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Wijkbericht Pocketpark   maart 2023 

 

 

Voortgang vergroenen Pocketpark Schermerhornstraat 
 

Vorig jaar november kreeg u van ons een wijkbericht over het vergroenen van het Pocketpark aan de 

Schermerhornstraat. Het idee was dit voorjaar met de werkzaamheden te starten, dit loopt anders dan 

gepland. In dit wijkbericht vertellen we u hier meer over. 

 

Wat is de situatie? 

We dachten dit voorjaar de bomen en struiken te 

planten. Voor we met de werkzaamheden beginnen 

toetst de commissie Beheer Inrichting Openbare 

Grond of er geen belemmeringen zijn voor de 

uitvoering. Zo kwamen we erachter dat dit parkje in 

2018/2019 is gesaneerd (hersteld), omdat de grond in 

het parkje vervuild was. Bij het aanplanten van nieuwe 

bomen moeten we hier goed rekening mee houden. 

Daarom wordt er nog een extra onderzoek gedaan. 

Zodra we meer weten over de uitkomsten van het 

onderzoek, laten we u dit weten.  

 

Bodemonderzoek en planning 

Het doen van dit onderzoek kost tijd, daardoor kunnen 

we de bomen dit plantseizoen niet in de grond zetten. 

Bomen planten we het liefst voor januari, zodat ze de 

grootste kans hebben om te wortelen. Het planten kan 

met een uitloop naar begin maart, dat lukt door dit 

aanvullend onderzoek helaas niet.  

 

We gaan de bomen alsnog planten in het nieuwe 

plantseizoen (begint oktober tot begin maart). U 

ontvangt rond september een stand van zaken van 

ons waarin staat wanneer wat gaat gebeuren.  

 

Aanpassing op het plan 

De eik die in slechte conditie is, vervangen we 

vooralsnog niet. De boom is nog niet opgegeven en 

heeft een kans weer op te knappen.  

 

Meer informatie? 

Neem gerust contact op met het Wijkbureau Oost-

Noordoost, F.C. Dondersstraat 1, via 

noordoost@utrecht.nl of telefoonnummer 14 030. 

 

 

mailto:noordoost@utrecht.nl

	Wat is de situatie?
	Bodemonderzoek en planning
	Aanpassing op het plan
	Meer informatie?

