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Tijdelijk hekken bij steiger Lotusvliet 
 
Samen met een aantal bewoners uit Rijnvliet hebben we gekeken welke tijdelijke maatregelen er mogelijk zijn 
om het gevoel van veiligheid te vergroten bij de steiger aan de Lotusvliet. De uitkomst hiervan is dat wij hier 
tijdelijk hekken gaan plaatsen.  
  
Ongeluk bij de steiger 
Afgelopen zondag zijn wij samen met u geschrokken 
van een verschrikkelijk ongeluk bij de Lotusvliet. Een 
aantal omwonenden mailde ons hierna hun zorgen 
over de steiger aan de Lotusvliet. Ook ontvingen wij 
meldingen vanuit de Slim Melden app met vragen over 
de veiligheid van de steiger. We begrijpen de zorgen 
en de vragen die nu in de buurt leven en nemen deze 
serieus.  
 
Tijdelijke hekken 
Met een aantal bewoners uit Rijnvliet zijn we in 
gesprek gegaan om te kijken hoe we het gevoel van 
veiligheid bij de steiger kunnen vergroten. De 
bewoners kwamen met het idee om tijdelijk hekken te 
plaatsen voor en op de steiger en bij het water. 
 
Wanneer plaatsen we de hekken? 
Vrijdag 20 mei plaatsen we een tijdelijk bouwhek vanaf 
het hek bij het trapveldje tot aan de speelplek langs 
het water. Het is dan tijdelijk niet mogelijk om bij het 
water of de steiger te komen. 
 
Over ongeveer 4 weken vervangen we het bouwhek 
met een netter tijdelijk hek, zoals die bij het trapveldje. 
Voor de steiger plaatsen we een sluishek. Hiermee is 
de steiger weer toegankelijk, maar alleen met een 
zigzag-beweging. Het is dan niet mogelijk om in één 
rechte lijn de steiger op te fietsen. Op het dalende stuk 
van de steiger plaatsen we nog een sluishek, zodat 
hier niet vanaf gerold kan worden.  
 
 
 
 
 

Een vaste oplossing 
De hekken staan hier tijdelijk. Dit betekent dat we deze 
ook weer een keer weghalen. Dit doen we nadat we 
samen met omwonenden hebben besproken welke 
definitieve aanpassingen zij nodig vinden om het 
veiligheidsgevoel bij de steiger te vergroten. Wij vinden 
het belangrijk dat u en andere bewoners in Rijnvliet 
zich veilig voelen. U ontvangt van ons bericht als hier 
meer bekend over is. 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gé 
van Dam (projectmanager) en Manon Steinz 
(wijkadviseur), via telefoonnummer 14 030 of 
rijnvliet@utrecht.nl. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn op Brusselplein 4, 
via leidscherijn@utrecht.nl of via telefoonnummer 
14 030. 
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