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Start werkzaamheden aanpassing voetbalveld Vlinderpark
De werkzaamheden aan het speelveld Vlinderpark starten vanaf maandag 2 december. Via dit wijkbericht
informeren wij u over het definitieve ontwerp en over de uitvoering van de werkzaamheden.
Definitieve ontwerp

De vraag van het aanpassen van het voetbalveld
kwam van kinderen en bewoners.

Uitvoering werkzaamheden

en achter het doel, komen palen om de bal tegen te

weer, vanaf maandag 2 december 2019.

Langs het voetbalveld, aan de zijkant van de sloot,

houden. De bal komt dan niet zo snel in het water.

De kleine heuvel wordt verplaatst en de grote heuvel
gedeeltelijk, zodat er meer ruimte is om te

voetballen. De grote heuvel wordt afgezet met een

houten wandje. Deze wand geeft extra mogelijkheid
om te klimmen, vanaf te springen en overheen te

De werkzaamheden starten, afhankelijk van het
Gedurende de werkzaamheden kan er niet gespeeld
worden. De aannemer zet het speelveld af met
rood/wit lint. Ook als het werk klaar is, kan er
tijdelijk niet gespeeld worden op het nieuw
aangelegde gras.

balanceren.

Vragen

Naar aanleiding van zes reacties van bewoners op

opnemen met Jette de Reuver, wijkbureau Leidsche

het wijkbericht van mei 2019 over de palen en de

ondergrond van het voetbalveld hebben we het plan

Als u nog vragen heeft over dit plan, kunt u contact
Rijn via leidscherijn@utrecht.nl of 14 030.

aangepast.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij

los, er komen een paar knotwilgen en we leggen

Dorpsplein 1, Vleuten

De palen laten we variëren in hoogte en plaatsen we
graszoden aan zodat de ondergrond weer mooi

groen is. Op de achterzijde van dit bericht ziet u

hoe het definitieve ontwerp van het speelveld eruit
ziet.
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Verspreidingsgebied:
Atalantahof 1 t/m 42, Aureliahof 1 t/m 53, Dennewitjeshof 1 t/m 17, Keizersmantelhof 1 t/m 34,
Koolwitjeshof 2 t/m 44 (even) + 43 t/m 69 (oneven), Koolwitjeslaan 1 t/m 41 (oneven), Tweede
Westerparklaan 108 t/m 186 (even), Zandooghof 1 t/m 34
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