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Bomen en struiken planten in Rijnvliet Zuid
In Rijnvliet planten we van januari tot en met maart 2021 bomen en struiken. We planten overal in Rijnvliet
Zuid: in straten, bij de speelplekken en langs de waterkant bij bijvoorbeeld de Lotusvliet.
Wat gaan we doen?
Aankomend plantseizoen planten we bomen in
Rijnvliet. Bijvoorbeeld pruimenbomen, kersenbomen
en perenbomen. Daarnaast planten we ook
verschillende struiken. Van vlierbessen en gojibessen
tot rode bessen en zwarte bessen: er komen veel
verschillende struiken in Rijnvliet. Al het groen dat we
planten is eetbaar voor mens of dier. Soms is het de
vrucht, en soms het blad of de wortel.

Nieuwsbrief Rijnvliet
Wilt u op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen in
de buurt? Dan kunt u zich ook inschrijven voor de
nieuwsbrief van Rijnvliet. Meld u aan via
utrecht.nl/rijnvliet.

Wat is de planning?
Om het groen te planten in Rijnvliet, moeten we
rekening houden met het plantseizoen. Het
plantseizoen duurt van november tot en met maart.
Alleen in deze periode kunnen we de bomen en
struiken in de grond zetten. Tussen januari en maart
2021 planten we al het groen in Rijnvliet Zuid. De
planning hangt af van het weer. Als het vriest en de
grond wordt te hard, kunnen we de bomen niet in de
grond zetten.
Wat merkt u ervan?
Eerder organiseerden we samen met het Kindcentrum
Rijnvliet ‘boom-plant-dagen’. De kinderen plantten dan
samen met ons bomen in bijvoorbeeld de Shipovalaan.
We hopen dat we nog een boom-plant-dag kunnen
organiseren volgend jaar. Dit is alleen mogelijk als het
kan met de coronamaatregelen.
Meer informatie?
Voor meer informatie over Rijnvliet, kijk op
utrecht.nl/rijnvliet. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen via telefoonnummer 14 030 of
rijnvliet@utrecht.nl.

Afbeelding: Bomen planten met kinderen in Rijnvliet

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.
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