
 

 Ontwikkelorganisatie Ruimte 

Projectmanagement Ruimte 

Telefoon 14030 

E-Mail c.schneider@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/ 

 

 

Verspreidingsgebied: 

Omgevikng Baden Powellpark: Kariboestraat, Lamstraat, Saffierlaan, Schaapstraat, Tolsteegplantsoen Utrecht.nl 
 

 

 

 

Wijkbericht       maart 2023 

 

 

 

Uitnodiging meedenken herinrichting Baden 
Powellpark 
 

We richten terrein rondom het Tiny Forest (mini-bos) aan het Baden Powellpark opnieuw in. We leggen meer 

groen aan, zoals bomen en struiken, Dinsdag 18 april is een inloopavond om het plan met u te bespreken. In 

dit wijkbericht leest u hier meer over.  

 

 

Aanleiding 

Op initiatief van buurtbewoners is in 2019 een Tiny 

Forest aangelegd in het Baden Powellpark. Het Tiny 

Forest (200 m2) ligt er op dit moment wat verloren bij. 

Het is te afgelegen van ander groen. Dat is jammer, 

omdat mini-bossen veel betekenen voor planten, 

dieren en het klimaat. Groen zorgt voor verkoeling! 

 

Wens  
We hebben als gemeente de wens om meerdere mini-
bosjes te plaatsen in het Baden Powellpark. Goed voor 
de planten en dieren, maar ook voor bewoners om 
lekker te kunnen ontspannen. 
De plek ligt tussen het spoor Utrecht – Lunetten, 
Briljantlaan, Baden Powellweg en Kariboestraat. Het 
gaat om het grasveld met het Tiny Forest in 
deelgebied 3. Op de achterzijde van dit wijkbericht ziet 
u een afbeelding van het gebied. 

 

Inloopavond 

U bent van harte welkom om mee te denken over de 

ontwerpen. U kunt op dinsdagavond 18 april 

binnenlopen tussen 19.30 tot 21.00 uur in Kaffeetaria 

Saffier, Saffierlaan 10. Na de bijeenkomst plaatsen 

we het ontwerp op de gemeentelijke website. Wilt u 

reageren op het ontwerp? Dat kan door een mail te 

sturen naar: groen@utrecht.nl. De reacties op de 

avond en via de mail nemen we mee bij de uitwerking 

van het ontwerp. Reageren kan tot 1 mei 2023.  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Anne Nijs (projectleider), via e-mail: groen@utrecht.nl 

of telefonisch via algemeen telefoonnummer via 14 

030. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75, via e-mail: 

zuid@utrecht.nl of via algemeen telefoonnummer 

14 030. 
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