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Stand van zaken Hefbrugpark
Eind vorig jaar zijn we begonnen met de werkzaamheden in het Hefbrugpark. Helaas duren deze
werkzaamheden langer dan verwacht. Dit heeft deels te maken met de koude, natte periode eind vorig jaar en
begin dit jaar. Daarnaast zijn er wat problemen met de aannemer. In dit wijkbericht gaan we in op de stand
van zaken, invulling van de ligweide, enkele ontwerpwijzigingen en de werkzaamheden die nog op de
planning staan.
Stand van zaken
In het Hefbrugpark werken we aan een herinrichting op
initiatief van omwonenden waarbij meer ruimte komt
voor groen en spelen. Een groot deel van deze
werkzaamheden is inmiddels afgerond. Ook worden
het ingezaaide gras (ligweide is nog niet volledig
opnieuw ingezaaid) en de ingezaaide ruige bermen
binnenkort langzaam zichtbaar. Het verzoek is om
zoveel mogelijk op de paden te blijven en zo min
mogelijk op de nu nog kale plekken te komen. De
komende weken voert de aannemer de laatste
werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden stonden
eigenlijk gepland voor eind vorig jaar. Vanwege de
weersomstandigheden en wat problemen met de
aannemer heeft dit langer geduurd.
Invulling van de ligweide
Vanuit de buurt zijn vragen gekomen over de nieuwe
invulling van de ligweide met de kleinere
voetbaldoeltjes en de volleybalpalen. Achteraf gezien
hebben we deze nieuwe invulling niet voldoende
gecommuniceerd met de buurt. Daarom voeren we
daar nu enkele aanpassingen in door. Zo kiezen we
voor een nieuw speeltoestel. Dit toestel moet eerst
geplaatst worden. Hierdoor kunnen we in het voorjaar
de ligweide niet meer inzaaien. Doordat het inzaaien
van de ligweide vanwege de weersomstandigheden
alleen mogelijk is in het voorjaar of in het najaar,
stellen we het inzaaien uit tot het najaar van 2021.
Ontwerpwijzigingen
Tijdens de uitvoering zijn, deels op verzoek van
omwonenden van het park, de volgende
ontwerpwijzigingen doorgevoerd:
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Er komt een extra speeltoestel op de ligweide. In
het voortraject is het speeltoestel voor oudere
kinderen op het eiland komen te vervallen. Sinds
het vorige wijkbericht zijn er diverse vragen
binnengekomen over een speeltoestel voor
kinderen in de basisschoolleeftijd. Het wordt een
klim- en klautertoestel, zie afbeelding op de
achterkant van dit wijkbericht. Deze komt in de
hoek van de ligweide achter de basketbalpaal.
Onder het speeltoestel komt kunstgras als
valondergrond.
Het volleybalveld komt te vervallen.
De locatie van twee bankjes is gewijzigd, deze
bankjes zijn meer naar het midden van het park
verplaatst om eventuele geluidsoverlast te
verminderen. Ook is er één bankje komen te
vervallen.
De heuvel is richting de Jeremias de Deckerstraat
verlaagd zodat er vanaf de speeltoestellen meer
zicht is op kinderen die over het pad fietsen/lopen
achter de heuvel.
Op verzoek van meerdere omwonenden worden
de oude voetbaldoelen weer teruggeplaatst.
Helaas bleken de nieuwe doeltjes te klein voor het
gewenste gebruik.
De watergoot bij het bestaande klimtoestel is
komen te vervallen in verband met de veiligheid.
Om elk speeltoestel moet een bepaalde vrije
ruimte zijn om veilig te kunnen vallen, met de
watergoot was deze ruimte niet beschikbaar.
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Wat is de planning?
• De laatste werkzaamheden zoals het plaatsen van
bordjes bij de ingangen worden in april
uitgevoerd.
• Eén bruggetje naar het eiland is al vervangen. Het
andere bruggetje en de vissteiger worden begin
mei aangelegd.
• Er wordt een bijenhotel geplaatst in een van de
ruige bermen, nabij het water aan de kant van de
Jeremias de Deckerstraat.
• Het extra speeltoestel en het kunstgras eronder
wordt in juni geplaatst.
• De ligweide wordt in het najaar opnieuw ingezaaid.
Om het gras de ruimte te geven om op te komen
wordt de ligweide een aantal weken met hekken
afgezet. Over de uitvoering van deze
werkzaamheden wordt u via een wijkbericht op de
hoogte gesteld.
Ringpark Dichterswijk
Het Hefbrugpark is onderdeel van Ringpark
Dichterswijk. Dat is een groene route van ongeveer
3 kilometer door Dichterswijk. Het Ringpark
Dichterswijk is ook een buurtinitiatief. U kunt meer
informatie vinden over het Ringpark op de website:
www.ringparkdichterswijk.nl.
Nieuwsbrief Bouwen in Dichterswijk
Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van
de ontwikkelingen en de planning van alle projecten

rondom de Dichterswijk. Meld u aan via:
nieuwsbriefdichterswijk@utrecht.nl.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
projectleider Mette Draisma van Stadsbedrijven, via
e-mail mette.draisma@utrecht.nl of telefoonnummer
030 – 286 36 60.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188
(boven de bibliotheek), via e-mail zuidwest@utrecht.nl
of via telefoonnummer 14 030.

