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Hekken bij steiger Lotusvliet 
 

Samen met een aantal bewoners uit Rijnvliet hebben we gekeken naar het definitieve ontwerp van de steiger 

aan de Lotusvliet. De uitkomst hiervan is dat wij hier blijvend hekken plaatsen.  

 

 

  

Tijdelijke situatie 

In mei 2022 heeft een verschrikkelijk ongeluk 

plaatsgevonden bij de Lotusvliet. Van buurtbewoners 

hoorden wij dat er zorgen zijn over de veiligheid bij de 

steiger. Met een aantal bewoners uit Rijnvliet zijn we 

toen in gesprek gegaan om te kijken hoe we het 

gevoel van veiligheid bij de steiger kunnen vergroten. 

De bewoners kwamen met het idee om er tijdelijk 

hekken te plaatsen voor en op de steiger en bij het 

water. 

 

Definitieve situatie 

Op 19 december zijn we weer met de direct 

omwonenden van de Lotusvliet in gesprek gegaan om 

het definitieve ontwerp van de steiger te bespreken. Zij 

gaven aan dat twee van de vier sluishekken op de 

steiger moeten blijven staan. Op deze manier 

behouden we het gevoel van veiligheid op de steiger 

en is deze ook goed bereikbaar. Bij de speelplek voor 

de kleinste kinderen komt er een extra klaphek. Bij de 

andere speelplekken halen we de tijdelijke extra 

hekken weg, maar de hekjes achter de goals blijven 

staan. 

 

Wanneer plaatsen we de hekken? 

 

Medio maart voeren we de werkzaamheden uit. Het is 

dan tijdelijk niet mogelijk om bij het water of de steiger 

te komen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Ruben Jonker (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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