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Uitnodiging: online bijeenkomst op 23 februari
over Landschapspark Oud Zuilen
In de wijk Overvecht ligt langs de Vecht, tussen Slot Zuylen en Fort aan de Klop, een groot groen gebied van
40 hectare (zie kaartje op de achterkant). Dit gebied bestaat voor een groot deel uit weilanden en bos die niet
allemaal toegankelijk zijn. Samen met inwoners, ondernemers en (belangen)organisaties wil de gemeente van
dit gebied een landschapspark maken om te wandelen, verblijven, recreëren en van de natuur te genieten.
Allereerst is er een plan (visie) nodig om de grote lijnen van het Landschapspark Oud Zuilen in beeld te
krijgen. Over wat voor park er moet komen. De gemeente heeft hiervoor de eerste uitgangspunten opgesteld
en schetsen gemaakt. Wij nodigen u graag uit om mee te denken over de inrichting, het gebruik en beheer
van het landschapspark. Om het gesprek over het landschapspark te starten, is er een online bijeenkomst op
woensdagavond 23 februari.
Achtergrond Landschapspark Oud Zuilen
Het nieuwe landschapspark gaat zorgen voor meer en
nieuw openbaar groen in de stad. Het extra groen is
nodig om de stad gezond te houden voor het groeiend
aantal inwoners. Het gebied langs de Vecht verbindt
de stad Utrecht aan de noordzijde met het groene
buitengebied om de stad. Landschapspark Oud Zuilen
biedt ruimte aan natuur, recreatie, sport, erfgoed,
cultuur en landbouw die past bij de natuur in dit
gebied.
Gebied van grote waarde
Het gebied ligt voor een deel in een rijksmonument en
is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
(UNESCO Werelderfgoed) en het Natuurnetwerk
Nederland. Dat betekent dat we voor de inrichting van
het park rekening moeten houden met de
randvoorwaarden die hieruit voortkomen. Een
voorbeeld hiervan is de beperking voor nieuwe
gebouwen in het gebied.

Verspreidingsgebied: Oud

Over de online bijeenkomst
Voor wie: alle bewoners en ondernemers uit de
omgeving (Oud Zuilen, Zuilen en Overvecht)
Wanneer: 23 februari (online via Zoom)
Hoe laat: 19.30 – 21.30 uur
Aanmelden uiterlijk 17 februari: op
www.utrecht.nl/parkoudzuilen of email naar
parkoudzuilen@utrecht.nl.
Vervolg van de online bijeenkomst
Wij gebruiken uw ideeën voor het afronden van de
visie. Daarna publiceren wij de visie en kan iedereen
hier schriftelijk op reageren. Dit is naar verwachting in
de periode april – mei 2022. De gemeente gebruikt de
reacties bij het besluit over de visie. Als deze is
goedgekeurd, starten wij met een eerste uitwerking
van het ontwerp van het Landschapspark. Ook bij de
plannen voor de inrichting van het landschapspark
betrekken wij u graag. Hierover volgt later meer
informatie.

Zuilen, deel van Overvecht, deel van Zuilen en belangenorganisaties.
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Meer informatie over park Oud Zuilen?
Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen? Geef dan aan dat wij uw gegevens
(mailadres) hiervoor mogen gebruiken.
Zie www.utrecht.nl/parkoudzuilen.
U kunt ook contact opnemen met de projectmanager
Peter van Sterkenburg, via telefoonnummer 14 030 of
mailen naar: parkoudzuilen@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw buurt kunt u terecht bij
de Utrechtse Wijkbureaus (Overvecht en Noordwest)
via telefoonnummer 14030 overvecht@utrecht.nl of
noordwest@utrecht.nl. En bewoners en ondernemers
uit Stichtse Vecht kunnen terecht bij de
gebiedsregisseur van de gemeente Stichtse Vecht
José van Vliet, via telefoonnummer 14 0346 of via
email: jose.van.vliet@stichtsevecht.nl).

