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Wijkbericht

augustus 2021

Start uitvoering herinrichting Kasteeltuin Nijevelt
Na de vakantie start de uitvoering van het ontwerp voor Kasteeltuin Nijevelt. Voorafgaand laten we in
augustus een archeologisch onderzoek doen. Dit is nodig om later een nieuwe sloot te graven. In dit
wijkbericht leest u meer over de werkzaamheden.
Start werkzaamheden
De aannemer start 9 augustus met het onderzoek op
de plek waar de nieuwe sloot komt. Bij dit onderzoek
graven archeologen de grond heel nauwkeurig af. Dit
is nodig omdat het park een archeologisch
rijksmonument is. Aansluitend begint de uitvoering van
het ontwerp voor de kasteeltuin. De planning is om het
werk in januari 2022 op te leveren.
Het is vooraf niet precies te zeggen hoeveel en wat de
archeologen vinden. Mogelijk loopt de planning
hierdoor uit.
Toegankelijkheid park en moestuin
Tijdens de archeologische opgraving is het grootste
deel van het park toegankelijk. Alleen het deel waar
we de archeologische opgraving doen zetten we af
met bouwhekken.
Vanaf 1 september is het park niet meer toegankelijk.
Over het gebruik van de moestuin maken we
specifieke afspraken met Utrecht Natuurlijk.

Meer informatie
Voor meer informatie over de uitvoering van het
project kunt u contact opnemen met de toezichthouder
Gerard van Leur of directievoerder Dick Doorn via 14030.
Voor meer informatie over het project kunt u contact
opnemen via e-mail groen@utrecht.nl.
Mocht u zin hebben om vanaf volgend jaar met andere
buurtbewoners te tuinieren in de moestuin dan kan
dat! U kunt contact opnemen met Marloes van den
Heuvel van Utrecht Natuurlijk via e-mail
marloes.van.den.heuvel@utrechtnatuurlijk.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij wijkbureau Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1,
Vleuten, of via telefoonnummer 14 030.

Omleiding fietsers
We leiden fietsers om via de westkant van het park.
Borden geven de omleidingsroute aan.
Ontwerp kasteeltuin Nijevelt
Kasteeltuin Nijevelt is de nieuwe naam voor het De
Milan Viscontipark. In 2019 is samen met bewoners
een masterplan opgesteld om het park om te vormen
tot Kasteeltuin Nijevelt. In 2020 is een deel al
aangelegd: de speeltuin aan de zuidzijde van het park.
Inmiddels is voldoende geld beschikbaar, zijn alle
benodigde vergunningen verleend en kunnen we de
rest van het plan uitvoeren. We gaan de historische
structuren in het park weer zichtbaar maken en er een
fijne plek van maken om te tuinieren, te spelen, te
struinen, te wandelen en te verblijven. Wilt u het
ontwerp inzien? Dat kan op www.utrecht.nl/kasteeltuinnijevelt

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden.
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