De Skywalk van de Nieuwe Defensie

Het Voormalig Defensieterrein vergroend. In de wijk waar eerst een groot militair opslagterrein stond
groeien straks groenten en fruit en zoemen bijen. Naast het vele groen in het openbaar gebied en de
groene binnentuin kleurt ook het dak groen. De ‘Skywalk’, een daktuin op hoogte, is gelegen op een
deel van De Nieuwe Defensie Blok 3. De stadse daktuin biedt een fantastisch uitzicht over de
Utrechtse skyline, het Merwedekanaal en het daaraan gelegen groene park.
De Skywalk heeft een semi-openbaar karakter en biedt veel ruimte voor ontspanning en ontmoeting.
Hij bestaat onder andere uit een (aparte) toegangshub en loungegedeelten. Onderdeel van deze
Skywalk is ook een (voor buitenstaanders afgesloten) moestuin.
Eten uit eigen tuin
De moestuinen stimuleren de relatie tussen de
mens en haar omgeving, het buitenleven en een
gezond voedingspatroon. De geteelde gewassen
kunnen aan haar leden of bewoners worden
aangeboden, bijvoorbeeld in abonnementsvorm.
Hoe fijn is het om straks uit eigen moestuin en of
kas te eten terwijl je midden in de stad woont!
Naast het verbouwen van voeding kunnen ook allerlei activiteiten ontstaan zoals de verwerking van
producten (inmaken, fermenteren, jam), educatie van kinderen en eventueel een jaarlijks oogstfeest!
Beheer en onderhoud
Het semi-openbare gedeelte van de Skywalk valt onder de hoofd VvE van Blok 3, terwijl de
beheervereniging Skywalk Moestuin De Nieuwe Defensie zal zorgdragen voor de continuïteit en het
onderhoud van de moestuinen en de kas. Bewoners van blok 3 van De Nieuwe Defensie worden bij
de koop van een woning automatisch lid van de beheervereniging. Tevens kunnen, na goedkeuring
van bewoners, derden lid worden.
De moestuin wordt gerund door een ‘Tuingroep’
binnen de beheervereniging. Tijdens de opstart
van de moestuin zal de Tuingroep de eerste 3 jaren
worden begeleid door specialisten, eerst intensief
en later op afroep. De focus ligt hierbij op
kennisoverdracht. Doel is dat na verloop van tijd

de tuin geheel kan worden onderhouden door
de leden van de Tuingroep. Geïnteresseerden
kunnen zich hier t.z.t. via de aangehaakte
specialisten voor aanmelden. De overeenkomst
voor deze begeleiding zal door BPD worden
gesloten en (om niet) worden overgedragen
aan de beheervereniging Moestuin Skywalk.

