
Beste buurtbewoner,

Je hebt aangegeven dat je – op een of andere manier - mee wilt doen met ons als Groengroep 507. Met 
deze Nieuwsbrief willen we je bijpraten over de stand van zaken en wat je zelf kunt doen om onze 
buurt groener en schoner te maken.

MEEDENKEN?

Er is best veel mogelijk als het gaat om het bevorderen van groen in onze straten. We zijn op 

zoek naar nieuwe leden met groene wensen en de energie om daar vorm aan te geven. Denk

bijvoorbeeld aan het faciliteren van vleermuizen, egels, mussen en gierzwaluwen en het 

beschermen van het groen dat er is in ons complex. Maar kom vooral ook met je eigen 

ideeën! 

Op 19 november komen we om 19.30 bij elkaar bij Wishing Well West Kanaalstraat 194. Daar

ben je van harte welkom (natuurlijk als corona het toestaat). Je kunt je ideeën en wensen ook

doorgeven door te antwoorden op deze e-mail. 

BESCHERMING BOOMSPIEGELS 
In de eerste fase van de renovatie zijn veel door buurtbewoners geplaatste plantjes in boomspiegels 
gesneuveld. Bo-ex heeft toegezegd de beplante boomspiegels beter te zullen beschermen met een 
omrastering. Dit gaat nu veel beter.

Herstel gelede schade
Bo-ex heeft ook toegezegd de schade van boomspiegels en geveltuinen te vergoeden. Het gaat dan om
planten die tegen de gemaakte afspraken tijdens de warme opname toch gesneuveld zijn. We gaan met 
Bo-ex inventariseren waar herstel gewenst is. Wij kunnen de plantjes kopen en aanleveren aan 
bewoners. Bewoners zetten de plantjes vervolgens zelf in de boomspiegel en/of geveltuin. Is er door
de renovatie schade aangebracht aan uw geveltuin of boomspiegel? Dan kunt u zich bij ons melden 
door te antwoorden op deze e-mail.

AFSPRAKEN GROEN TIJDENS RENOVATIE
Omdat blijkt dat veel groen sneuvelt tijdens de renovatie willen we nogmaals de gemaakte afspraken 
met Bo-ex noemen:
1. Groen voor ramen/kozijnen en deuren zelf wegsnoeien, zodat de aannemer dit niet zelf (te 
rigoureus) doet.
2. Groen vanuit de gevel maximaal 10 cm dik terugsnoeien (i.v.m. steigers en gevel-inspectie)
3. Groen tegen de gevel maximaal 2,5 meter hoog terugsnoeien.

Tips:

- Breng kleine, kwetsabre plantjes uit geveltuinen zelf in veiligheid (bv in tuin achter). De ervaring 
leert dat deze planten de renovatie niet overleven.



- Spreek met (over)buren af om elkaar planten op te vangen tijdens de renovatie. Mogelijk zijn er 
plekken in de wijk waar ze tijdelijk kunnen staan? 
- Laat tijdens de Warme opnamen goede foto's maken van het groen in je (gevel)tuin, zodat je hier bij 
de oplevering van de woning op terug kunt vallen. 

AFVALBAKKEN IN ZELFBEHEER
De vijf afvalbakken hebben gedeelten van onze wijk aanzienlijk schoner gemaakt. Beheerders: 
bedankt! Soms wordt er in de bakken ook huisvuil gegooid, dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Ligt
er ergens veel zwerfafval of onterecht aangeboden grofvuil? Meld dit dan (anoniem) via 
utrecht.slimmelden.nl. Of loop af en toe een rondje in uw straat om zwerfvuil te rapen en in de 
afvalbakken te gooien. Zo houden we samen onze wijk schoon. 

TIPS VOOR DE KOMENDE WEKEN

Bladeren

Het goud ligt op straat! Er zijn weer volop bladeren op straat te vinden. Het is jammer om die

af te (laten) voeren. Misschien heeft u een hoek in de tuin waar u een hoop bladeren kwijt 

kunt? Er zijn egels in ons complex die hier graag hun winterslaap doen (wel met rust laten tot 

de lente). U kunt het blad ook verspreiden in uw tuin of in geveltuinen/boomspiegels. Allerlei 

kleine dieren zijn er blij mee en het is heel goed voor de grond.

Maak je tuin biodivers

De biodiversiteit in Europa gaat drastisch achteruit. Wat kun je zelf doen? Hoe maak je je tuin 

'biodiverser'? Hier vind je praktische tips om meer leven in tuin of balkon te faciliteren: 

www.cruydthoeck.nl/actueel/de-levende-tuin/b9218     

Gratis plantjes tot einde herfstvakantie

De herfst is de tijd om te planten! Zo kunnen plantjes nu goed wortelen, zodat ze het warme en droge 

voorjaar beter aankunnen. Haal tot einde herfstvakantie gratis plantjes op om in een boomspiegel te 

planten. Dit kan op alle locaties van Utrecht Natuurlijk. Meer informatie: 

https://www.utrechtnatuurlijk.nl/leg-deze-herfstvakantie-een-boomspiegeltuin-aan/ Of bestel gratis 

zaadjes via https://www.utrechtnatuurlijk.nl/boomspiegel/

Met groene groet,

Lotte van Leengoed (Medanstraat)
Groengroep507

Aannelden nieuwsbrief groengroep507@gmail.com
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