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Initiatief voor opstapplank kano naast de Herenbrug

Naar aanleiding van een bewonersinitiatief werkt de Gemeente Utrecht aan het realiseren van een
plank zodat je met een kano makkelijk het water in en uit kan. In dit wijkbericht informeren wij u
hierover. De planning is om de opstapplank in Park Lepelenburg voor de zomer van 2019 te plaatsen.

Bewonersinitiatief

Dichter in de buurt makkelijker met een kano in
en uit het water te gaan, dat was de wens van

een bewoner van het Hieronymusplantsoen. Een
plank die ook geschikt is voor dieren om uit het
water te komen, een zogenaamde fup: fauna

hout of kunststof van ca. 3 meter lang en 60 cm
breed. De plank komt ca. 20 cm boven de
waterlijn.

Wilt u reageren op dit initiatief? Stuur dan een
mail naar binnenstad@utrecht.nl.

uittreedplaats. De bewoner heeft in de buurt

rond gevraagd wat men van dit idee vond. Direct

omwonenden, studenten, de werkgroep

Vergroening Singel en anderen reageerden

enthousiast. Vervolgens is er een beroep gedaan

op het Initiatievenfonds.

Het proces

De gemeente werkt momenteel dit idee verder
uit en stemt dit af met de initiatiefnemers en

andere stakeholders zoals het waterschap en

rondvaartbedrijven. Daarna, half maart 2019,

vragen we een omgevingsvergunning aan. Dat
duurt naar schatting minimaal 14 weken. Het

proces van ontwerp tot en met realisatie zal naar
verwachting een half jaar in beslag nemen. Dit
betekent dat we hopen de plank eind juni te
plaatsen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het initiatief en

proces kunt u contact opnemen met Marianne
Romein, wijkadviseur Binnenstad via

Hoe ziet de opstapplank eruit?

Op de foto staat een impressie van de

opstapplank (z.o.z. voor een grotere foto). Het is
een duurzame kleine eenvoudige steiger van

Verspreidingsgebied:
Huis-aan-huis, in de omtrek van 500 meter van de Herenbrug

binnenstad@utrecht.nl of telefoon 14 030.

Voor meer informatie over de uitvoering kunt u

contact opnemen met projectleider René Sunter
via r.sunter@utrecht.nl of telefoon 14 030.
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Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij Wijkbureau Binnenstad:

Stadsplateau 1, Utrecht, telefoon 14 030,
binnenstad@utrecht.nl

