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Ontwerpen sport- en speelplek Alidahoeve en
Kleine Hof af
Rondom de Alidahoeve veranderen we 2 speel- en sportplekken. Vorig jaar hebben we samen met
buurtbewoners gekeken naar de invulling van de plekken. We hebben nu 2 definitieve ontwerpen. Dit voorjaar
willen we de plekken maken.
Ontwerp Alidahoeve
• Er komt een mini-basketbalveldje en een
pingpongtafel in de noord-oosthoek.
• Het voetbalveld draaien we een kwartslag.
• Aan de kant van het water maken we een
heuveltje en een laagte, zodat de bal minder snel
het water in rolt.
• Op verzoek van omwonenden hebben we de
zitrand met palen aangepast. We plaatsen tussen
de 2 veldjes houten palen als scheiding. En 2
zitbanken zonder rugleuning op het gras. Als er
overlast komt bij deze banken, die we niet met
elkaar kunnen beperken, kunnen we de banken
makkelijker weghalen.
• We planten 2 bomen en enkele struiken.
• De liggende klimboom is uit het ontwerp gehaald,
omdat de laagte nu aan het water ligt.
• De 2 banken onder de boom blijven staan. Deze
worden erg gewaardeerd door omwonenden.
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Er komt een kleine verhoging aan het water en 2
kleine laagtes. Bij extreme regen wordt in de
laagtes water opgevangen.
Over een laagte komt een speelse brug van een
boomstam.
We planten 2 bomen en langs het water komen
bloemen.
Het voetpad verbeteren we.

Bekijk het ontwerp en nadere toelichting op het
ontwerp op www.utrecht.nl/kleinehof
Planning
De willen beide plekken in het voorjaar van 2022
maken.

Bekijk het ontwerp en nadere toelichting op het
ontwerp op www.utrecht.nl/jongerenvdm locatie
Alidahoeve
Ontwerp de Kleine Hof
Op de Kleine Hof maken we op verzoek van
omwonenden een informele natuurlijke speelplek.
• De schommel blijft nog een paar jaar staan.
• De andere speeltoestellen halen we weg, omdat
ze versleten zijn.
• Tegenover het bankje maken we een heuveltje om
op te spelen. Volwassenen kunnen eroverheen
kijken als ze op het bankje zitten.
• Tegen de heuvel komt een laag halfrond muurtje
met een grote kei en een houten totempaal.

Verspreidingsgebied: Smalle Themaat (26, 28, 34, 42), Lindehoeve, Alidahoeve, Kleine Hof
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Overlast tijdens werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden kunnen de kinderen niet
spelen op de Kleine Hof. Op de Alidahoeve kan niet
gespeeld worden rondom het voetbalveld. Het verkeer
rondom deze speelplekken zal geen of weinig last
hebben van de werkzaamheden.
Waarom passen we de speelplekken aan?
Wij hebben onderzocht of het bestaande aanbod aan
speel- en sportplekken past bij de kinderaantallen in
verschillende leeftijdsklasse in Vleuten-De Meern.
Hieruit bleek dat er minder behoefte is aan
speelplekken voor kinderen tot 6 jaar. En meer aanbod
voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.
Wanneer kon u reageren?
In juni 2021 ontving u van ons een uitnodiging om mee
te denken over de sport- en speelplekken. U kon uw
ideeën delen tijdens de online informatieavond op 16
juni 2021 of per mail. Met deze ideeën maakten wij
voorlopige ontwerpen. Hierop kon u reageren tijdens
de informatiemarkt op 28 september 2021 en per mail.
Deze reacties hebben we verwerkt in de definitieve
ontwerpen.
Wie dachten mee met ons?
Ongeveer 30 bewoners hebben met ons meegedacht
over de invulling van de plekken. Daarnaast hebben
we ook gevraagd welke wensen SportUtrecht had bij
het uitbreiden van het sportaanbod.
Meer ruimte voor jongeren in Leidsche Rijn en
Vleuten-De Meern
Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in de wijken
Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit
nog steeds. Bijna 40% van de jongeren uit Utrecht
woont in deze wijken. Er zijn nu niet voldoende
plekken voor hen om buiten samen te komen. Daarom
maken we de aankomende jaren plekken waar ze
kunnen en mogen zijn, zoals overdekte bankjes of
sportplekken. Kijk op utrecht.nl/jongerenvdm wat we al
gedaan hebben.
Meer informatie?
Voor meer informatie kijk op utrecht.nl/jongerenvdm.
Of neem contact op met projectleider Miriam Hueber
via telefoonnummer 14 030 of
ruimtevoorjongeren@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1
in Vleuten, of via telefoonnummer 14 030.

