Stadsbedrijven
Telefoon 14030
E-Mail werven@utrecht.nl
www.utrecht.nl

Wijkbericht

april 2021

Vaarroute Nieuwegracht-Plompetorengracht
Gemeente Utrecht op 2 april 2021 heeft besloten de vaarroute Nieuwegracht, Kromme nieuwegracht, Drift en
Plompentorengracht voorlopig niet open te stellen voor gemotoriseerd vaarverkeer.
Achtergrond
In 2017 zijn werkzaamheden aan de wal en kluismuren
gestart tussen Pausdam en Hieronymusplantsoen.
Omdat de werkzaamheden vanaf het water werden
uitgevoerd is de vaarroute vanaf de Kromme
Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht sinds 2017
gestremd geweest voor alle vaartuigen. Normaal
gesproken mogen alleen elektrische motorvaartuigen
hier varen tussen 09:00 en 22:00 uur.
Besluit niet heropenen vaarroute
De werkzaamheden waarvoor de vaarroute dicht is
gegaan, zijn nu klaar. We hebben onderzocht of de
route weer open kan voor de normaal gesproken
toegestane elektrische vaartuigen.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat het
gemotoriseerd varen op de route Nieuwegracht,
Kromme Nieuwegracht, Drift, Plompetorengracht een
verslechtering kan veroorzaken van de nog niet
herstelde wal- en kluismuren die zich op de route
bevinden. Het varen kan leiden tot het verzakken van
de muren en is daarmee een risico voor veiligheid en
behoud van erfgoed. Daarom heeft de gemeente
Utrecht besloten dit traject voorlopig afgesloten te
houden voor gemotoriseerd vaarverkeer.

Meer informatie?
Bezoek de websites https://www.utrecht.nl/wonen-enleven/verkeer/boot/recreatievaartplezierboten/vaarkaart-binnenstad/
en/of www.vaarweginformatie.nl voor vaarroute
informatie.
Voor meer informatie over het programma
wervengebied kunt u contact met ons opnemen via
werven@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.
Verspreidingsgebied Wijkbericht: Langs route
Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift en
Plompetorengracht

Toekomst
Het is niet duidelijk hoe lang de maatregel duurt. Dit
heeft te maken met herstelwerkzaamheden van de
wal- en Kluismuren langs de route. Hiervoor is nog
geen planning af te geven. Wanneer meer bekend is
over de aard en de planning van de
herstelwerkzaamheden van de wal- en kluismuren,
gaan we opnieuw kijken of het mogelijk of gewenst is
de vaarroute weer te openen voor gemotoriseerd
(emissievrij) vaarverkeer.
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