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Aanleg rolstoeltoegankelijke steiger en ontmoetingsplek Langerakbaan
Ha lf september start de aannemer Van Wijk met de a anleg van de steiger en ontmoetingsplek aan het water bij
d e Langerakbaan nabij de huisnummers 507 t/m 847 (oneven).
Sta rt werkzaamheden

He t proces voor de steiger

De aannemer Van Wijk start half september met de

Een groep bewoners van deze flats diende een plan

werkzaamheden. De toegangsweg naar de

in bij wijkbureau Leidsche Rijn voor een steiger en

parkeerplaats wordt vrij gehouden. De bloemperkjes

een ontmoetingsplek aan het water. Voor oudere

die een bewoner uit uw flats onderhoudt, blijven

mensen uit de flats om aan het water gezamenlijk te

behouden. De aannemer is enkele weken bezig.

recreëren. Zoals samen koffiedrinken, kaarten,

De initiatiefnemers helpen ook mee. Ze zorgen dat

vissen en visles. Het heeft lang geduurd voordat het

het grasveld vrij is van rommel, voordat de
aannemer start. En ze zorgen dat het gras weer

project rond kwam. Op een bijeenkomst in 2016
hebben bewoners hun mening gegeven. Door een

goed terug groeit op kale plekken rondom het
terras.

kleine aanpassing in het plan kwam er onder
bewoners overeenstemming. Vervolgens is het plan
uitgewerkt en getoetst door de gemeente. Er zijn 2
vergunningen aangevraagd, bij de gemeente en bij
het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
(eigenaar van het water). Natuur- en milieuplatform
Leidsche Rijn maakte hierop bezwaar. Het ontwerp
van de steiger hield te weinig rekening met de
bijzondere flora en fauna op deze plek. De
gemeente ging om tafel met het Natuurplatform en
de initiatiefnemers voor een beter ontwerp. In het
nieuwe ontwerp kunnen de dieren onder de steiger
doorlopen en wordt er meer hout toegepast. Het

Hoe komt de ontmoetingsplek e ruit te zien?
De tekening van de steiger en de ontmoetingsplek
staat op de achterkant van dit wijkbericht. Aan het
water komt een houten vlonder van 7 meter breed.
Een rand of balk zorgt dat rolstoelen niet in het
water kunnen vallen. Achter de vlonder komt een
groot terras van stoeptegels met 2 houten bankjes.
Van de bestaande stoep naar het terras komt een
pad. De steiger, het terras en het voetpad zijn
speciaal toegankelijk voor mensen die moeilijk

was een tegenvaller dat voor het iets gewijzigde
ontwerp nieuwe vergunningen nodig waren. Het
project is hierdoor een jaar vertraagd. De nieuwe
vergunningen waren eind februari 2018 rond. Om
broedende dieren niet te storen staat de Flora en
faunawet van half maart t/m half juli geen
werkzaamheden toe op deze natuurplek Na half juli
moest eerst een ecoloog nagaan of er geen
broedende dieren meer waren. Pas daarna is het riet
gemaaid.

lopen of in een rolstoel zitten.
Verspreidingsgebied:
Langerakbaan 507 t/m 847 (oneven)
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Me e r informatie
Voor meer informatie over het proces van dit project

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij

kunt u contact opnemen met Miriam Hueber,
wijkadviseur Leidsche Rijn via

wijkbureau Leidsche Rijn:
Dorpsplein 1, Vleuten, telefoon 14 030,

leidscherijn@utrecht.nl of telefoon 14 030.

leidscherijn@utrecht.nl

Over de werkzaamheden kunt u contact opnemen

www.utrecht.nl/leidscherijn

met Mohammed Bouaabasslam, via
m.bouaabasslam@utrecht.nl of telefoon 14 030.

Ste iger e n ontmoetingsplek

