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Meer groen in de Van der Pekstraat 
 

 

De Van der Pekstraat is een straat met weinig groen. Op initiatief van bewoners onderzochten we de kansen 

voor meer groen in de straat. In juli 2022 deelden we met bewoners een eerste schets van een groenere Van 

de Pekstraat. Verschillende bewoners reageerden dat zij graag meer groen zien dan in de schets was 

getekend. Daarop maakten we een nieuw ontwerp met meer groen. We zijn benieuwd naar uw mening 

hierover. In dit wijkbericht leest u meer over het ontwerp en hoe u hierop kunt reageren. 

 

 

Waarom meer groen in de straat? 

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 helpt groen wateroverlast te voorkomen en 

draagt groen bij aan de biodiversiteit. Zo blijft de stad 

leefbaar voor iedereen, ook in de toekomst. 

Hoe ziet het ontwerp eruit? 

Op het kruispunt met de Hanrathstraat komt een haag 

parallel aan de huizen 37, 39 en 41. De oversteek blijft 

goed toegankelijk. En er komen lage planten op de 

hoeken van het kruispunt. 

Verder komt er op de hoek met de Prins Bernardplein 

op de stoep lage planten en een boom. Ook komen er 

lage planten op de hoek met de Plesmanlaan. 

Tot slot komen er nog 6 bomen in de straat. Ter 

hoogte van nummers 1, 5, 13, 19, 27 en 35 aan de 

noordoostzijde van de straat. 

Bekijk het ontwerp op de achterzijde van dit wijkbericht 

of bekijk deze vergroot op onze webpagina 

www.utrecht.nl/groennoordwest onder het kopje ‘Van 

der Pekstraat’. 

Hoe zit het met parkeren? 

Om meer ruimte te maken voor groen en het kruispunt 

bij de Hanrathstraat veiliger te maken kunt u straks 

niet langer op het kruispunt parkeren. 

Daarnaast verdwijnen er in dit voorstel 4 parkeer-

plaatsen in de straat om 7 bomen te planten.  

Dit leidt naar verwachting niet tot parkeeroverlast. 

Vanuit bewoners hoorden we namelijk dat er vaak 

parkeerplekken over zijn in de straat en in de 

omgeving is ook voldoende ruimte om te parkeren. 

Bijvoorbeeld bij de Burgemeester Norbruislaan. 

Ook zijn er andere mogelijkheden, zoals het 

overstappen naar een deelauto. Bekijk het aanbod op 

www.Gaiyo.com. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor 

groen in de straat. 

Wat is uw mening? 

We horen graag uw mening over het ontwerp. Aan de 

hand van de reacties passen we het ontwerp namelijk 

nog aan. U kunt uw mening laten horen via een 

bewonersavond of online enquête. 

 

Lees verder op de achterkant van dit wijkbericht. 

Figuur 1. Dit is een visualisatie van een straat waarbij aan 1 
zijde bomen zijn geplant. Dit laat zien wat het effect is van 
meer groen in een straat. De visualisatie is niet hetzelfde als 

het ontwerp, maar is ter inspiratie. 

http://www.utrecht.nl/groennoordwest


 

  

Vul de online enquête in via de QR code 
hieronder of via 
https://denkmee.utrecht.nl/projects/pekstraat. 
Dit duurt een paar minuutjes. 

 

De bewonersavond is 

op maandagavond      

30 januari van 20.00-

21.00 uur. U bent 

welkom op wijkbureau 

Noordwest op 

Thorbeckelaan 18B, 

Utrecht. U kunt ook online aansluiten.  

Meld u in beide gevallen aan via 

groenernoordwest@utrecht.nl voor 25 

januari. 

 

Help mee in de straat 

Een enthousiaste groep bewoners gaat het 

groen zelf onderhouden. Lijkt het u gezellig 

om 1 of 2 dagen per jaar te helpen met het 

onderhoud van groen? Mail dan naar 

groenernoordwest@utrecht.nl. 

 

Of neem een regenton of geveltuin. Een 

geveltuin is een smal voortuintje. U meldt u 

hiervoor aan via de online enquête of door te 

mailen naar groenernoordwest@utrecht.nl. 

 

Vervolg 

We verzamelen aankomende weken de 

reacties van bewoners op het ontwerp. We 

zetten een terugkoppeling van de reacties op 

Denk Mee: 

https://denkmee.utrecht.nl/projects/pekstraat. 

Aan de hand van de reacties passen we het 

ontwerp aan. Deze delen we vervolgens met 

u via een wijkbericht. We verwachten in het 

voorjaar van 2023 in uitvoering te gaan. 

Meer informatie? 

Bekijk alle groenprojecten in Noordwest op 

www.utrecht.nl/groennoordwest. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

projectsecretaris van het project Noordwest Groen, 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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