
Groenstrook langs fietspad 

bij Binnenhaven 

- Ecologisch bermbeheer: 

meer bloemen en kruiden 

- Toevoegen van wat 

kleinere fruitbomen 

- Insectenhotelletjes  

Park rond de geplande 

Vrije School: 

- Toekomstbeeld: 

voedselbosje met 

fruitbomen, 

bessenstruiken, onderlaag 

van eetbare 

kruiden,(pluk)bloemen.   

- Plek voor educatie, 

elkaar ontmoeten    

 

Meidoornhaag 

- Compleet herstel van de haag  

- Waar het kan: eetbaar groen 

- Afvoer water ook richting het park   

- Behoud deel dode bomen: belangrijke brengers van leven  

- Aanleg takkenril (oa voor snoeihout van bewoners), goed 

voor dieren 

- Onderdoorgangetjes voor dieren (egels) onder de 

verbindingsstraten    

Groen Job Jansen - Vd Weertstraat 

- Meer bloemen, kruiden, bomen, natuurlijk 

spelen 

Speelplek Job Jansen 

- Groener en leuker  

Speeltuinstrook  

-Vlinderstroken met ander 

maaibeheer (bestaand) 

-Toevoegen bomen voor 

schaduw bij spelen (oa 

herplantplicht) 

- Aanleg wilgentakken- 

speelelement 

- Vogelhuisjes, insecten- 

(wormen?)hotel  

Kruising speeltuinstrook - 

Nijlantsingel 

- Wat lage (fruit)bomen (oa 

voor veiligheid peelzone-weg) 

met behoud zichtlijn! 

Groen George Stormplantsoen 

- Langs deel randen ecologisch 

beheer voor meer bloemen 

- Betere bescherming grote 

bomen (grond minder belasten)  

- Extra bomen voor schaduw 

bij spelen 

- Andere speelgelegenheid 

Groenstrook langs Kortenoordallee 

- Bloemstrook met kruiden  

- Eetbaar groen (oa fruit- en notenbomen, bessen )  

- Speelgelegenheid 

- Er is een speelweide voor kinderen aangelegd, onderhouden door buurtbewoners 

Veldje rond de Vaas  

- Er is een bloemenweide 

ingezaaid en zijn enkele bomen 

geplaatst. 

- Ecologisch beheer voor veel 

bloemen, vogels, vlinders  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groen Kortenoord: plan van bewoners 
voor een mooiere  wijk!  Info: 
voedselparknieuwkortenoord@gmail.com 
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