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Nieuwe presentatie definitief ontwerp Voedselbos
In het noorden van Rijnvliet komt een voedselbos. Op 9 december 2020 hebben wij het definitief ontwerp laten
zien tijdens een online presentatie. Helaas is onze uitnodiging voor deze presentatie niet bij alle bewoners en
omwonenden van Rijnvliet aangekomen. Daarom organiseren wij een nieuwe online presentatie op 28 januari
2021. Tijdens deze bijeenkomst geven wij dezelfde presentatie als in december.
Wat komt er in het voedselbos?
Het voedselbos wordt een plek voor bewoners,
bezoekers en buren van Rijnvliet om te wandelen,
spelen en genieten van de natuur. Er komen
bijvoorbeeld eetbare planten, struiken en bomen. Maar
ook (water)speelplekken voor kinderen, picknicktafels
en ruimte voor buurtactiviteiten. Leerlingen van het
Kindcentrum krijgen een buitenleslokaal. Lees meer
over het plan op utrecht.nl/voedselbosrijnvliet.

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

Wanneer wordt het voedselbos aangelegd?
We leggen voor maart het groen bij de Rijksstraatweg
aan. Daarna planten we vanaf eind 2021 in
verschillende fasen de rest van het voedselbos. Dit
doen we altijd in de plantseizoenen, tussen november
en maart. Het duurt dan nog wel een paar jaar voordat
de planten volgroeid zijn en u de vruchten kunt
plukken. De speelplekken komen later, als de
woningen rondom het voedselbos af zijn en er geen
bouwverkeer meer rijdt.
Online bijeenkomst 28 januari
Wilt u meer weten over het voedselbos? Samen met
Felixx Landscape Architects & Planners,
landschapsarchitect van het voedselbos, presenteren
we het ontwerp. U kunt dan ook uw vragen stellen en
uw reactie geven.
Wanneer: 28 januari 2021 (online via Zoom)
Hoe laat: 19.00 tot 20.00 uur
Aanmelden: stuur een mail naar rijnvliet@utrecht.nl,
wij sturen u dan een aanmeldlink en een instructie.
Samen met de omgeving
In maart 2017 hebben we samen met de bewoners
van de Rijksstraatweg en Kindcentrum Rijnvliet
nagedacht over het ontwerp van het voedselbos. In
oktober 2019 organiseerden we een tweede
bijeenkomst, waar ook de bewoners van Rijnvliet
konden meedenken over de inrichting. De reacties en
opmerkingen hebben we gebruikt bij het maken van
het definitieve ontwerp.
Verspreidingsgebied:
Rijnvliet en RIjksstraatweg

Afbeelding: Kaart van het voedselbos

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer 14 030 of rijnvliet@utrecht.nl.
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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