Beste buurtbewoner,
Veel dank voor jouw medewerking aan deze wandel-enquête! Eerst
geven we een korte uitleg over het waarom van het Groen
Ontwikkelplan Lunetten (GOL) en onze werkwijze. Daarna volgt een
uitleg over de enquête.
Aanleiding: waarom een nieuw GOL?
Sinds 2004 wordt het openbare groen in Lunetten beheerd volgens het
Integraal Groenplan Lunetten. Na zestien jaar is dit plan toe aan een
actualisatie. Veranderingen in recreatief gebruik en klimaatadaptatie
moeten worden toegevoegd. Ook wensen en ideeën uit de Burgertop
2017 kunnen nu hun plek gaan krijgen. Daarnaast is het beleid van de
gemeente en andere overheden gewijzigd.
De gemeente heeft toegezegd het GOL in de ambtelijke organisatie op
te nemen, zodat uitvoering geborgd is. Uiteindelijk zou het GOL weer
minimaal 15 jaar als leidraad moeten dienen.
Het plan dient drie doelen:
• We laten de wensen van de bewoners/gebruikers én het gemeentelijk
beleid samenkomen in het GOL. Uitgangspunt is dat dit in balans is met
de natuur- en groenwaarden. De wensen en ideeën zijn bekend uit
onder andere de Burgertop 2017 en omgevingsvisie Lunetten. Deze
wandelingen zorgen ervoor dat de suggesties een plek krijgen.
• Afstemming van het groenbeheer door de gemeente volgens het GOL.
Denk aan het onderhoud aan bomen en struiken, plannen die in dit GOL
staan, realiseren als de mogelijkheid zich voordoet.
• Toetsen van nieuwe ontwikkelingen
Werkwijze: hoe maken we het GOL?
Een groep Lunettenaren werkt, samen met groene partners uit de wijk,
de gemeente Utrecht en professionals, sinds 2019 aan het Groen
Ontwikkelplan Lunetten (GOL).
We volgen de volgende fases:
FASE 1. Uitgebreide inventarisatie.
Er is heel veel in kaart gebracht: alle natuur- en groenwaarden, hoe
bewoners het groen gebruiken, de bestaande wensen en ideeën die er
voor de parken en andere groene plekken leven én het beleid van de
gemeente en andere overheden (Nieuwe Hollandse Waterlinie).
FASE 2. Creëren van een ‘natuurwaardenkaart’.
Op deze kaart wordt (naar aanleiding van de eerder gedane
inventarisaties) aangegeven wat de natuurwaarde is van een bepaalde
plek. Hoe hoger de natuurwaarde hoe kleiner de kans dat een nieuwe
ontwikkeling daar kan.
FASE 3. Koppeling van ideeën en wensen aan de natuurwaardenkaart.
Welke wensen/ideeën/initiatieven voor het groen in Lunetten zijn er en
hoe passen deze in de natuurwaardenkaart (maart-juni 2021).
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Een voorbeeld: bewoners hebben aangegeven meer mogelijkheden te
willen voor recreatie en ontmoeten. Waar op de natuurwaardenkaart
vinden we ruimten om dat te ontwikkelen en waar willen de bewoners
dat er picknicktafels komen?
FASE 4. De uitkomsten uit FASE 3 worden verwerkt en getoetst op
haalbaarheid.
Een landschapsadviseur/ecoloog zorgt vervolgens voor een evenwichtig
plan (juni-augustus 2021). Dit plan wordt -samen met de plekken waar
tijdens de wandelingen veel verschillende antwoorden op kwamenvoorgelegd worden aan een Burgertop: er worden 80 bewoners ingeloot
om op twee zaterdagen in september en oktober het plan verder vorm
te geven (september-oktober 2021). Na verwerking van alle inbreng in
een eindrapportage kan het Groenontwikkelplan naar de gemeente.
Waar staan we nu?
Op dit moment zitten we in FASE 3. We gaan kijken waar een geschikte
plek is voor bestaande ideeën en wensen (en ook de eventuele nieuw
ontstane ideeën). En daar hebben we jouw hulp hard bij nodig!
Hoe help jij ons?
Dat doe jij, door een of meerdere wandelroutes te lopen die in Lunetten
zijn uitgezet. Tijdens deze wandelingen kom je langs plekken waar
vragen bij horen over mogelijke ideeën en wensen op die plek. Het
enige wat jij hoeft te doen is hier je mening over te geven.
Als voorbeeld: er is een plek waar honden los kunnen lopen, maar wat
te doen wanneer daar ook een hoge natuurwaarde is? Er worden dan
verschillende antwoorden geboden.
Aan de slag, aan de wandel dus! Hoe werkt de enquête?
Je loopt één of meer van de drie routes in Lunetten in de periode 21
maart tot 1 juni 2021. Elke wandeling begint met de vraag hoe je zelf
het groen gebruikt. Loop je meerdere wandelingen, vul deze vraag dan
één keer in.
Op de route zijn plekken genummerd en bij elk nummer hoort een
vraag. Soms zelfs meerdere. Deze vragen gaan over de ideeën die aan
die plekken zijn gekoppeld. Soms kun je de vraag beantwoorden met
ja/nee. Soms vragen we je de beste plek voor een idee aan te wijzen op
de kaart.
Elke wandeling vraagt 1 tot 1,5 uur afhankelijk van jouw wandeltempo
en de ‘moeilijkheid’ van de vragen.
Daarnaast zijn er een paar ideeën waar we een plek voor zoeken. Aan
het einde van de wandeling zijn daar drie extra vragen over: je ziet een
kaartje met punten en de vraag daarbij is welke plek jij het beste vindt.
Het gaat over bijvoorbeeld aankleden van een ingang van het park en
de aanleg van een vlinderroute. Loop je meerdere wandelingen, vul
deze vraag dan één keer in.
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De routekaart is interactief en je kunt alle plekken op de routekaart
aanklikken om de vragen te beantwoorden. Er worden de komende tijd
in het park nog bordjes met QR-codes geplaatst die je ook kunt
gebruiken.
Wat doen we met de resultaten?
De verzamelde informatie uit deze enquête wordt -anoniem- verwerkt
en meegenomen in het GOL (zie toelichting fase 4).
Informatie & contact
Wij wensen je veel plezier met de wandeling en het beantwoorden van
de vragen. Vragen over de enquête kunnen gesteld worden aan:
gol@natuurindestad.com
Via Prikbord Lunetten en de website houden we je op de hoogte van alle
ontwikkelingen.
Meer meedoen?
Wil je betrokken blijven bij de gang van zaken rondom dit project, wil je
meehelpen: laat ons ook dat weten per mail, dan nemen we contact
met je op.

De werkgroep GOL
gol@natuurindestad.com
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