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Kunstwerk Herderplein opknappen
De gemeente Utrecht knapt het kunstwerk op het Herderplein op. In dit wijkbericht leest u hoe we dat doen.

•

Trappen repareren en kunstwerk vernieuwen

•

Nieuwe speelfontein

•

Groenvakken groter maken met nieuwe
planten en een extra boom

•

Fietsvakken verplaatsen

•

Nieuwe bankjes

Opknappen Herderplein
Op het Herderplein komen elke dag veel mensen bij
elkaar en spelen veel kinderen. Bijzonder zijn de witte
figuren in het asfalt: een kunstwerk van Jan Boon uit
1955. Omdat we het plein erg bijzonder vinden,
maakten we er in 2017 een gemeentelijk monument
van.
Maar het plein is niet meer netjes. Er zitten scheuren
in het asfalt. Daarom gaan we het plein opknappen.
We vernieuwen het kunstwerk met de figuren en
maken de trappen erom heen schoon. Sommige
trappen moeten we ook repareren. Het kunstwerk
komt er weer uit te zien zoals het was in 1955. Dat
heet reconstructie.
Vroeger werd het plein in de zomer gevuld met water
om mee te spelen en in de winter werd er geschaatst.
De kunstenaar vond het belangrijk dat kinderen fijn
kunnen spelen op het plein. We brengen het spelen
met water daarom terug. Aan de kant met de winkels
komt een speelfontein met sproeiers. Dat ziet u op de
afbeelding op de achterkant van dit wijkbericht.

De sproeiers kunnen aangezet worden door op een
knop te drukken. Zo kunnen kinderen hier lekker
spelen als het mooi weer is. De sproeiers werken
’s nachts en in de wintermaanden niet.
Het plein krijgt straks één put in het midden van het
plein. Als het heel hard regent, kan het plein het
regenwater tijdelijk opvangen en weer langzaam
afvoeren.
Planning
We zijn nu bezig met de voorbereidingen en beginnen
na de zomervakantie met opknappen van het plein. De
werkzaamheden duren een paar weken. Als we met
de werkzaamheden beginnen, krijgt u weer een
wijkbericht.
Vragen?
Heeft u vragen over wat er precies gaat gebeuren?
Kom dan op dinsdag 6 juli tussen 17.00 en 19.00 uur
langs op het Herderplein. Dan zijn er mensen van de
gemeente op het plein aanwezig. Zij laten u graag zien
wat er gaat gebeuren.

Verspreidingsgebied:
Calderonlaan, Cervanteslaan, Dickenslaan, Dickensplaats, Herderlaan, Herderplein, Johan Wagenaarkade, La
Fontainestraat, Lessinglaan, Rabelaisstraat
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Vergunning
Om het plein op te knappen hebben we een
vergunning nodig. Bent u het niet eens met de plannen
van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.
Besluiten worden bekendgemaakt via de digitale
Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). U
vindt het besluit via HZ_WABO-21-15918
Meer informatie?
Op www.utrecht.nl/herderplein leest u meer over het
opknappen van het Herderplein.
U kunt voor uw vragen en opmerkingen ook contact
opnemen met projectleider Annika Ridderikhoff, via
telefoonnummer 14 030 of via herderplein@utrecht.nl.
Vragen over uw wijk kunt u stellen aan wijkbureau
West via west@utrecht.nl.

