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Schetsontwerp voor aanpassing openbare ruimte 
Weerdsluis 
 

De gemeente gaat een schetsontwerp maken om de openbare ruimte rond de Weerdsluis aan te passen. Het 

gebied wordt prettiger om in te verblijven. We willen het gebied groener maken en de aansluitingen op 

bestaande wandel- en fietsroutes die door en om het gebied gaan verbeteren. In dit wijkbericht leest u meer 

over dit plan. 

 

 
 

Poort naar de binnenstad 

Het college van burgemeester en wethouders heeft 

besloten dat we een schetsontwerp gaan maken voor 

de omgeving van de Weerdsluis. De omgeving van de 

Weerdsluis moet een waardige poort naar de 

binnenstad worden. Het gebied moet meer dan nu 

‘een plek om naar toe te gaan’ worden, en niet alleen 

een plek om doorheen te gaan. Een plek met prettige 

ruimte om te zitten, bootjes te kijken, een ijsje te eten 

en vrienden te ontmoeten. We willen het contact met 

het water verbeteren en de monumentale waarde van 

de plek beter zichtbaar en beleefbaar maken. De 

aansluitingen op bestaande wandel- en fietsroutes 

door en rondom het gebied gaan we verbeteren. We 

willen het aantal parkeerplaatsen verminderen om 

meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers en 

om beter zicht op het water te krijgen. Het toevoegen 

van groen zorgt voor een betere aansluiting op het 

groene singelpark. We onderzoeken hoe we op deze 

locatie een laad- en losplek gaan maken voor 

goederenvervoer over water. De aanpassingen die we 

uiteindelijk gaan doen zijn afhankelijk van het budget 

dat beschikbaar is.  

 

Schetsontwerp 

We gaan nu aan de slag met het maken van een 

schetsontwerp voor aanpassingen in de openbare 

ruimte rondom de Weerdsluis. Hierin geven we in 

grote lijnen aan wat waar zou kunnen komen. Bij het 

opstellen van dit schetsontwerp betrekken we graag 

mensen uit de buurt en andere belanghebbenden. We 

verwachten u voor de zomer een bericht te sturen met 

een uitnodiging voor een bijeenkomst. Nadat het 

schetsontwerp, naar verwachting, begin volgend jaar is 

vastgesteld door het college, werken we het verder uit 

in een zogeheten Integraal Programma van 

Eisen/Functioneel Ontwerp.  

 

Wat is er al gebeurd 

Begin 2022 maakte de gemeente ook al een 

startdocument voor een herinrichting van dit gebied. 

Een mogelijke nieuwe brug voor fietsers en 

voetgangers in de omgeving van de Weerdsluis 

behoorde toen nog tot de mogelijkheden. In een 

geactualiseerd startdocument is de mogelijkheid van 

een nieuwe brug niet meer opgenomen. Dat is 

besloten door het college van B&W in het 

coalitieakkoord (juni 2022).  

 

Meer informatie? 

Het startdocument van het project vindt u op 

www.utrecht.nl/weerdsluis. Voor meer informatie kunt 

u contact opnemen met het projectteam via 

weerdsluis@utrecht.nl of via 14 030. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij uw wijkbureau op locatie of via algemeen 

telefoonnummer 14 030. 


	Poort naar de binnenstad
	Schetsontwerp
	Wat is er al gebeurd
	Meer informatie?

