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Bomen en struiken planten Rijnvliet Midden
In Rijnvliet Midden planten we van november 2021 tot en met maart 2022 bomen en struiken. Op sommige
plekken liggen zakken zand, tegels voor bestrating of ander bouwmateriaal van buurtbewoners. Wij vragen u
om deze materialen te verwijderen zodat we kunnen gaan planten. Op 24 november organiseren wij een
plantdag op de Wilde Rucolavliet om samen met u en/of uw kinderen bomen te planten
Wat vragen we van u?
Om het groen te kunnen planten moeten wij de grond
voorbereiden. Wij vragen u daarom om al uw
bouwmateriaal, zoals zakken zand en stenen, uit de
openbare ruimte te verwijderen. Met openbare ruimte
bedoelen wij alle ruimte buiten uw eigen huis en tuin,
zoals de waterkant. Als de grond vrij is van materialen
kunnen wij deze gaan voorbereiden voor het planten.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Maaike Notenbomer (projectmanager) via het
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.

Wat we gaan doen
We planten overal in Rijnvliet Midden: in straten en
langs de waterkant bij bijvoorbeeld de Wilde Rijstvliet.
Al het groen dat we planten is eetbaar voor mens of
dier. Soms is het de vrucht, en soms het blad of de
wortel. Op het kaartje op de achterkant van dit
wijkbericht ziet u welke straten in Rijnvliet horen bij
Rijnvliet Midden.
Het plantseizoen
De winter en het vroege voorjaar is de meest
geschikte periode om te planten. Alleen in deze
periode kunnen we de bomen en struiken in de grond
zetten. Of het in deze periode allemaal lukt, hangt af
van het weer. Als het vriest bijvoorbeeld wordt de
grond te hard en kunnen we de bomen niet in de grond
zetten.
Boom-plant-dag 24 november
Woensdagmiddag 24 november om 15.00 uur
organiseren wij een boom-plant-dag. We nodigen
iedereen die wil komen helpen uit aan de Wilde
Rucolavliet. Na het succes van de plantdagen in het
voedselbos en Rijnvliet Zuid, herhalen we dit graag in
Rijnvliet Midden. Wij zorgen voor alle spullen die nodig
zijn.
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