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Voortgang projecten L. Bernstein- en Musicalkade
De reacties op het Totaalontwerp Vergroenen kades zijn besproken met de initiatiefnemers en
ontwerpers. In dit wijkbericht informeren we u over het resultaat per deelontwerp.
Totaalontwerp Vergroenen Bernstein- en
Musicalkade
Het ontwerp is in nauwe samenwerking met de
initiatiefnemers, een stadsecoloog, een
verkeerskundige, een stedenbouwkundige en
een landschapsontwerper tot stand gekomen. In

We informeren u via een wijkbericht over de
onderdelen waarvoor voldoende budget is en
wanneer we die kunnen uitvoeren.
Wilt u het totaalontwerp nog eens nalezen, dat
kan via www.utrecht.nl/bernsteinmusicalkade

het totaalontwerp zijn de reacties van de
omwonenden op 9 oktober 2019 verwerkt.
Begin april kon u online uw reactie geven op het
totaalontwerp. Alle omwonenden kregen
daarvoor een wijkbericht.
Resultaat reacties op tweede (schriftelijke)
consultatieronde
We hebben 48 reacties ontvangen, vooral van
mensen die wonen aan de Bernstein- en
Musicalkade. Voor een aantal onderdelen is veel
draagvlak en werken we aan het definitieve
ontwerp. Dit zijn de groentoevoeging naast de
speelplek en rond de voetbalkooi (1 en 5), de
zitplek langs de Harry Banninkstraat (4), de
‘koppen’ van de haven 2a, 3a en 3c) en de
groenstrook langs de Musicalkade (3b).
Voor de onderdelen 2b, 2c de oeverplanten en
het verkeerscenario Leonard Bernsteinkade is
verdere uitwerking nodig. We gaan hierover in
gesprek met de direct omwonenden.
Het definitieve ontwerp voeren we in stappen uit,
waarschijnlijk verspreid over meerdere jaren. Er
is niet genoeg budget om alles (tegelijk) uit te
voeren. Deze zomer starten we met de aanleg
van de speelplek. Het najaar is geschikt om het
groen aan te leggen.
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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Toelichting deelontwerpen

Over de verdere invulling van deze kade zijn de

Het accent in het ontwerp ligt vooral op het
toevoegen van groen. Dit zorgt voor een betere

meningen meer verdeeld. Een meerderheid van
de omwonenden ziet graag meer groen op de

berging van regenwater en betere temperatuur

kade. Voor een klein deel van de directe

voor de omgeving bij hitte. Daarbij draagt het bij
aan ecologie en voedsel voor vogels, vlinders,

bewoners hoeft dit niet. Een ander deel wil wel
meer groen maar niet zoals nu is voorgesteld.

etc. Hierbij streven we zoveel mogelijk naar een

Daarom gaan we met de bewoners in gesprek

samenhangend beeld in de keuze voor groen.

over een betere invulling van de Leonard

Ook kiezen we zoveel mogelijk voor plantvakken

Bernsteinkade en meer draagvlak.

zonder hoge rand, zodat er een goede
afwatering is en de vakken toegankelijk zijn voor

Zuid-Leonard Bernsteinkade (2c)

beestjes als egels en padden. Het groen dat we

Aanscherping op dit onderdeel is nodig, in

toevoegen komt in beheer van de gemeente

afstemming met direct aanwonenden.

Utrecht. Geveltuintjes en oeverbeplanting vallen

Uit de reacties blijkt ook hier een ruime

onder zelfbeheer.

meerderheid voor een groenere invulling van dit

Groentoevoeging naast speelplek H.
Banninkstraat (1)
Groot draagvlak voor dit onderdeel. We maken
het ontwerp definitief.
Bewoners zijn het eens met aandacht voor meer
groen, ruime boomspiegels en perken rondom
de bomen voor betere groei van de bomen. Wel
vraagt men aandacht voor de hoogte van het
groen voor de veiligheid en het overzicht. Met
het ontwerp houden we rekening met kinderen
die rond de voetbalkooi willen skeeleren, fietsen
etc. Ook de haag langs de speelplek aan de
straatzijde van de Harry Banninkstraat, verbetert
de veiligheid op de speelplek.
Noord-Leonard Bernsteinkade (2a)
Groot draagvlak voor dit onderdeel. We maken
het ontwerp definitief.
Veel bewoners willen graag zicht houden op het
water. Daarom kiezen we voor laagblijvende
heesters. Er komen meerdere soorten voor een
jaarrond fraai beeld en die door de gemeente
goed zijn te beheren. Ook een aandachtspunt die
bewoners noemden. We houden rekening met
voldoende ruimte voor kinderen om te spelen in
de buurt van de trap en de railing.
Midden-Leonard Bernsteinkade (2b)
Voor het bestaande middenplantvak halverwege
de Leonard Bernsteinkade is ruimvoldoende
draagvlak. De kwaliteit van dit middenplantvak
en de rand worden verbeterd.

onderdeel, wel met opmerkingen bij het huidige
ontwerp. Bewoners benadrukken dat zij hechten
aan het karakter van pleintje met ‘ontmoeting’
als centrale functie. Het groenvlak zoals
getekend is dan te groot en komt bovendien te
dicht bij de woningen. De wens dat de woning
met de auto bereikbaar blijft speelt hierbij een
grote rol.
Noordkop Musicalkade (3a)
Groot draagvlak voor dit onderdeel. We maken
het ontwerp definitief.
Veel positieve reacties op de bank en het groen.
Groenstrook Musicalkade (3b)
Groot draagvlak voor dit onderdeel. We maken
het ontwerp definitief.
In het definitieve ontwerp houden we rekening
met de opmerkingen om te waken voor te veel
bankjes en de hoogte van het groen.
Zuidkop Musicalkade (3c)
Groot draagvlak voor dit onderdeel. We maken
het ontwerp definitief.
De picknickbank maakt plaats voor een goede
verdeling van zitgelegenheden in het
totaalontwerp.
Zitplek langs de Harry Banninnkstraat (4)
Groot draagvlak voor dit onderdeel. We maken
het ontwerp definitief.
Er is veel aandacht vanuit de gemeente en de
omwonenden voor de verkeersveiligheid in de
buurt van de kruising met de Rijnkennemerlaan.

Daarom wordt er alleen laagblijvend groen

Vernieuwen speelplek Richard Rodgersstraat

toegevoegd aan de straatzijde.

Één speeltoestel is helaas niet meer leverbaar. Er
wordt een alternatief speeltoestel uitgezocht. De

Vergroening rond voetbalkooi (5)

uitvoering speelplek staat gepland voor zomer

Groot draagvlak voor dit onderdeel. We maken
het ontwerp definitief.

2020. Voor meer informatie zie:
www.utrecht.nl/speelplekrichardrodgersstraat

De plantkeuzes zorgen voor een goede balans in
gebruik, ruimtelijkheid en veiligheid en

Kruising Rijnkennemerlaan/Musicallaan

overzicht. Ook kijken we naar voldoende

Over de voortgang van deze locatie bent u tot nu

bereikbaarheid van de helling bij het water voor
onder andere het incidenteel te water laten of uit

toe apart geïnformeerd. In juni ontvangt u een
wijkbericht met een laatste stand van zaken.

het water halen van bootjes.
Meer informatie
Oeverplanten

Heeft u een vraag over of reacties op een van de

Dit ontwerp vraagt om meer duidelijkheid over

projecten, mail dan naar leidscherijn@utrecht.nl

invulling en zelfbeheer.

of bel met Manon Steinz of Miriam Hueber,

Over de oeverplanten lopen de meningen wat

wijkadviseurs Leidsche Rijn 14030.

meer uiteen. Een meerderheid vindt dit een erg
leuk idee, het draagt bij aan de gewenste

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

vergroening. De tegengeluiden gaan met name

bij wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4,

over de haalbaarheid van het nodige

Utrecht, leidscherijn@utrecht.nl, telefoonnummer

zelfonderhoud en of het passend is in deze

14 030, www.utrecht.nl/leidscherijn.

haven. We gaan in gesprek met geïnteresseerden
over de mogelijkheden en toelichting op het

Meer informatie over het Initiatievenfonds:

onderhoud. Als er voldoende mensen zijn die

www.utrecht.nl/initiatievenfonds.

zich willen inzetten voor het beheer dan wordt in
afstemming met hen en de aanwonenden van de
kade het idee verder uitgewerkt. Vervolgens
peilen we onder hen of er genoeg draagvlak is
voor het aangepaste ontwerp.
Verkeersscenario’s Leonard Bernsteinkade
Er is veel draagvlak voor het behouden van de
bereikbaarheid van de huizen met de auto.
Waarbij men wel aangeeft dat er zorg is over te
hard rijden. De reacties geven aanleiding om
verder in gesprek te gaan met de direct
omwonenden.
Voortgang van de overige projecten
Nieuwe speelplek Harry Banninkstraat
Het ontwerp van de speelplek bij de voetbalkooi
was al definitief. In de week van 22 juni is de
planning dat we starten met de aanleg van de
speelplek. Voor meer informatie zie:
www.utrecht.nl/speelplekharrybanninkstraat

