
Groene straten in Ulrum
De westelijke wierde van Ulrum vormt de kern van het dorp. In het verleden heeft er 
meer groen gestaan in de straten op de westelijke wierde. Dit groen stond zowel op 
gemeentelijk als particuliere grond. De werkgroep doorgaande verbinding van het 

project 2034 wil samen met het project Terpen en Wierdenland inventariseren waar 
het mogelijk is om meer groen in de straten terug te brengen.

In de Noorderstraat is met de plantenbakken een begin gemaakt met het vergroenen 
van de straten. Ook in de andere straten op de wierde kan het vergroenen op 

verschillende manieren worden toegepast. Historisch gezien past deze vergroening in 
het straatbeeld. Ondanks dat de woningen dicht op elkaar staan stonden was er in 

het verleden meer groen in de straat. Door hagen, struiken en een enkele boom was 
het beeld in de straten groener en minder stenig. Ook nu kunnen de straten weer 

groener worden gemaakt.

Stoeptegeltuintje langs trottoir Haag als onderbreking Struiken langs de woning



Mijn interesse gaat uit naar:

       Stoeptegeltuintje / vaste planten

       Haag of Heg

       Struiken

       Boom

Naam 

Adres 

Tel.

E-mail

Kleine bomen waar plek is

In het project Terpen en Wierdenland is er de mogelijkheid om meer beplanting in 
de straten aan te brengen. Het plantmateriaal wordt vergoed uit dit project terpen 
en Wierdenland. Op een plantdag in het najaar van 2016 kan iedereen de planten 

ophalen en zijn er medewerkers van Landschapsbeheer Groningen om te helpen bij 
het planten .

Heeft u interesse om de voor of zijkant van uw erf te vergroenen? Vul dan onderstaand 
formulier in. Na het inleveren van dit formulier wordt contact met u opgenomen om 

de mogelijkheden voor aanplant te bespreken.

Kijk voor meer informatie op www.terpenenwierdenland.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met 

G.schoemakers@landschapsbeheergroningen.nl 

Ja, ik heb interesse in plantmateriaal. 

Inleveren kan bij Marian den Blanken, Elensterweg 4 of bij het infocentrum.


