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Opknappen speeltuin Kinderhof 
 

 

Aan de Hofstraat ligt het speelplein Kinderhof. Enkele bewoners benaderden het wijkbureau Oost om deze 

plek te vergroenen en een opknapbeurt te geven.  Gemeente Utrecht vindt het een goed idee om dit samen 

met de buurt te doen. We gaan de speeltuin gedeeltelijk opnieuw inrichten. Kijkt u mee? 

 

Wat is het idee? 

De speelplek wordt groener en fraaier. Extra planten 

worden geplaatst langs de muur en langs de hekjes. 

Een deel van de tegels wordt vervangen door 

(kunst)gras en grasbetontegels. We onderzoeken de 

mogelijkheden om moestuinbakken en een 

insectenhotel te plaatsen. Het betonnen speelblok 

wordt vervangen door boomstammen waarop je kunt 

zitten, maar ook kunt klimmen. De glijbaan, zandbak 

en wipkip blijven staan. Bij de aanpassing van het 

plein zal ook gekeken worden naar meer fietsenrekken 

om het plein, om zo de Kinderhof begaanbaar te 

houden. Zo krijgt de Kinderhof een groenere en 

vriendelijkere uitstraling.  

 

Hoe is het idee ontstaan?  

Het idee om het speelplein op te knappen is 

besproken afgelopen zomer tijdens een buurtborrel. 

De eerste reacties waren toen positief. Zo zijn bijna 

dertig handtekeningen verzameld. Met de 

handtekeningen hebben bewoners een aanvraag 

gedaan bij het initiatievenfonds van de gemeente 

Utrecht. De gemeente vindt het een goed idee en gaat 

het speelplein opknappen.  

 

Vragen stellen of een reactie geven  

We zullen we vrijdag 17 maart tussen 15:00 en 16:00 

uur zijn bij de Kinderhof. U heeft dan de gelegenheid 

om onder het genot van een kop thee, koffie of fris met 

ons in gesprek te gaan over het plein en de plannen. U 

kunt uw reactie ook geven door een e-mail te sturen 

aan Wijkbericht Oost via oost@utrecht.nl. U heeft 

hiervoor tot zondag 19 maart de tijd. We horen graag 

van u.  

 

Wat doen we met uw reactie? 

Op basis van alle reacties maken we een definitief 

ontwerp voor de speelplek. Als het ontwerp definitief is 

krijgt u opnieuw een nieuw wijkbericht met informatie 

over het ontwerp en informatie over wanneer de 

werkzaamheden naar verwachting zullen plaatsvinden. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de speelplek neemt u 

contact op met de projectleider Peter Andersen via 

14030 of speelplek@utrecht.nl onder vermelding van 

Hofstraat. 

Voor andere vragen over uw straat, buurt of wijk kunt u 

terecht bij het Wijkbureau Oost. Kom langs bij het 

wijkbureau op de FC Dondersstraat, stuur een bericht 

via oost@utrecht.nl of bel naar telefoonnummer 

14 030. 
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