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Een groenere verblijfsplek op de Willem
Sluyterstraat
Samen met bewoners en de scholen maakt de gemeente de Willem Sluyterstraat groener. Hierdoor verblijven
studenten straks prettiger op het plein. In het nieuwe ontwerp krijgt het plein meer bomen en planten en meer
zitplekken. Maandag 27 juni is een informatieavond over het ontwerp. U kunt dan vragen stellen en verdere
uitleg krijgen
Aanleiding
De Willem Sluyterstraat is erg stenig. Hierdoor is het
plein in de zomer heel heet en is het geen prettige
verblijfsplek. Studenten gaan daarom de wijk in om te
pauzeren. Helaas leidt dit soms tot overlast. Het is
belangrijk dat jongeren een goede verblijfsplek krijgen.
Het nieuwe ontwerp
Samen met de scholen, die grenzen aan het plein, en
omwonenden maakte de gemeente een nieuw ontwerp
voor het plein. De focus van het ontwerp is groen en
ontmoeten.
Wat komt er?
•
•
•
•
•
•
•

We voegen 700 m2 groen toe;
Het groen bestaat uit vijf plantvakken met lage
beplanting;
En een uitbreiding van het gazon bij de Jacob
Westerbaenstraat;
Er komen ook 10 extra bomen bij;
Verder plaatsen we drie banken en een
picknickbank;
Ook komen er vier kleine bankjes om het
voetbalveld;
Op een later moment voegen we ook een
overkapping bij de trap op het plein toe.

Bekijk het een visualisatie van het ontwerp op de
achterkant van dit wijkbericht. Op
www.utrecht.nl/rivierenwijkgroen staat het ontwerp.
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Vervolg
We verwachten in de tweede helft van 2022 te starten
met de uitvoering.
Informatieavond 27 juni
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het
ontwerp voor de Willem Sluyterstraat? Kom dan naar
de informatieavond op maandagavond 27 juni. Het is
een vrije inloopavond. U kunt langskomen tussen
19.00 uur tot 20.00 uur.
De inloopavond is in de aula van het Grafisch Lyceum
Utrecht. Het adres is Vondellaan 178, 3521 GH
Utrecht.
Heeft u een vraag, maar bent u niet in de gelegenheid
om langs te komen? Dan kunt u uw vraag mailen naar
rivierenwijkgroen@utrecht.nl.
Waarom meer groen in de Willem Sluyterstraat?
Een groener plein draagt bij aan het creëren van een
prettige verblijfsplek voor jongeren. Groen vermindert
namelijk stress en geeft verkoeling tijdens hete zomer.
Daarnaast voorkomt groen wateroverlast bij extreme
regen. Ook versterkt groen de biodiversiteit. Dat
betekent dat meer verschillende planten en dieren een
plek vinden in de stad. 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.
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Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Inge Aarts (projectsecretaris) via
rivierenwijkgroen@utrecht.nl of via 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188,
via zuidwest@utrecht.nl of via algemeen
telefoonnummer 14 030.
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