Eén van de vele mogelijkheden
Sommige wegdelen worden verbouwd.
Door van de gelegenheid gebruik te
maken en de weg er op poten te zetten
(i.p.v. op een dijk) ontstaat een open
onderdoorgang voor recreanten en natuur.
(Geïnspireerd door De Hogt bij Eindhoven.)
Afbeelding hieronder: Uithof-noord, Sorbonnelaan
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LINIEPARK RIJNSWEERD

een landschapspark op de grens van stad en land onder knooppunt Rijnsweerd

De oranje/groen-gestreepte pijl staat voor
Liniepark Rijnsweerd: een landschapspark voor
mens en dier op de grens van stad en land.
De groene pijl komt overeen met ‘Groene wegen
langs de Heuvelrug’ en is een rustgebied voor
natuur. Behoud en versterking van landschap en
natuurwaarden staat hier voorop.

De meeste mensen die wonen of werken
in de omgeving van de A28 en A27 zullen
de snelwegverbreding in eerste instantie
zien als een bedreiging.
Het bestaande groen zal immers worden
aangetast, de werkzaamheden brengen
overlast met zich mee en óf uiteindelijk de
lucht- en geluidskwaliteit er op vooruitgaat
is natuurlijk alleen maar te hopen.
Wij zien gelukkig ook kansen als gevolg
van dit grootschalige verbredingsproject.

Mogelijkheden voor...
• het versterken van de
cultuurhistorie (Nieuwe Hollandse
Waterlinie, slagenverkaveling,
landgoederenlandschap).
• het verbinden van waterlopen (voor o.a.
vis, ringslang, vleermuis en schaatsen?).
• uitbreiding van het recreatieve
fietsroutenetwerk.
• wandelen, spelen en picknicken voor
omwonenden, studenten en werkenden.
• uitzicht op een groene helende omgeving
rondom de ziekenhuizen.
• het behouden van bestaand groen.
Alles komt samen in ‘Liniepark Rijnsweerd’.

‘Liniepark Rijnsweerd’ voorstel ter inspiratie - park is aan te passen aan snelwegtracé

‘Liniepark Rijnsweerd’
Linie is een ander woord voor grens, en dit
gebied is de overgang tussen stad en land,
tussen Utrecht en Uithof, en er is zowel
zichtbaar rijke historie als een modern
toekomstbeeld. Daarnaast is natuurlijk de
Nieuwe Hollandse Waterlinie duidelijk
aanwezig in dit gebied.
Een landschapspark is een groen natuurrijk
landschap met recreatief medegebruik.
De ondertitel ‘landschapspark onder
Knooppunt Rijnsweerd’ duidt verder op
de ligging ten zuiden van het knooppunt,
maar ook naar de wens om het park
letterlijk onder de weglichamen door
te leiden en zo een aaneengesloten
groengebied te scheppen.
Aantrekkelijk voor zowel mens als dier.

Doel van dit voorstel
Dit idee biedt oplossing voor meerdere
problemen. Het doel van dit voorstel is
om te inspireren. Het voorstel past zich
aan aan het tracé van de snelwegen. Het
is zeker niet definitief en behoeft nadere
uitwerking. Deze flyer toont een selectie
van het hele schetsplan. Wij informeren u
graag verder!

Dit voorstel is mogelijk
gemaakt door
Werkgroep Sandwijck
Utrechts Landsc hap
IVN De Bilt e.o.
Vogelwacht Utrecht
Bewonersvereniging
Leefklimaat UtrechtseWeg
en...?

