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Aanbrengen planten Vechtoever
In juli gaat de gemeente de oever- en waterplanten aanbrengen aan de Vechtoever (aan de kant van
Zuilen). We hebben hiervoor het houten vlonderpad over het water tijdelijk verwijderd.
Wat hebben we al gedaan?

We raden zwemmen in de Vecht af

langs de Vechtoever aangebracht. Dit is een lage

te zwemmen raadt de gemeente het af. Het water

Afgelopen voorjaar hebben we een damwand

damwand, waardoor een natuurlijkvriendelijke

afloop richting het water ontstaat. We hebben de
vervuilde grond verwijderd en nieuwe grond
aangebracht.

Wat gaan we nog doen?

Ondanks dat het aantrekkelijk is om in de Vecht
in de Vecht is geen zwemwater. De

waterkwaliteit is niet goed genoeg om er veilig in
te kunnen zwemmen. Daarnaast varen er in de

zomer regelmatig plezierbootjes langs, waardoor
er onveilige situaties kunnen ontstaan.

In juli gaan we de oeverbeplanting aanbrengen.

Veilig zwemwater

omdat dit nu het goede seizoen is. We hebben

www.zwemwater.nl staan 800 officiële

Ook planten we binnenkort de waterplanten
hiervoor het vlonderpad tijdelijk verwijderd.

Waarom hebben we het vlonderpad verwijderd?

Om de waterplanten een goede overlevingskans
te geven hebben we het houten vlonderpad
verwijderd. Kinderen gebruiken dit houten

vlonderpad als ontmoetingsplek, om pootje te

baden of te zwemmen. De kans is dan groot dat

door het zwemmen de waterplanten worden

platgetrapt. In het najaar zijn de waterplanten

voldoende gegroeid en plaatsen we het houten

vlonderpad weer terug. We planten ook heesters

en bloembollen langs de oever.

Verspreidingsgebied: Vechtoever (aan de kant van Zuilen)

In de gratis app Zwemwater (van Waternet) en op
zwemplekken in Nederland. Meer weten? Kijk
dan op www.waternet.nl/ons-

water/oppervlaktewater/zwemwater
Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact

opnemen met projectleider Jan Scheepmaker of

opzichter Edwin Nagelhout via 14 030.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

bij wijkbureau Noordwest, via 14 030 of
noordwest@utrecht.nl
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