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Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de plannen voor de parkeergarage en omgeving

die op het Berlijnplein moet verrijzen. Er is nadrukkelijk gekeken hoe het gebouw en de omgeving

vergroend kan worden. We zijn blij met de vleermuiskasten en gierzwaluwnestplekken. De

vergroening van de openbare ruimte zelf valt helaas flink tegen want er is geen gevelgroen mogelijk.

Groen op het dak van de parkeergarage heeft voor de pleinbezoekers weinig waarde.

Op drie punten vinden we dat de groene inrichting (veel) beter kan, dat lichten wij hieronder toe.

� . Soortkeus van de bomen

Er komt groen om de garage heen, bestaande uit o.a. Moerascypressen. Deze staan er al en ze

missen het moeras enorm: ze staan namelijk op een bult zand van pakweg �  meter hoog. De 

linkerfoto is van �  juni � � � �  (de droogte moest nog beginnen), de rechterfoto van augustus � � � � . 

Moerascypressen zijn hier geen goede keus, het is hier te droog.

We willen graag dat er droogtebestendige soorten worden gekozen. Deze zullen niet zo hoog

worden als moerascypressen, maar ze zullen wel groen zijn en beschutting geven tegen de wind. We

denken aan Duindoorn, inheemse Liguster, Vlinderstruik, Brem en Jeneverbes. De Ligusters zouden

om de twee jaar gesnoeid moeten worden, zodat ze de kans krijgen te bloeien en bessen te zetten.

De soorten die we voorstellen hebben nectar en bessen en dragen zo bij aan de insecten- en

vogelstand.
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� . Vergroening

Er is helaas geen gevelgroen mogelijk, wegens de ventilatie van de parkeergarage. Waar wel

vergroening mogelijk is, is op het Berlijnplein zelf. Er is een enorm oppervlak ingstrooid met

lichtgeel grind. Dat heeft diverse nadelen: het komt op de rijbaan terecht, waar het kan leiden tot

slippen en valpartijen van fietsers. Er zijn open matten in het grind aangebracht en dat scheelt wel,

maar voorkomt het niet volledig. Er moet vaak worden geveegd. Het grind loopt onplezierig, de

ruimte wordt daarom niet gebruikt door voetgangers, laat staan door rolstoelers of slechtzienden..

Op pagina �  van de presentatie van “de weidsheid” wordt gesuggereerd dat er gewoon op gelopen

wordt, maar niets is minder waar. Als er (wortel)onkruiden in groeien is dat door de matjes lastig

weg te halen. En last but not least vraagt de gemeente om sedummatten op platte daken te leggen.

Welnu: dit is een enorm plat dak.

Daarom zouden we graag zien dat de grindvlaktes worden vervangen door sedummatten, door de

vegetatie van het Willem Alexanderpark of door inheemse droogtebestendige bloeiende planten,

zoals duinplantjes. Vanzelfsprekend kunnen hierdoorheen voetpaden en bankjes in worden

aangebracht, zodat het een plezierige plek wordt om te verpozen. Langs het fietspad langs de

Vleutensebaan is ook een doorlopend voetpad nodig. Alle drie de beplantigssoorten die we

voorstellen hebben veel nectar, het lijkt ons daarom een goed idee om tevens een bijenhotel en een

zandbak voor graafbijen toe te voegen.

� . Parkeren

De pleinen in Utrecht worden zo voor en zo na autovrij gemaakt. Er komen door de bouw van de

parkeergarage veel parkeerplekken bij. Dat betekent dat de plekken op het Berlijnplein voorlopig

niet nodig zijn om toch alle auto’s een parkeerplaats te kunnen bieden. We verzoeken u daarom om

de parkeerbestemming voorlopig op te heffen, zodat de verharding van het plein daadwerkelijk een

pleinfunctie kan krijgen. Op die manier gaat het verharde deel, samen met de vergroende

grindvelden, het terrein onder de overkapping en de grasvelden, een gebied worden waar het

plezierig toeven is. Pas als het echt nodig is voor de parkeergelegenheid, zou parkeren op het plein

weer mogelijk gemaakt moeten worden.

Wij verzoeken u om de omgeving van de parkeergarage en het Berlijnplein zoveel mogelijk te

vergroenen. Er is veel meer mogelijk dan een groen dak op de parkeergarage en een groot beeld.
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