
Een groen eilandje tussen de bebouwing: 

Plantsoen Ameland in Utrecht-Lunetten 

Marianne van Lier / Alex Cadee 

ze nieuwsgierigheid Op deze kleine schaal 
was gewekt en bij de kiest Alex Cadee be
eerste de beste gele wust voor wat hij 
genheid dar we in noemt het standaardre
Utrecht moesten zijn, cept: selectief wieden 
fietsten we samen met en verschralen door 
Alex naar 'zijn' plant maaien en afvoeren. 
soen. Het eerste dat Maar, schrijft hij ons in 
ons opviel was dat het een begeleidend briefje 
hele plantsoen gehuld bij z'n soortenlijst: 
was in een wolk lila "Overigens blijf ik van 
paarse bloemetjes van mening dat er meer 
de bermooievaarsbek groene stadsjungle 
(Geranium pyrenai moet blijven bestaan, 
cum) en het gegons voor planten, dieren, 
van bijen en andere in ommetjeslopers , non
secten. En dan ga je 
kijken, en beter kijken 

Fa/a: M. van Lier Plantsoen Ameland, Utrecht 
denbezitters (hID!) 
vrijende paartjes." 

en 

en ontdek je steeds 
meer soorten. In totaal 

Soortenlijst, juni 1998 (A. Cadee) 
Bomen: zomereik (s), witte es (s), populier sp. (s), Spaanse aak (s), kers (s) Ondertussen is Alex 

ruim zestig soorten 
kruiden, struiken en 
boompjes bloeiden en 
groeiden er op die dag 

Struiken: krenteboompje (a, gemeente), ribes (a , gemeente), rimpelroos (a, 
gemeente), liguster (5). roo s sp. 2x (a ) 

Kruiden 
Vij fvingerkruid (s) , Noorse ganzerik (a) , rechte ganzerik (a) , vrouwenmantel 
(a), witte honingkJaver (s), witte kJaver (s), rode kJaver (s), hopklaver (s), 

verhuisd naar de ande
re kant van Utrecht. 
Hij zou daarom graag 
het beheer van het 

begin juni, waarvan kroonkruid (a), voederwikke (s), Maarts viooltje (a), bermooievaar sbek (a), plantsoen in Lunetten 
ongeveer de helft ooit donkere ooievaarsbek (a) , beerndooievaarsbek (a), groot kaasjeslcruid (a), willen delen en uitein
aangeplant is (a) en de schapezur ing (s) , veldzuring (s), wilde peen (a), pijpbloem (a), smeerwortel delijk over willen dra
andere helft min of (5), vergeetmijnietje sp. (5), gewone ereprijs (a ), koningskaars (5), Spaan se zu gen aan gemteresseer
meer spontaan is opge ring (a ), gevlekte dovenetel cv . (s ), gestreepte leeu wenbek (a) , wiue dovenetel de omwonenden . 
komen (s). 

Alex had al jarenlang 
overal waar hij kwam 
zaad verzameld van 
wilde planten. Op zijn 

(s) , klimop cv. (a, gemeente), muurpeper (a), wilde marjolein (a), perzikbladig 
klokje cv. (s), ruig klokje cv.? (s), gele morgenster (a), bijvoet (s) , duizend
blad (s), knoopkruid (a) , Canadese guldenr oede (5?), bitterkruid (a) , zonne
roo sje cv. (a). smalle weegbree (s), ballote (a) , Sint Janskruid (a) , echte salie 
(a ), tuiniris (a), crocus (a?) , scylla (a), lelie (2x) (a), schapengra s (a). Frans 

raaigras (5), kropaar (5), ijle dravik (5), k1eine k1it (5). akkerdistel (s) 

Zelf zou hij het liefst 
neg eens een vergelijk
baar plantsoen op de
zelfde basis willen 
adopteren in de buurt 
waar hij nu woont (Vo

Alex Cadee, een van de deelnemers contract 'om niet'. Hij zaaide en plant moment waarop hij de jonge boompjes 
aan de leembouwweek (begin mei) in te, maar gaf ook ruimte aan wat spon wil verwijderen. Hij zou graag zien dat 
Beuningen, vertelde op een avond over taan opkwam. Opvallend was dat de ze op een andere plek verder kunnen 
'n openbaar plantsoentie in de Utrecht rimpelroos (die door de gemeente was leven. Dus als je belangsteUing hebt 
se nieuwbouwwijk Lunetten, dat hij verwijderd) uit wortelresten toch steeds voor ongeveer drie jaar jonge boom
sinds vijf jaar in beheer heeft en waar weer opsloeg. Ook de witte es (de laan pjes (zomereik en witte es) neem dan 

hij al veel plezier aan had beleefd. On boom in deze straat) probeert zich in even contact met Alex op! 

volkstuin probeerde hij bet een en an het plantsoen te vestigen. Beide houdt gelenbuurt / Wittevrouwen) . 
der uit, maar dit was niet altijd naar de hij kort. Dit geldt ook voor bijvoet en 
zin van zijn buren. Toen een plantsoen guldenroede. Verder sikkelt hij na de Dus als je iets weet en/of belangstel
in zijn straat leeggehaald werd door de bloei (want die is prachtig en duurt ling hebt voor 'n boompje, neem dan 
gemeente, zag hij z'n kans schoon. Bij langer dan verwacht) de bermooie contact op met: 
de Dienst Stadsbeheer van de gemeen vaarsbek om latere en teerdere planten 
te Utrecht zagen ze wel wat in z'n plan meer kans te geven. In het najaar maait Alex Cadee, Stieltjesstraat 91, 3514 
netje en hij kreeg een officieel huur- hij het hele plantsoen. Dat is ook het JB Utrecht, tel. 030-2724506. 0 
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