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Nieuw speelveld bij ParkZuid: wat vindt u ervan? 
 

Bewoners willen graag een voetbal- of speelveldje in ParkZuid van het Máximapark.  

In dit wijkbericht vertellen we ons voorstel voor een speelveld. We horen graag van u wat u hiervan vindt. 

 

 
 

Verzoek bewoners 

Een aantal bewoners uit ParkZuid heeft de gemeente 

gevraagd om een voetbal-/speelveldje in de buurt van 

de woningen aan de Emmikkerboslaan. De gemeente 

heeft gekeken hoe en waar dit goed past.  
 

Ons voorstel 

Architect West 8 is de ontwerper van het Máximapark. 

Wij vroegen West 8 mee te denken over hoe een 

voetbal- of speelveld past in het park. Rondom het 

park ligt het Lint: een verhard pad met aan beide 

zijden een brede groenstrook. Deze groenstrook is ook 

een zone voor dieren om zich te verplaatsen in het 

gebied.  

 

Ons voorstel is om een gedeelte van het gras langs 

het Lint op een natuurlijke manier geschikt te maken 

als speelveld. Dit doen we door een strook gras 

regelmatig te maaien. We maken geen echt voetbal-

veld met hekken daaromheen. In plaats van doeltjes 

plaatsen we vier houten paaltjes. Door geen echte 

voetbaldoeltjes te plaatsen is het gemaaide veld ook 

voor andere activiteiten geschikt; diverse balspellen, 

yoga of picknicken. Het gemaaide speelveld is voor 

alle bezoekers van het park. 

 

 

 

Locatie voetbal-/speelveld 
Op de afbeelding hierboven staat de locatie in 
lichtgroen aangegeven. Het gemaaide veld komt aan 
het Lint ter hoogte van huisnummers 32-37 van de 
Emmikkerboslaan. 
 

Reacties voor 10 december 2022 

Wilt u reageren op dit plan, stuur dan uw reactie voor 

10 december per mail naar 

vleutendemeern@utrecht.nl.  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen  

met Richard Thomassen (projectmanager),  

via vleutendemeern@utrecht.nl of  

telefoonnummer 14 030. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij 

Wijkbureau Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1 of 

telefoonnummer 14 030. 

 

 

mailto:vleutendemeern@utrecht.nl
mailto:vleutendemeern@utrecht.nl



