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Tijdelijke locatie kinderdagverblijven aan de 
Landschapsbaan klaar voor gebruik 
 

De tijdelijke locatie voor twee kinderdagverblijven aan de Landschapsbaan is klaar. Begin maart 2023 zijn de 

kinderopvangorganisaties Gro-up en Partou verhuisd naar dit tijdelijke gebouw.  

  

Wat gaat er gebeuren? 

De tijdelijke locatie aan de Landschapsbaan is klaar 

voor gebruik. De aannemer heeft het gebouw en het 

buitenterrein ingericht en een platenbaan aangelegd 

voor de hulpdiensten aan de Landschapsbaan. De 

kinderopvangorganisatie Partou start op 27 februari en 

kinderopvangorganisatie Gro-up op 6 maart 2023 op 

deze tijdelijke locatie.  

 

Wat merkt u ervan? 

Zo weinig mogelijk. Om ouders snel wegwijs te maken 

worden ze vooraf schriftelijk geïnformeerd over de 

(loop)routes. Daarnaast begeleiden medewerkers van 

de kinderopvangorganisaties de ouders in de eerste 

periode door buiten aanwijzingen te geven. Zo wordt 

eventuele hinder zoveel mogelijk tegengegaan.  

 

Verbouwing Weide Wereld 

Begin april 2023 start de verbouwing van de Weide 

Wereld. Het gebouw wordt kindvriendelijker, 

toegankelijker, gezonder en toekomstbestendig 

gemaakt. We verwachten dat de verbouwing ongeveer 

14 maanden duurt.  

 

De planning is dat de kinderdagverblijven in juni 2024 

terug kunnen keren naar hun vaste locatie in de Weide 

Wereld. Daarna ontruimen we de locatie aan de 

Landschapsbaan en graven we de vijver verder af. Er 

kan misschien vertraging zijn in de planning. De 

tijdelijke locatie aan de Landschapsbaan is daarom 

beschikbaar tot uiterlijk 31 juli 2024.  

 

Meer informatie? 
Ga voor algemene informatie over dit project naar 
www.utrecht.nl/landschapsbaan/. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

projectleider van de gemeente via telefoonnummer 14 

030 of secretariaatvgu@utrecht.nl. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij:  

Wijkbureau Vleuten-De Meern | Dorpsplein 1 | 

vleutendemeern@utrecht.nl | telefoonnummer 14 030 

 

Op de hoogte blijven? 

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws in uw wijk? 

Geef u dan op voor de digitale nieuwsbrief die om de 

week verschijnt via www.utrecht.nl/nieuwsbrief  
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