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Uitnodiging opening Kasteeltuin Nijevelt 1 april
Middeleeuwse muziek. Ambachtelijke koekjes. Een officiële opening door wethouder Lot van Hooijdonk. Komt
u vrijdag 1 april ook naar de feestelijke opening van Kasteeltuin Nijevelt? Vanaf 15.45 uur bent u van harte
welkom bij de ‘wereldboom’, aan de noordzijde van het park.
Feestelijke opening
Wethouder Lot van Hooijdonk heet u 1 april 2022
graag welkom in Kasteeltuin Nijevelt. Vanaf de
‘wereldboom’ kan iedereen samen een rondje lopen
door het park. Bij de nieuwe sloot onthult de
wethouder een informatiebord over de archeologische
vondst die gedaan is tijdens de werkzaamheden. Ook
vertelt een archeoloog iets over de geschiedenis van
de kasteeltuin.
Na een korte wandeling langs de moestuin is iedereen
vervolgens welkom bij Abrona voor een drankje. Daar
kunt u tot 17.00 uur ook dronebeelden zien, die een
buurtbewoner van de werkzaamheden maakte.
Muzikanten begeleiden de opening en zorgen voor
een gezellige sfeer.
Ontwerp kasteeltuin Nijevelt
De kasteeltuin kwam tot stand in samenwerking met
bewoners. In 2019 viel het besluit om het bestaande
park om te vormen tot Kasteeltuin Nijevelt. Daarop
volgde onder andere de aanleg van een speeltuin aan
de zuidzijde van het park. De rest van het park is vanaf
augustus vorig jaar aangepakt.
De werkzaamheden verliepen met onderbrekingen.
Zo stuitten medewerkers op een houten sluis uit de
zeventiende eeuw. Archeologen groeven deze
voorzichtig uit. Daarna groeven ze de sluis op dezelfde
plek in, maar dan dieper, onder de nieuwe sloot.
Daarnaast kende februari een lange natte periode.
Daardoor kon de gemeente het nieuwe fietspad pas
kort geleden onder handen nemen. Er komt nog een
zogenaamde ‘afstrooilaag’ op dit pad. Daarvoor is
warmer weer nodig. Naar verwachting lukt het in mei
om het pad helemaal klaar te hebben.
Met de opening op 1 april ronden we de herinrichting
van Kasteeltuin Nijevelt alvast feestelijk af. Het
fietspad is dan dus nog niet af, maar al wel in gebruik.
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Doet u mee?
Kasteeltuin Nijevelt staat open voor alle bewoners. U
kunt er ook regelmatig iets doen. Wilt u bijvoorbeeld
met andere buurtbewoners tuinieren in de moestuin?
Of meehelpen bij de tuinlessen aan leerlingen van het
basisonderwijs? Of andere klusjes in de tuin doen? U
bent van harte welkom. Neem contact op met Marloes
van den Heuvel van Utrecht Natuurlijk, via e-mail
kasteeltuinnijevelt@utrechtnatuurlijk.nl.
Meer informatie
Voor meer informatie over project Kasteeltuin Nijevelt
kunt u contact opnemen via e-mail, groen@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij wijkbureau Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1,
Vleuten, of via telefoonnummer 14 030.
Project Kasteeltuin Nijevelt is mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage van Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden.
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