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Meer bomen in het Pocketpark
Bewoners hebben een initiatief ingediend voor meer groen in het Pocketpark. Door meer groen te planten
wordt het park nog prettigere groene zone voor bewoners en wandelaars. Ook zorgt het voor ecologische
verbinding voor dieren zoals insecten, bijen en vlinders.
Wat is het idee?
Door in het parkje fruitbomen en andere bomen te
planten, creëren we meer groen. Vergroenen is goed
voor insecten en vogels en het regenwater wordt zo
beter opgevangen in de bodem. Verder zorgt het
groen voor verkoeling tijdens de steeds vaker
voorkomende hoge temperaturen.
De fruitbomen komen op zonnige plekken, de andere
bomen op de schaduwrijke plekken. We denken qua
beplanting aan onder andere gele cornoelje, appel,
sierpeer, sierkers, vijg, walnoten, krenten en bessen.
De bewoners doen het onderhoud van de bomen.

Doet u mee met het zelfbeheer?
Wilt u meehelpen met het onderhouden aan de
bomen? 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. Alle hulp is
welkom! Aanmelden kan via noordoost@utrecht.nl
onder vermelding van Zelfbeheer Pocketpark.
Wat vindt u van de plannen?
Graag horen we wat u van deze vergroeningsplannen
vindt. U kunt uw reactie voor 21 november aanstaande
aan ons doorgeven op noordoost@utrecht.nl onder
vermelding van Vergroenen Pocketpark.

We plaatsen extra ‘laat-uw-hond-hier-niet-poepenpaaltjes en op het middengedeelte komen
4 boomstammen als speelgelegenheid (voor o.a.
voetballen). In de volgende kolom vindt u een
voorbeeld van de boomstammen. Het volledige
ontwerp staat op de achterkant van dit wijkbericht.

Meer informatie?
Neem gerust contact op met het Wijkbureau OostNoordoost, F.C. Dondersstraat 1, via
noordoost@utrecht.nl of telefoonnummer 14 030.
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