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Uitnodiging
Feestelijke opening Maasplein op 23 mei
Het Maasplein is bijna af! Het plein is nu een stuk groener en beschikt over nieuwe speeltoestellen. Reden
voor een feestelijke opening op maandagmiddag 23 mei van 14.00 tot 15.30 uur. Komt u ook langs? Voor
kinderen is er een speciaal programma met leuke activiteiten. Zoals de ontdekfiets van professor Loep en
zaadbollen maken.
helpt om wateroverlast te voorkomen. Ook geeft het
verkoeling bij hitte. Zo blijft het plein aangenamer
tijdens hete zomers en spelen kinderen er prettiger.
Ten slotte versterkt groen de biodiversiteit. Dat
betekent dat meer verschillende planten en dieren een
plek in de stad vinden. Dat is belangrijk voor een
gezonde stad voor iedereen.
Zelf ook iets doen voor meer groen?
Kijk wat u kunt doen op
www.utrecht.nl/rivierenwijkgroen. Leg bijvoorbeeld een
geveltuin aan. Op de website staat hoe u dat kunt
doen.
Feestelijke opening 23 mei 2022
Wanneer: maandag 23 mei van 14.00 tot 15.30 uur.
Waar: op het Maasplein.
Iedereen is welkom!
Leuke activiteiten voor kinderen
Kinderen kunnen zich op het plein vermaken:
• De ontdekfiets van professor Loep
• Maken van zaadbollen en Happy Stones
• Moestuinen inrichten
• Koffie, thee en limonade met iets lekkers
• En nog meer!
Waarom een groener Maasplein?
Met het vernieuwde Maasplein krijgt de wijk er een
mooie plek bij. Een groener plein draagt bij aan een
gezonde leefomgeving. Groen zorgt namelijk voor
minder stress en nodigt uit tot meer spelen en
bewegen.

Meer informatie?
Bekijk alle groenprojecten in de Rivierenwijk op
www.utrecht.nl/rivierenwijkgroen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Inge Aarts van het project Rivierenwijk Groen, via
telefoonnummer 06-48204694 of
rivierenwijkgroen@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188,
of via telefoonnummer 14 030.
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Daarnaast verandert het klimaat. Zo kan het vaker
hard regenen en neemt de kans op hitte toe. Groen
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