
Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht
13 oktober 2016



1e Werkgroep: Terugblik en vervolg

2e Werkgroep: Thema’s
1. Spelen en sport
2. Verkeer en parkeren
3. Groen
4. Verblijf
5. Honden
6. Bruggetje
7. Overig (oa. vuilcontainers)

3e Werkgroep: Thema’s
1. Spelen en sport
2. Verkeer en parkeren
3. Groen
4. Verblijf
5. Honden
6. Bruggetje
7. Overig (oa. vuilcontainers)



2e Werkgroep
Toelichting thema’s
Verkeer en parkeren
Groen
Bruggetje
Aan het werk



Plangebied

Wandel+fiets

Auto+fiets

Wandel



Plangebied in delen

1 2

5

3 4

6



Wagenaarkade Huidig

Samenvatting inbreng bewoners 27 juni: 

-Fietsers op de weg, die wellicht fietsstraat maken
-Huidig aantal parkeerplaatsen behouden
-Verkeersveiligheid, maatregelen tegen hard rijden 
en tegen gebruik als sluiproute (met name drem-
pels
-een enkeling noemt een knip
-toezegging vanuit Mobiliteit dat er budget is om 
de drempels te verhogen;
-andere opties uit de klankbordgroep: de weg 
versmallen/er een slingerweg van maken met b.v. 
plantenbakken)



Wagenaarkade 

HUIDIG

HUIDIG



Wagenaarkade 

HUIDIG



PROFIEL

haakspark
5,6m

groen
6,2m

6,2m
(2m langsparkeren, 
4,2m weg)

stoep
variabel (2,6-3,4-
4,5m)

Parkeren 
2m

Straat
4,2m

Haaksparkeren
5,6m



Wagenaarkade

Drempels



Wagenaarkade

Langsparkeerhavens



stoep
variabel (2,6-3,4-4,5m)

Wagenaarkade

Langsparkeren ipv haaks
van 24 naar 14pp

Langsparkeren

PROFIEL

groen
3,4m

P
2,2m

6,2m
(2m P, 4,2m weg)



Wagenaarkade

Slingerweg

PROFIEL

groen
1,7m

weg
4,5m

stoep
variabel (2,6-3,4-4,5m)



Wagenaarkade

Fietssuggestiestroken op de 
weg.

Fietsstraat/-stroken

Referentie Keulsekade Referentie fietsstraat



Wagenaarkade

Referentie Keulsekade Referentie fietsstraat

Parkeren 
2m

Straat 
ca 6m

Straat 4,2m:
fiets 1,1-auto 2-fiets 1,1m

Haaksparkeren
5,6m



Park Richard Wagnerlaan Huidig

Samenvatting inbreng bewoners 27 juni: 

-Behoud vogels e.d. in groen achter het AZC (ver-
lichting versus vleermuizen: kan dat wel of niet)

Algemeen:
-Rust, bomen en natuur behouden

En in relatie tot het bruggetje:
-Sociale veiligheid



Park Richard Wagnerlaan

HUIDIG

Pad rechtdoor?



Park Richard Wagnerlaan

Pad maakt bocht?

HUIDIG HUIDIG



Park Richard Wagnerlaan

Sociale veiligheid:
-verlichting langs het nieuwe pad
-achterstallig onderhoud in het park aanpakken, meer afwisseling open-dicht
-monitoring en handhaving

Natuur:
-diervriendelijke verlichting
-meer sturen op diversiteit ipv monocultuur
-samen aan de slag

HUIDIG HUIDIG



Tennis/Denksportcentrum

Samenvatting inbreng bewoners 27 juni: 

-Spelen/sport bij tennis/BSO

Algemeen:
-Rust, bomen en natuur behouden

En in relatie tot het bruggetje:
-Sociale veiligheid
-Openheid bij de tennis

Huidig



De Hommel

HUIDIG



De Hommel

PROFIEL

groen
1m

groen
12m

hektalud
4m

pad
2,4m

strook verharding
7,5m

tennisveld

Inpassing padelbaan?

Open horeca?

PADELBAAN?



De Hommel

Pad aan andere zijde: 
meer relatie met tennis?
consequentie voor struiken?

Gescheiden fiets en 
wandelpad?

Pad naast tennis?

Apart wandel en fiets?



Kanaleneiland-De Hommel Huidig

Samenvatting inbreng bewoners 27 juni: 

-Pubers onder de De Meernbrug

Algemeen:
-Rust, bomen en natuur behouden

En in relatie tot het bruggetje:
-Sociale veiligheid
-Openheid bij de tennis



Attleeplantsoen (Kanaleneiland)-De Hommel

Hek weghalen?
Kennedylaan gaat over in 
fietspad?

Roosevelt Boulevard gaat 
over in fietspad?

Pad langs kade?

Pad langs groen talud?

Overgang?

HUIDIG

TOEKOMSTIG?



Oude Leidseweg

Samenvatting inbreng bewoners 27 juni: 

Afsluiten Oude Leidseweg (toelichting: bij 
inbraken komt de politie van één kant, maar 
vluchten kan naar twee kanten + ideale 
drugsplek)

Algemeen:
-Rust, bomen en natuur behouden

En in relatie tot het bruggetje:
-Sociale veiligheid
-Openheid bij de tennis

Huidig



Oude Leidseweg Huidig



Huidig grotere schaal
(ommetje)

Oude Leidseweg Huidig



Oude Leidseweg Huidig

Oude Leidseweg

Sociale veiligheid:
-ingang pad versmallen? (keermogelijkheid bewoners iets verderop?)
-extra poortje?
-achterstallig onderhoud in het park aanpakken, meer afwisseling open-dicht

Natuur:
-meer sturen op diversiteit ipv monocultuur, verschralen
-samen aan de slag

HUIDIG HUIDIG



Het bruggetje Huidig

Samenvatting inbreng bewoners 27 juni: 

•	 Bruggetje mag er komen maar dan alleen voor 
voetgangers

•	 Geen bruggetje
•	 Wel bruggetje maar alleen als veiligheid daar 

gegarandeerd kan worden.
•	 Alternatieven zoeken voor doorgaande route
•	 Doorgaande route is niet nodig
•	 In samenhang met meer openheid bij tennis
•	 Bij komst bruggetje Oude Leidseweg afsluiten
•	 Bij dag open bij nacht brug afgesloten
•	 Effect op dieren in dit gebied
•	 Aangrijpen om gebied te verbeteren qua groen 

en water voor ecologie/natuur
•	 Geen scooters en brommers (opmerking uit 

klankbordgroep: dat in ieder geval niet!)






