Zoeken

A

1630 ×

1263

Stadstuin
Stichting ASHA en MOVARES
Samen met advies- en ingenieursbureau Movares werkt stichting Asha momenteel aan
een Stadstuin. Deze Stadstuin is gelegen in het centrum van Utrecht, vlakbij het
kantoorpand van Movares en het Centraal Station. Jim van Wingerden, projectleider bij
Movares, is vanuit de Movares Foundation beschikbaar gesteld om het
stakeholderproces te begeleiden en mee te helpen bij de verdere uitwerking van onze
gezamenlijke Stadstuin. Deze uitwerking en inrichting wordt mede mogelijk gemaakt
door een subsidie uit het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht.
Wij waren op zoek naar een geschikte buitenlocatie die gebruikt kan worden om bij te
dragen aan onze doelen. Met de Stadstuin wil Stichting ASHA mensen verbinden en de
natuur in gang zetten. Een moestuin gecombineerd met een bloemenweide moet
vlinders, bijen en insecten aantrekken en de ecologische waarde vergroten. Hierdoor
krijgt dit centrumgebied straks met minimale middelen een ware transformatie. Wij
zijn de Movares Foundation, Savills Property Management, gemeente Utrecht en Stedin
hier heel erg dankbaar voor.
Vanwege het coronavirus liggen een aantal werkzaamheden stil, maar waar mogelijk
blijven we enthousiast doorwerken aan dit mooie project. De volgende werkzaamheden
zijn intussen afgerond of in uitvoering:
•
•

•
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De stakeholders van dit gebied zijn benaderd en het plan is besproken.
De ligging van kabels en leidingen zijn inzichtelijk gemaakt zodat we straks veilig
kunnen tuinieren. Ook kunnen we zo goed bepalen waar de locatie van het
tuinhuis gaat komen.
De proefsleuven zijn gegraven.
Er wordt gewerkt aan de komst van een buitenkraan in de tuin.
Mogelijk dienen schetsontwerp en beplantingsplan aangepast te worden als
gevolg van de voorwaarde van Stedin om een voetpad aan te leggen boven het
kabeltracé.
Er wordt gewerkt aan het sleutelbeheer voor de toegang tot tuin.

•
•

Er is een werkplan opgesteld voor het plaatsen van hekwerk tussen het
Transformatorstation en de stadstuin.
Er vinden overleggen plaats over brandveilige materialisatie van het tuinhuis en
de exacte locatie.

Wij streven naar een:
• Kleinschalige moestuin voor educatie.
• Bloemrijke vegetatie voor vlinders, bijen, insecten.
• Diverse insectenhotels.
• Fruitboompjes (laagstam)
• Groenstrook met meer diversiteit en ecologische kwaliteit

