Rijnvliet komt tot leven!
Maar moet echt beter!
Zo’n 3 jaar geleden namen ‘de buren’ van de nieuwe wijk Rijnvliet in Leidsche Rijn het
initiatief om het anders te willen! In deze nieuwbouwwijk geen schaamgroen met
plantsoentjes en strak gemaaid gras. Maar een heus Voedselbos. Het grootste stedelijk
Voedselbos van Europa met een oppervlakte van 15 hectare is inmiddels in aanleg. Dit
voorjaar zal de entree van de woonwijk exploderen in een groene weelde met eetbaar groen.
Dit najaar wordt het hart van het Voedselbos nabij Metaal Kathedraal aangelegd.
Uniek in Utrecht! En fijn voor de nieuwe bewoners van deze wijk.
Mede dankzij steun van de gemeenteraad (motie 155), de bewonersgroep, de ontwerpers en niet te vergeten
Metaal Kathedraal hebben we dus iets moois bereikt. Iets waar wij trots op zijn. Maar het kan nog beter!

Nieuwe ecologische werkelijkheid: SHOWCASE Rijnvliet?

Nu we straks allemaal het succes van het groen in deze wijk kunnen beleven, is het tijd voor de volgende
stap. Een echte eco-buurt in Rijnviet. Niet een blok moderne, goed geïsoleerde huizen met zonnepanelen
en een binnenterrein vol auto’s, maar een groep woningen die opgaat in het groen, die qua energie zoveel
mogelijk zelfvoorzienend is en waarvan de bewoners samen werken aan een nieuwe ecologische
werkelijkheid. Met stadslandbouw, diversiteit in beheer, circulariteit, collectieve energie, educatie en
gewoon “prettig en duurzaam samen wonen”. Het deel van Rijnvliet dat ligt tussen Metaal Kathedraal en
Strijkviertel is heel geschikt om zo’n dergelijke wijk te bouwen. We kunnen juist op deze plek
werken aan de verbeelding van innovatie en toekomst. In de vorm van een buurt van de toekomst, maar
ook door samen een expertise en debatcentrum te ontwikkelen waar Utrecht en Nederland gaan leren en
beproeven. Enthousiasme voor dit initiatief ontmoeten we al bij Ecodorpen Midden Nederland, de
bewoners van de Rijksstraatweg, het nationaal kennis netwerk van Metaal Kathedraal, Groene Longen,
het Uitvindersgilde, Hof van Cartesius en Bo-ex. Een rijkdom van expertise en drive om het laatste deel
van Rijnvliet daadwerkelijk te ontwikkelen. Om te komen tot een duurzame ecologische woonwijk en
kennis-centrum dat invulling geeft aan de klimaatambities van deze tijd. Een showcase van circulair
wonen in het hart van Nederland! Maar dan moet de gemeente ons wel gaan helpen.

Ontwikkelrechten in betere handen?

We weten dat een deel van de ontwikkelrechten van Rijnvliet momenteel weer “op de markt” zijn. Een
spel waarbij ontwikkelaars elkaars rechten overnemen. En waarbij we alsnog geen enkele inspraak hebben op de woningen die er gaan komen. Dat kan anders! Wij hopen dat de gemeente ervoor kiest om ook
die volgende stap te maken. Om Rijnvliet echt te ontwikkelen tot de voorbeeldwijk voor Nederland. Wat
is daarvoor nodig ? Terugkopen van een stukje ontwikkelrechten in Rijnvliet. Als we samen met de
gemeente dit voor elkaar krijgen kunnen wij dit deel vervolgens echt duurzaam ontwikkelen. Zodat we
samen de toekomst van wonen in Nederland vormgeven: Circulair, samen met bewoners en toegankelijk
voor alle leeftijdgroepen en achtergronden.

Gemeente Utrecht, Maakt u dit met ons waar?

Geacht Bestuur van Stad Utrecht, wij staan u graag te woord om samen met u deze showcase van
cirulair wonen te ontwikkelen! De Groene longen van Rijnvliet / info@eetbarewoonwijkrijnvliet.nl
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Ontwikkelkansen voor
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