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Plaatsing visdeurbel bij Weerdsluis
Vanaf maandag 29 maart hangt er een ‘visdeurbel’ bij de Weerdsluis. Hiermee helpt de gemeente Utrecht
vissen bij hun jaarlijkse zoektocht naar een goede plek om eitjes te leggen en zich voort te planten.
Duizenden vissen zwemmen ieder voorjaar dwars door Utrecht: vanaf de Vecht, via de Weerdsluis en de
Oudegracht, naar de Kromme Rijn. Soms moeten ze lang wachten bij de sluis, omdat de sluisdeuren in het
voorjaar vaak dicht zijn. Met de visdeurbel willen we dat veranderen.
Dit kunt u merken
Op het sluiswachtershuisje bij de Weerdsluis hangt
een groot spandoek. Daarop kunnen voorbijgangers
lezen hoe de visdeurbel werkt. Door een QR-code te
scannen, komen ze op de website van de visdeurbel
terecht. Verder ziet u niks van de visdeurbel. U kunt
merken dat de Weerdsluis de komende weken wat
vaker opengaat dan u gewend bent.

Samenwerking
De visdeurbel is een project van Gemeente Utrecht,
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Zo werkt de visdeurbel
Onder water bij de Weerdsluis hangt een camera. De
beelden daarvan zijn live te bekijken op
www.visdeurbel.nl. Ziet u vissen in beeld? Dan kunt u
op de online visdeurbel klikken. De sluiswachter krijgt
een seintje, en kan de sluis openen als er veel vissen
liggen te wachten.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad,
binnenstad@utrecht.nl, of Wijkbureau Noordwest,
noordwest@utrecht.nl en via telefoonnummer 14 030.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
gemeente Utrecht, via telefoonnummer 14 030.

Vissen helpen met voortplanten
Gemeente Utrecht wil dat de stad niet alleen een fijne
plek is voor mensen, maar ook voor planten en dieren.
Daarom helpen we dieren om veilig van de ene plek,
naar de andere te gaan. Dat deden we al met
faunapassages: speciale oversteekplekken, zoals
tunnels en buizen, voor dieren. En nu dus ook met de
visdeurbel. Daarmee zorgen we dat vissen minder
lang hoeven te wachten voor de Weerdsluis, waardoor
ze minder risico lopen om te worden opgegeten door
andere dieren, zoals reigers en aalscholvers.
Vissen zijn belangrijk voor de kwaliteit van het water in
Utrecht: van rivieren, kanalen en grachten. Ze spelen
een rol in het gezond en schoon houden van het
watersysteem. Daarom helpen we vissen bij hun
jaarlijkse zoektocht naar een goede plek om eitjes te
leggen en zich voor te planten.
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