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Voortgang projecten Bernstein- en Musicalkade
Er is een Totaal ontwerp Vergroenen kades voor uw buurt gemaakt. Dit wijkbericht informeert u
hierover en u vind ook informatie over de voortgang van de andere projecten in uw buurt.
Totaal ontwerp Vergroenen kades
Eind 2019 heeft u informatie gekregen over de
diverse projecten en initiatieven in uw buurt.
Hierop is door veel bewoners uit de buurt
enthousiast gereageerd en er zijn ook
aandachtspunten meegegeven.
Bewoners gaven onder andere de volgende
punten aan:
−

het belangrijk te vinden om oog te houden
voor de verdeling van de inrichting over beide
zijdes van de kade;

−

te veel zitgelegenheid misschien overlast kan
geven;

−

het klankkast-effect te willen verminderen

−

door aanpassingen aan de twee kades;
het overzicht voor het verkeer als

Hoe ziet het eruit?

Bij de meeste bomen in het gebied komen er
grotere boomspiegels. Daarmee komt er
meer groen en de bomen groeien er ook

aandachtspunt te zien;
−

het vervangen van steen door struiken en

beter door.


Bestaande grasstroken onder de bomenlaan

bloemrijk gras wenselijk is voor insecten,

worden verrijkt met bloemrijk gras en

egels en bijvoorbeeld ten behoeve van

heesters.

hittebestrijding tijdens warme perioden.
De gemeente heeft een extra ambitie hieraan

Deze groene strook wordt doorgetrokken
langs de voetbalkooi, richting de

toegevoegd: het versterken van de ecologie in dit

Rijnkennemerlaan zodat er voor vogels en

gebied en minder steen er meer groen.
De punten heeft de landschapsarchitect zo goed
mogelijk verwerkt in het Totaal ontwerp
Vergoenen kades waarbij rekening is gehouden
met eenheid in het ontwerp.
Het ontwerp is in nauwe samenwerking met de
initiatiefnemers, een stadsecoloog, een
verkeerskundige en een stedenbouwkundige
gemaakt.

insecten een betere verbinding is met het



Waterwinpark.


Ten opzichte van het vorige voorstel is, het
aantal zitplekken verminderd en ze zijn
minder massief gemaakt. Ook wordt de
directe omgeving rond de lange bank aan de
Harry Banninkstraat aantrekkelijker ingericht
zodat mensen daar gaan zitten.

Verspreidingsgebied: Cole Porterplantsoen, Frederik Loewestraat, Harry Banninkstraat, Jerry Bockstraat,
Leonard Bernsteinkade, Lionel Barthof, Mitch Leighhof, Musicalkade, Oscar Hammersteinstraat, Richard
Rodgersstraat, Vincent Youmanshof.
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Verkeer op Leonard Bernsteinkade: De

gemeente. Informatie hierover kunt u krijgen

huidige verkeersituatie op de Bernsteinkade
is voor sommige gebruikers niet helder. In

bij het wijkbureau.

De gevraagde haag ter hoogte van de

Bij het bepalen van het draagvlak wegen de
reacties van de bewoners die uitkijken op de
Leonard Bernstein- en, Musicalkade zwaarder
dan de mensen die verder weg wonen. Dit zijn
de adressen Bernstein- en Musicalkade, C.
Porterstraat 2, H. Banninksstraat 4 t/m 18, J
Bockstraat 21 – 23 en F Loewestraat 29 – 31.

Leonard Bernsteinkade 1 is in overleg met de
aanvragers, omgezet naar een ruim

Geef uw reactie tussen 31 maart en 7 april

groenvak. Met als doel om te vergroenen en

Tussen dinsdag 31 maart en 7 april kunt u een

autoparkeren op die plek tegen te gaan.

reactie geven op alle onderdelen van het ontwerp

Er wordt een hellingbaan toegevoegd nabij F.

en we horen graag of u de 3 onderdelen

Loewestraat, zodat je ook hier met een

genoemd onder ‘draagvlak’ steunt. U stuurt dit

wandelwagen, rollator of rolstoel door kan

aan leidscherijn@utrecht.nl, onder vermelding
van ‘Reactie omgeving musicalkade’ en hierbij

het Totaal ontwerp staan als voorstel twee
scenario’s die de verkeerssituatie
verhelderen. Hier wordt ook het voorstel
gedaan om met groene borders het verkeer
te reguleren.




lopen langs het water.




Stroken met oeverplanten in het water aan
de kant van de Bernsteinkade. Dit versterkt

graag uw woonadres vermelden.

de ecologie en brengt het klankkast-effect

Helaas kunnen we nu geen

terug.

informatiebijeenkomst houden vanwege de

U kunt zelf geveltuintjes aanbrengen ter

maatregelen rondom het corona-virus. Als u

vergroening en terugbrengen klankkasteffect (zelfbeheer bewoners)

vragen heeft over het Totaal ontwerp Vergroenen
kades, over de vervolgstappen of van gedachten

Meer informatie vindt u ook op:

wilt wisselen kunt u dit aangeven in de mail en

www.utrecht.nl/bernsteinmusicalkade

dan belt een ambtenaar van de gemeente of een
van de initiatiefnemers u terug.

Draagvlak door de buurt
In het voorjaar 2019 dienden initiatiefnemers
ondersteund door 30 mensen wonend om de

Vervolgstappen
De reacties en de onderdelen waarvoor genoeg

kades een plan in bij het Initiatievenfonds van de
gemeente om de kades te verzachten. Tevens

draagvlak is verwerken we zo goed mogelijk in
het definitieve ontwerp. Dit definitieve ontwerp

kreeg de gemeente verzoeken om de

gaan we uitvoeren in diverse stappen en

verkeerssituatie op de Bernsteinkade te
verbeteren. In het najaar 2019 organiseerde de

waarschijnlijk verspreid over meerdere jaren. Er
is niet genoeg budget om alles (tegelijk) uit te

gemeente met de initiatiefnemers een

voeren. Samen met de initiatiefnemers zoeken

informatiebijeenkomst over dit plan in de school.
Op deze bijeenkomst bleek dat er genoeg

we naar oplossingen. U kunt hieraan ook een
bijdrage leveren, tips staan op

draagvlak is voor het extra groen op de kades en

www.utrecht.nl/initiatief

de komst van de hellingbaan. En dat we voor de

Eind april 2020 kunnen de eerste onderdelen

volgende onderdelen het draagvlak nog moeten

waarvoor geld is uitgevoerd worden.

peilen:
1. De 2 scenario’s voor verkeer op de Leonard
Bernsteinkade
2. Locaties van de bankjes op de Musicalkade
3. Stroken met oeverplanten in het water aan de
kant van de Bernsteinkade. Deze stroken
kunnen alleen als er bewoners zijn die dit
willen beheren met ondersteuning vanuit

tabblad geld.

Voortgang van de overige projecten

Meer informatie

1. Extra speelplek naast voetbalkooi Harry
Banninkstraat: De geplande beukenhaag is

www.utrecht.nl/bernsteinmusicalkade
Heeft u een vraag over of reacties op een van de

vervangen door vergelijkbare andere

projecten, mail dan naar leidscherijn@utrecht.nl

haagsoorten met een hogere ecologische
waarde. Op verzoek van omwonenden wordt

of bel met Miriam Hueber of Sabine Hol,
wijkadviseurs Leidsche Rijn 14030.

extra groen toegevoegd aan de speelplek.
Uitvoering speelplek staat gepland voor

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

zomer 2020. Meer informatie zie

bij wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4,

www.utrecht.nl/speelplekharrybanninkstraat
2. Vernieuwen speelplek Richard Rodgersstraat:

Utrecht, leidscherijn@utrecht.nl, telefoonnummer
14 030, www.utrecht.nl/leidscherijn.

1 speeltoestel is helaas niet meer leverbaar.
Er wordt een alternatief speeltoestel

Meer informatie over het Initiatievenfonds:

uitgezocht. Uitvoering speelplek staat

www.utrecht.nl/initiatievenfonds.

gepland voor zomer 2020. Meer informatie
zie
www.utrecht.nl/speelplekrichardrodgersstraat
3. Kruising Rijnkennemerlaan/Musicallaan: Over
de voortgang van deze locatie bent u tot nu
toe apart geïnformeerd. Binnenkort ontvangt
u een wijkbericht met een laatste stand van
zaken.

