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Werkzaamheden Niftarlakepark
Voor het verbeteren van het Niftarlakepark is samen met bewoners een inrichtingsvisie gemaakt. De
huidige 3 plantsoenen worden meer een eenheid zodat het een echt park wordt waar je kunt wandelen, spelen en verblijven in een mooie groene omgeving. Binnenkort start een aantal werkzaamheden,
waaronder het kappen van bomen. Met dit wijkbericht informeren we u over de werkzaamheden.
Meer wandel-, fiets- en speelmogelijkheden
Een initiatiefgroep van bewoners werkt aan het
inrichten van een natuurlijk speelbos in het bosje
aan de Fortlaan. In het najaar wordt er een fietsbrug aangelegd en wordt het fietspad daarop
aangesloten. Deze maatregel zorgt voor het
verbeteren van de fiets- en wandelpaden zodat
meer wandelingen door het park mogelijk zijn.
Na aanleg van de brug wordt de duiker verwijderd en kan de sloot naar de Vecht toe worden
verbreed. Dit zorgt voor een verbetering van de
waterkwaliteit.
Kappen van bomen
Voor de aanleg van het fietspad, het speelbos en
de fietsbrug moeten bomen worden gekapt.
Hiervoor is een kapvergunning verleend. De bomen worden deze week gekapt.
Natuurvriendelijke oevers
Voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het
vergroten van de natuurwaarden wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd. Hiervoor verwijderen we de bakstenen kop van de beschoeiing en graven een stukje van de oever af zodat
deze wat natter wordt. Delen van de oever planten we vervolgens in met oeverplanten zoals
kattenstaart en gele lis. Begin mei gaat de aannemer met de oever aan de slag.
Lekker zitten aan de vijver
Een van de ambities in de Inrichtingsvisie is om
het verblijf in het park te verbeteren. Om lekker
te kunnen zitten aan de kop van de vijver maken
we hier een bijzondere zitgelegenheid. In overleg
met de klankbordgroep is gekozen voor een
zitgelegenheid van glad beton met verspreid
hierop houten zitbekleding. De aannemer start
begin mei met de bouw hiervan.

Hondenvoorzieningen
In de Inrichtingsvisie is ook de wens opgenomen
om hondenvoorzieningen te verbeteren en om te
zorgen dat zij voor minder overlast zorgen.
Hondenbezitters gaven eerder aan een grotere
speelweide te willen. De hondenspeelweide in
het Nijenrodeplantsoen maken we groter. Het
hondentoilet aan het Niftarlakeplantsoen wordt
beter ingepast. En de speelweide daar verdwijnt.
De hondentoiletten aan het Muiderslotplantsoen
en het Nijenrodeplantsoen worden verplaatst
zodat zij verder van woningen af komen te liggen en voor minder geuroverlast zorgen. Op de
hoek Huis te Zuylenlaan en Prinses Margrietstraat verdwijnt de speelweide en geven we duidelijker aan waar het hondentoilet is.
Meer informatie
De visie Niftarlakepark staat op
www.utrecht.nl/Niftarlakepark. U kunt ook contact opnemen met Maaike van Teeseling, projectleider van de visie. Dat kan telefonisch via
14 030 of via milieu@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Noordwest, Amsterdamsestraatweg 283, of bellen met 14 030.

Natuurvriendelijke oever met kattenstaart

Verspreidingsgebied:
Omgeving Niftarlakeplantsoen, Pr. Margrietstraat, Huis te Zuylenlaan, Pr. Ireneplateau, Pr. Irenelaan,
Vechtplantsoen, Fortlaan, Muiderslotplantsoen.
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