Utrecht 20 juli 2018
Begeleidend schrijven nieuw plan entree ATV Stadion

Beste lezer,
Met een enthousiaste club tuinliefhebbers is een plan gemaakt voor een nieuwe indeling van de
entree naar het volkstuinpark ATV Stadion, Oostbroekselaan te Utrecht.
Doelstelling: een efficiënte indeling met voldoende parkeermogelijkheden en een groene sfeervolle
entree rond de winkel en terras. Er is een ontwerp gemaakt, schaal 1: 100. Zie foto.

Papiercontainers: de plek waar de huidige papiercontainers staan hebben een prominente plek bij
de entree omdat er veel gebruik van wordt gemaakt (toegankelijk), de fa. Scherpenzeel er makkelijk
bij kan om het oud papier op te halen, en het geld opbrengt voor de vereniging.
Haag rond containers: om de containers uit het zicht te halen is er een haag rondom de containers
getekend. Zie ontwerp.
Bloemenborder naast haag: de haag loopt in een organische lijn waarvan de tweede helft
achter/naast een bloemenborder is getekend. De border loopt vanaf de haag iets omhoog. De
hoogte van de bloemborder wordt ondervangen door een stapelmuur, zie foto, met zitgelegenheid.
De organische lijn vormt op deze manier een pleintje in combinatie met het huidige terras bij de
winkel.

Winkel/kantine met afdak: gezien de kleine ruimte in de winkel/kantine is er behoefte voor meer
ruimte. Er is een grote wens om een deel van het terras te overkappen zodat men bij minder goed
weer toch buiten kan zitten als er bv. tuindiensten zijn of zomerborrel middag ect. De mogelijkheid
voor een eenvoudige constructie zou op korte termijn uitvoerbaar zijn. In de toekomst is er mogelijk
meer mogelijk voor een nieuwe kantine/ winkel/ gereedschap schuur. Afdak met een deel groen dak
is eenvoudig te maken. Zie foto.

Parkeren: het overige deel blijft parkeergelegenheid voor 19 auto’s. Een ruime in –en uitrit leidt de
auto’s naar gemarkeerde parkeerplekken. Dit om de ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Bv:
gemarkeerde lijnen van keitjes. Zie foto.

Fietsen: fietsenrekken worden geplaatst achter de haag met border en stapelmuur. Ruimte voor ± 26
fietsen. Materiaal Robiniapalen met een lariks plank. Zie foto.

Hagen: de buitenste hagen blijven staan. Dat is de haag langs de essenlaan en de haag langs de sloot.
De haag en bomen midden in de huidige parkeerplaats gaan verdwijnen. Rond de containers en de
nieuwe bloemenborder gaat een nieuwe haag komen. Dit om de auto’s uit het zicht te houden en
het nieuwe pleintje vorm te geven.
Pergola: de huidige pergola langs de wilgenlaan is gemaakt van Bielzen. Door een nieuwe indeling
vervalt een deel van de huidige pergola. Wat overblijft wordt vervangen door een nieuwe pergola
van Robiniapalen (sterk en duurzaam en een luchtige natuurlijke uitstraling). De druif ,roos en
kamperfoelie, die hier al jaren staan, hergebruiken we en laten we samengroeien met klein fruit
struiken. Zoals rode bessen, zwarte bessen, krentenstruiken, kweepeer struiken. Foto: pergola v
Robinia palen.

Bestrating: huidige bestrating bestaat uit asfalt (entree), puin en gravidor?, (terras en parkeerplaats).
Idee is asfalt te combineren met een bestrating van bv. gebroken stoeptegels in het deel van het
pleintje en het terras. Dit is meer waterdoorlatend. Mosjes en kleine plantjes kunnen tussen de
voegen groeien. Stoeptegels zijn altijd gratis aan te komen. Regelmatig de straat vegen voorkom je
teveel aan zaadkieming.

Bomen: de huidige essen zullen een uitsterfbeleid krijgen ivm essentakziekte. Voor vervanging van
bomen kan gedacht worden aan fruitbomen of andere bomen met sierwaarde en voedsel voor de
dieren. Denk bv aan: bijenbomen, bomen met bessen en noten.
Toegang: De toegang tot het complex (hek plus poort plus naastliggende bermen) zal ook worden
aangepast. Het hek blijft in deze vorm behouden, maar zal worden ‘gecamoufleerd’:
Bermen: Voor en achter het hek wordt in de bermen vanuit het midden (poort) naar buiten
waaierend een vloeiend aflopende vorm gecreëerd met rechtopstaande stammetjes/balken (Robinia,
kastanje of Douglas). Deze stammen/balken (variërend in hoogte van circa 1,5 tot 0,25 meter) zullen
niet aaneengesloten worden geplaatst maar met de nodige tussenruimte zodat een open effect
wordt bereikt. Hierdoor kunnen de bestaande klimrozen behouden blijven en worden aangevuld met
andere bloeiende klimmers. In de berm zal een combinatie worden gemaakt van bloeiende vaste
planten en een-/tweejarigen. Ter vervanging van de huidige (betonnen) bermbescherming wordt het
geheel afgemaakt (en beschermd) door het plaatsen van liggende boomstammen die zijn vermaakt
tot banken. Eventueel zal er ruimte zijn voor bijen- en vlinderhotels.
Hek: De openslaande delen van het hek zullen worden verfraaid met vlechtwerk en vrije vormen.
Ook hier wordt een open effect nagestreefd en wordt gewerkt met natuurlijke materialen en/of
onbehandeld sloop-/resthout. Zie foto’s.

Voor vragen kan je contact opnemen met:
Annemarie Groeneveld, Ina Davids , Ria de Laat, Lianne Baaij, Joop van de Wiel & Tiny Schut
Hartelijke groeten.

