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Wijkbericht  september 2022 

 

Aanpassen speelplek Prins Hendrikweg  
 
Het verzoek voor aanpassing van de speelplek startte bij één van de kinderen uit de buurt. Hij vroeg om 
een torteltuin uit het boek Pluk van de Petteflet. Dat is een groene speeltuin waar kleine beestjes wonen. 
De gemeente wil deze speelplek ook aanpassen en er een centrale buurtplek van maken voor sporten en 
spelen voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar en de plek verder vergroenen. In dit wijkbericht kunt u 
lezen en zien hoe dit plan er uitziet. Graag horen wij of u akkoord bent met dit plan.   
 
 
Hoe ziet het voorstel voor de vernieuwde 
speeltuin eruit?  

 Er komt een groot klimrek aantrekkelijk voor 

kinderen tussen 6 – 12 jaar. Het klimtoestel 

en de nieuwe boom zijn zo geplaatst dat 

inkijk in tuinen zoveel mogelijk beperkt 

wordt. Het kleine klimrek wat er nu staat, 

gaat hier weg. Er komt een nieuwe 

kunstgras valondergrond onder dit grote 

klimrek en de hoge schommels. 

 Het basketbalveld verplaatsen we en de 

lijnen op dit veld zijn voor het Kingspel.  

 Om het voetballen aantrekkelijker te maken, 

maken we van lange houten palen 2 

voetbalwandjes.  

 Er komen diverse ‘spannende’ paadjes om 

door de speeltuin te lopen.  

 Er komt heel veel nieuw groen; diverse lage 

groene hagen (maximaal 60 cm hoog) en 

ook vakken voor lage heesters en op 

diverse plekken bloemrijk gras.   

 Om meer dieren naar deze plek te trekken, 

komt er een egelhotel, een vleermuizenkast 

en een insectenhotel. Deze ‘huisjes’ kan de 

gemeente niet onderhouden, maar dat doet 

een bewoner uit de buurt. Als u daaraan 

mee wilt helpen, kunt u mailen naar 

m.hueber@utrecht.nl. 

  De 2 hoge hekken gaan weg. Die zijn nodig   

om er veilig te kunnen spelen hier. Het hek 

aan de kant van de Prins Bernhardstraat   

geeft geluidsoverlast als de bal er tegen aan 

komt.    

 Er komen 6 lichtmasten. 

 De grote schommels en alle speeltoestellen 

voor de kleine kinderen blijven op hun plek 

staan.  

 Op de achterkant ziet het voorlopige ontwerp. 

Op www.utrecht.nl/speelplekhendrikweg vindt 

u meer informatie over het ontwerp voor de 

speeltuin.  
 
Hoe is de buurt betrokken?  
Eind oktober 2021 konden omwonenden van 
deze speelplek, volwassenen en kinderen, hun 
ideeën en aandachtspunten voor de 
veranderingen van deze speelplek vertellen aan 
de ontwerper. Mensen konden ook mailen naar 
de projectleider van de gemeente. Op basis van 
deze informatie is het ontwerp gemaakt. 
 
Uw reactie 
Graag horen wij voor 7 oktober 2022 of u het 
plan steunt, misschien bezwaren, aanvullingen 
of vragen heeft. U kunt daarover mailen of 
bellen met Miriam Hueber van de gemeente, 
tel.14 030 of e-mail m.hueber@utrecht.nl.   
Bij voldoende steun voor het plan onder de 
omwonenden gaan we het plan uitvoeren. We 
hopen dat dit eind 2022 zal zijn.  
 
Voor andere vragen over uw wijk en buurt kunt u 
terecht bij wijkbureau Vleuten-De Meern aan het 
Dorpsplein 1 in Vleuten, of via telefoon 14 030. 
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