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Vergroenen Rietveldpark
De gemeente Utrecht en Groen Oost hebben het voornemen om het “Rietveldpark” te vergroenen. Het gaat
om het gebied tussen de Prins Hendriklaan en de Hoogstraat Revalidatie. We willen er een nóg fijnere plek
van maken om te wonen. Met meer groen, wat ook goed is voor vlinders, bijen en vogels. Langs de Prins
Hendriklaan is deze zomer al een 50 meter lang veld met bloembollen aangelegd. Volgend jaar staat dat vol
bloemen. Deze winter gaan we ook het binnenplein van het Rietveldhof opknappen. De speelplek maken we
weer netjes en we planten extra groen. De gemeente betaalt en voert de plannen uit. Het wijkbureau regelt
alles.
Park
We kunnen de omgeving rond het Rietveldhof nog
meer opknappen en vergroenen. Bijvoorbeeld de rand
langs het terrein van de Hoogstraat Revalidatie. Of de
parkeerplekken achter het Rietveld-Schröderhuis die
weinig gebruikt worden. Daar kunnen we stenen
vervangen door groen. Met bijvoorbeeld extra
wandelpaden die geschikt zijn voor rolstoelen en
kinderwagens. Ook hebben we het verzoek gekregen
hier een aantal natuurlijke (houten) speeltoestellen te
plaatsen waar jonge kinderen kunnen spelen. Dit kan
een prachtig groengebied worden: het Rietveldpark.
Groen Oost
Bij deze plannen krijgen we advies van Groen Oost,
een groep betrokken wijkbewoners die zich inzetten
om Utrecht Oost nóg groener te maken. Op hun
website vind je meer informatie: www.groenoost.net.
Op hun verzoek onderzoeken we hoe dit Rietveldpark
aan kan sluiten bij de groene buren: De Zilveren
Schaats, Park Bloeyendael, de Rembrandtkade en het
Wilhelminapark. Ook kan het de groene verbinding
naar de landgoederen versterken.
Eerst een plan maken
We hebben Landschapsarchitect Akke Bink gevraagd
om een plan maken. De gemeente noemt dat een
gebiedsvisie. Akke gaat daarin alle wensen, kansen en
(wettelijke) regels in kaart brengen, zodat we niks en
niemand over het hoofd zien. Zij is betrokken bij Groen
Oost en heeft veel ervaring met vergroeningsprojecten, zoals het Park Oosterspoorbaan en de
IJsvogelhof.
Verspreidingsgebied:
Rietveldpark

Wat willen de bewoners?
Heb je een idee voor dit Rietveldpark? Of wil je straks
in zo'n park iets doen? Bijvoorbeeld met je kind of
kleinkind spelen? Een ommetje maken?
Moestuinieren? Je hond uitlaten? Of gewoon lekker in
het zonnetje een boek lezen? En wil je helpen bij het
beheer van een mogelijke kruidentuin of
bloemenveldje? We horen graag jullie wensen. Hoe
meer bewoners zich inzetten, hoe meer geld en hulp
we kunnen regelen voor dit Rietveldpark.
Stuur je ideeën op
Vanwege corona-maatregelen kunnen we niet met een
grote groep bij elkaar komen, dat is jammer. Toch
willen we graag vòòr 7 februari 2021 jullie ideeën
horen. Stuur Akke een korte tekst, een paar foto’s,
tekeningen of knipsels uit tijdschriften of kranten via
akke.bink@land-atelier.nl Wil je haar liever bellen?
Mail dan je naam en telefoonnummer, dan belt ze je
op. Daarnaast zal Akke op dinsdagmiddag 02 februari
van 15:30 - 17:30 uur en donderdagochtend
04 februari van 10:00 - 12:00 uur bij het Rietveldhof
zijn. Dan kun je met haar praten.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Sietske van Dijk, wijkadviseur Gemeente Utrecht van
Wijkbureau Oost/Noord-Oost, via telefoonnummer
14 030 of oost@utrecht.nl.

Utrecht.nl

Impressie

Landschapsarchitect Akke Bink gaat voor het deel
binnen de gele stippellijn een gebiedsvisie
ontwikkelen, zodat het Rietveldpark straks goed
aansluit bij alle bestaande groene initiatieven in de
buurt. Het Rietveldhuis lag na de bouw in 1923 aan de
van de stad met een wijds uitzicht op de
Johannapolder. Na de ontwikkeling van Rijnsweerd en
aanleg van de Waterlinieweg is het ingebouwd.

Achter het Rietveldhuis ligt een groot parkeerterrein
dat nauwelijks gebruikt wordt. Hier kunnen mogelijk
parkeervakken vervangen worden door groen, met
wandelpaden geschikt voor rolstoel en kinderwagen.

Kromme Rijn stroomt achter het Rietveldhuis
onder de waterlinieweg door de wijk binnen Het
Rietveldpark kan daarom uitgroeien tot de
toegangspoort van het Groen Oost netwerk.

Via de Ridderschapsvaart stroomt de Kromme Rijn via
Hoogstraat Revalidatie richting de naburige
natuurgebieden Minstroom, Wilhelminapark, Zilveren
Schaats en het natuurpark Bloeyendael.

