samen met de buren een stukje 

groen en leveren zo een mooie bijdrage aan een 

groene, duurzame en aantrekkelijke stad. De 

initiatiefnemer heeft zich hier al voor opgegeven.  

 

U kunt uw reactie aan ons doorgeven voor 16 

september aanstaande via noordoost@utrecht.nl, 

o.v.v. Vergroenen Agnes Leeuwenberchstraat.  

 

Meer informatie? 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. 

Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030. 
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