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Wijkbericht         maart 2023 
 

 
Definitief ontwerp speelplek Kastanjestraat 
 

De speelplek aan de Kastanjestraat gaat veranderen. De speelplek is verouderd en de bestaande 

speeltoestellen zijn aan vervanging toe. In dit wijkbericht leest u hier meer over. 

 

 

 

Herinrichting speelplek  

In oktober 2022 heeft u een 2e wijkbericht ontvangen 

om te reageren op het ontwerp van de speelplek aan 

de Kastanjestraat. 

 

Het ontwerp 

Na aanleiding van opmerkingen van bewoners en de 

beheercommissie van de gemeente is het ontwerp 

aangepast.  

 

Het treintje en de olifant worden verwijderd.              

De evenwichtsbalk blijft gehandhaafd, maar wordt 

verplaatst. 

 

De nieuw te plaatsen speeltoestellen zijn:  

o speelhuisje  

o 2-delig duikelrek 

o dubbele schommel 

o 5 stap-zit-elementen 

 

De speeltoestellen komen in het gras te staan. 

 

Betreft het groen worden er 3 die in slechte staat zijn 

verwijderd en 4 nieuwe bomen (haagbeuk) 

teruggeplant en worden er bessenstruiken aangeplant. 

 

Op de achterkant van het wijkbericht ziet u het 

definitieve ontwerp voor de speelplek. 

 

 

 

Planning  

Op maandag 10 april start de leverancier met het 

plaatsen van de speeltoestellen. Voor deze datum 

worden de 3 slechte bomen verwijderd. 

De plantwerkzaamheden worden uitgevoerd in het 

najaar. Dit omdat het plantseizoen bijna ten einde is en 

met het oog op droge zomers de kans van uitdrogen 

erg groot is, zelfs als we voldoende water geven.        

In het najaar planten heeft als voordeel dat de bomen 

al kunnen wortelen tot het volgende voorjaar. 

  

Als we onverwachte zaken tegenkomen, zoals 

onbekende kabels en leidingen in de ondergrond, 

kunnen de werkzaamheden langer duren. 

Slechte weersomstandigheden zoals aanhoudende 

regen kunnen tot vertraging leiden. 

 

Verkeershinder en bereikbaarheid 

Tijdens de werkzaamheden sluit de aannemer waar 

mogelijk het terrein af met bouwhekken om een veilige 

werkomgeving te waarborgen. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

projectleider Anja Bechan van Stadsingenieurs, via 

telefoonnummer 14 030 of a.bechan@utrecht.nl 

 

Overige vragen 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij 

Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18B, of via  

telefoonnummer 14 030. 

mailto:a.bechan@utrecht.nl
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