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Ontwerp sportplek aan de Zonnedauw af 
 

Op het veld aan het water bij de Zonnedauw gaan we de sportplek opknappen en uitbreiden. In het najaar 

2021 presenteerden wij een plan voor deze plek. Met de reacties uit de buurt pasten we het plan aan.              

De aannemer verwacht eind maart 2023 te starten met de uitvoering van dit plan.   

 

Wat gaat er komen?   

• Het bestaande grote voetbal- en basketbalveld 

splitsen we in kleinere veldjes voor voetbal, 

basketbal en hockey. 

• Kleine heuvels van verschillende hoogtes 

(maximaal 100 cm). 

• Free runelementen bij de sportvelden. 

• Een fietscrossbaantje van 250 meter lang op 

kleine heuveltjes. 

• Een zitplek met enkele grote keien met zicht op 

het water in het verlengde van de Kaardebol. 

• Op het asfaltpad over de hele groenstrook maken 

we tekens voor hardlopers. Langs dit pad komen 

op de bankjes klein bordjes met een beweegtip. 

• We planten 31 nieuwe bomen, waar men zoveel 

mogelijk onderdoor kan kijken naar het water.  

• Er komen 2 halfverharde wandelpaden bij, zodat 

er meer ommetjes gelopen kunnen worden. 

 

Bekijk het ontwerp op www.utrecht.nl/jongerenvdm bij 

locatie Zonnedauw. 

 

Planning 

De aannemer verwacht eind maart 2023 te starten.  

 

 

 

  

http://www.utrecht.nl/jongerenvdm


 

  

Overlast tijdens werkzaamheden 

Tijdens de werkzaamheden kan er niet gespeeld of 

gesport worden op bepaalde delen van het veld. De 

aannemer zal dat op de plekken zichtbaar maken.     

We verwachten dat het verkeer rondom deze sportplek 

geen of weinig last heeft van de werkzaamheden. 

 

Waarom passen we de sportplek aan? 

Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar in de wijken 

Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is groot en groeit 

nog steeds. Bijna 40% van de jongeren uit Utrecht 

woont in deze wijken. Er zijn nu niet voldoende 

plekken voor hen om buiten samen te komen. Daarom 

maken we de aankomende jaren plekken waar ze 

kunnen en mogen zijn, zoals overdekte bankjes of 

sportplekken. Kijk op utrecht.nl/jongerenvdm wat we al 

gedaan hebben.  

 

Wanneer kon u reageren? 

In 2019 vroegen we omwonenden om mee te denken 

om het voetbal- en basketbalveld aantrekkelijker te 

maken. Met deze ideeën maakten wij in 2021 een 

voorlopig ontwerp en informeerden wij u hierover met 

een wijkbericht. Hierop kon u reageren tijdens de 

informatiemarkt op 28 september 2021 en per mail.  

 

Wie dachten mee met ons? 

Ongeveer 35 bewoners inclusief enkele jongeren 

kwamen naar de informatiemarkt. Negen bewoners 

mailden hun reacties over de invulling van de plekken. 

Daarnaast hebben we ook gevraagd welke wensen 

SportUtrecht had voor het uitbreiden van het 

sportaanbod.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kijk op utrecht.nl/jongerenvdm bij 

locatie Zonnedauw. Of neem contact op met 

projectleider Miriam Hueber via telefoonnummer  

14 030 of ruimtevoorjongeren@utrecht.nl. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1 

in Vleuten, of via telefoonnummer 14 030. 
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