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SAMENVATTING WIJKRAADPLEGING RINGPARK DICHTERSWIJK

1. Inleiding
Om op basis van inbreng van de buurt verdere invulling te kunnen geven aan het Ringpark heeft de
Stichting Ringpark samen met de gemeente begin 2019 een raadpleging onder wijkbewoners
georganiseerd.
De raadpleging bestond uit 2 onderdelen, een digitale enquête en een wijktafelgesprek.

a) digitale enquête
De digitale enquête, die we van 10 januari tot 14 februari 2019 hebben gehouden onder
wijkbewoners over een vijftal thema’s
1.
2.
3.
4.
5.

Ringpark Dichterswijk Algemeen
Vergroenen Kades Parkhaven
Aantrekkelijke groene wandelroute langs de Kruisvaartkade
Ringpark sociaal/ Maandelijkse versmarkt in de wijk
Veilig oversteken Croeselaan

Deze is gehouden in samenwerking met Argu, een online platform uit Utrecht, dat software maakt
om mensen te betrekken bij besluitvorming. De enquête is aangekondigd via een wijkbericht van de
gemeente Utrecht, via de Ringpark-website, Ringpark Facebookpagina, en via een aantal buurtwhatsappgroepen.
274 bewoners hebben deelgenomen aan de enquête en in totaal 903 stemmen uitgebracht; een
record op Argu voor een bewonersinitiatief. Dit is ca. 11% van de huishoudens in de wijk (bron:
Buurtkompas 5.415 inwoners; een gemiddeld huishouden van 1,9; 2.850 huishoudens).

b) Wijktafelgesprek
Tijdens een levendige bijeenkomst op 6 maart 2019 in basisschool de Kleine Dichter hebben we de
resultaten van de digitale enquête besproken en de bewoners gevraagd om mee te denken, kritiek te
uiten en ideeën te delen over de 5 thema’s. Ook de gemeente Utrecht was aanwezig om vragen te
beantwoorden over de plannen van de gemeente voor de Dichterswijk
44 bewoners hebben deelgenomen aan de tafelgesprekken. De bevindingen van de raadpleging
worden weergegeven in deze terugkoppeling.
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2. Ringpark Dichterswijk Algemeen
De volgende stelling is in de enquête voorgelegd:
Drie landschapsarchitecten uit de wijk hebben het initiatief genomen om het plan te ontwikkelen van
een Ringpark Dichterswijk. De basis is een aantrekkelijke route door de wijk die het water van de
Kruisvaart (langs het spoor) verbindt met het water van het Merwedekanaal en omdat de route ook
andere plekken, pleinen en veldjes met elkaar verbindt ontstaat een soort ringpark. Dit hebben we
afgelopen zomer gerealiseerd middels het plaatsen van een voetveer over de Kruisvaart.
We denken dat het plan een geweldige opsteker is voor de wijk: voor bewoners, ondernemers en
mensen die in de wijk werken, maar ook voor de stad als geheel. Graag willen we de gemeente vragen
om de ontwikkeling van dit plan financieel en bestuurlijk te ondersteunen zodat de kwaliteit van de
wijk kan worden verbeterd. De gemeente wil graag weten wat de wijkbewoners van dit plan vinden.
Geef daarom hieronder je mening.

Enquête-reacties
voor 157 (91%) tegen 2 (2%)

anders 13 (7%) totaal stemmen 172

totaal aantal enquête-deelnemers: 274

62% heeft gestemd bij deze stelling

reacties 172

Uit de scores blijkt dat het Ringpark-concept breed ondersteund wordt.
Uit de opmerkingen blijkt dat de bewoners het idee met name ondersteunen vanwege groen
maken/houden wijk en de mogelijkheden tot (gewenst) sociaal contact. Nadruk op
verkeersveiligheid, spel, school, sport, recreatie wordt gewaardeerd.
Er zijn de volgende opmerkingen gemaakt:












dit is geen park, maar een – te smalle – groenstrook. Oorspronkelijk is in klankbordgroep
door politiek robuust groen toegezegd
een ringpark dient het schaalniveau van een park te hebben
alleen delen grenzend aan Ringpark-route worden meegenomen. Overige delen wijk moeten
ook mee worden genomen
weinig concrete toevoegingen aan bestaande situatie
onderzoek wijst uit dat centraal park beter is dan verspreid groen
overlast wordt erger door verschillende plekken te verbinden
tegen intensief gebruik water / haven
participatie van alle inwoners uitgesloten en blijft dit voorbehouden aan Ringparkers.
het Ringpark sluit andere initiatieven uit en laat oplossingen voortslepen
menselijke maat terugbrengen in het plan i.p.v. alleen het planologische aspect van de
deelgebieden (Maurice Bongers Stichting Activiteiten Dichterswijk)
er zijn zorgen over de ontwikkelingen in de Merwede- en Kruisvaartzone: het gevaar bestaat
dat de Dichterswijk doorgangsgebied wordt richting Utrecht Centraal of recreatie- en
horecafaciliteiten gaat bieden voor bewoners uit deze toekomstige wijken. Daardoor wordt
ontwikkeling van een groene en sociaal leefbare wijk moeilijk. Zo kan bij voorbeeld
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verbinding met aangrenzende gebieden ongewenst sluipverkeer van
auto’s/fietsers/bromfietsen opleveren
Het Ringpark-plan kan weerwerk bieden tegen deze mogelijke consequenties van de
Merwede- en Kruisvaartontwikkelingen
het Ringpark plan kan door samenhangende aanpak helpen om de leefbaarheid te verhogen
in plaats van alsmaar deelprojecten, die leefbaarheid aantasten, zoals nieuwbouw, extra
bruggen, warmtenet, minder groen, parkeerdruk, verkeersdruk: wie van gemeente heeft
helicopterview?
direct omwonenden moeten bij de concrete inrichting worden betrokken.
naast een stedenbouwkundig ontwerp biedt het Ringpark een kans voor het samen
ontwikkelen op micro(straat)niveau
er ontstaat een breuk tussen het prestigieuze Stationsbuurt/Rabo-gedeelte van de
Croeselaan en het rommelige Dichterswijk-woongedeelte van de Croeselaan

Er zijn de volgende suggesties gedaan:


zorg dat de Ringpark-uitgangspunten worden meegenomen in de toetsingscriteria en
plannen van de projectontwikkelaars en gemeente



stel een betaalde wijkregisseur/wijkmanager aan om dit alles te realiseren

3. Vergroenen Kades Parkhaven
De volgende stelling is in de enquête voorgelegd:
De Veilinghaven is een mooi en aantrekkelijk onderdeel van de wijk met aantrekkelijke boten en leuke
Horecavoorzieningen. Wat wij minder geslaagd vinden is de verbinding tussen straatniveau en haven.
En ook mag de haven wel iets groener. Daarom pleiten wij, ook op verzoek van bewoners, voor het
vergroenen van de kades. Ook willen we de haven nog aantrekkelijker maken door middel van een
betere zichtrelatie tussen kade en straat en de beleving van het water. Ook willen we later hierbij de
inrichting van het BoRent terrein betrekken.

Enquête-reacties
voor 156 (94%)

tegen 7 (4%)

totaal aantal enquête-deelnemers: 274

anders 3

(2%)

totaal stemmen 166 reacties 23

60% heeft gestemd bij deze stelling

Voor vergroening van de Parkhaven is veel ondersteuning.
Er zijn de volgende opmerkingen gemaakt:



nu te weinig zicht op water vanaf straat/terras
kademuur is te hoog vanaf de straat; verlaag deze of creëer een transparantere, bijv houten
afscheiding
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betere zichtbaarheid/toegankelijkheid vanaf straat moet niet leiden tot horeca-expansie en –
dominantie
geen uitbreiding van wijk overstijgende horeca-faciliteiten

Er zijn de volgende suggesties gedaan:








hef doorgaand verkeer over Veilinghavenkade op
maak 30 km-weg van Veilinghavenkade
meer bomen en struiken langs kade en straat
BoRent gebouw moet behouden blijven en vervolgens zorgen voor connectie met haven qua
zichtlijnen etc.
creëer spontane rommelmarkruimte voor kinderen/volwassenen aan kadegedeelte waar
geen boten liggen
verbind Kruisvaart met haven via een kanaal
open kademuur door trappen zoals bij de Bemuurde Weerd

De bewoners van de woonboten in de Veilinghaven ondersteunen de vergroening en willen
daarover actief meedenken, maar tekenen daarbij wel aan, dat men ernstig bezwaar heeft tegen
een inrichting, die sluipenderwijs leidt tot een wijziging van de woonhavenbestemming in een
recreatiehavenbestemming. Men heeft destijds een ligplaats gekocht met woonbestemming en
wil dit ook handhaven.
Specifieke opmerkingen van de woonbootbewoners:








denk vanuit water
buitenbocht haven langs het Merwedekanaal is recreatiegebied geworden met veel
troep en bagger; levert ook privacy-inbreuk + overlast (springen op en hangen aan boten)
op voor woonbootbewoners
suggestie om hier een honden uitlaatplek van te maken en langs het kanaal een
oeverkraag aan te brengen
bankjes aan blinde zijde Veilinghaven - op korte afstand van de woonboten veroorzaken regelmatig overlast vanwege hangjongeren
veiligheidsrisico bij toename recreatiefgebruik (zwemmen; kanoën etc. tussen varende
boten)
incidentele, kleinschalige wijkgerichte activiteiten in het havengebied moeten kunnen
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4. Aantrekkelijke groene wandelroute langs de Kruisvaartkade
De volgende stelling is in de enquête voorgelegd:
Een cruciaal deel van het Ringpark is de wandelroute die aan de overkant van de
Kruisvaartkade loopt en via een pontje of brug te bereiken is. In de nabije toekomst gaat hier
worden gebouwd en wij vinden het cruciaal dat deze wandelroute niet wordt afgesloten.
Daarom vinden we het cruciaal, nu het stedenbouwkundig plan voor de Kruisvaartkade gereed is, om
de kwaliteit van de parkrand te borgen gedurende de planuitwerkingen én de bouw. Ons doel is dat er
ook na het neerzetten van de nieuwbouw een mooi wandelpad blijft bestaan aan de overzijde van de
Kruisvaartkade.
Enquête-reacties

voor 179 (97%)

tegen 3 (2%)

Totaal aantal enquête-deelnemers: 274

anders 2

(1%)

totaal stemmen 184

reacties 31

67% heeft gestemd bij deze stelling

Er is veel ondersteuning om de Kruisvaart- zone groen te houden.
Bij voorkeur zelfs meer dan met het huidige pad het geval is. Het huidige pad wordt door sommigen
gezien als een - te smalle- groenstrook. Oorspronkelijk is in de klankbordgroep door de politiek
robuust groen toegezegd.
Een breed pad maakt het ook voor onder andere kinderwagens toegankelijk. Verder zijn er zorgen,
dat het pad een te aangeharkt stuk groen gaat worden. Een wildere natuur vinden een aantal
mensen aantrekkelijker.
De huidige sluiting van het pad wordt door sommigen overtrokken genoemd; ook omdat het gooien
van de stenen blijkbaar vanaf een nu ook nog toegankelijk stuk naast de busbaan gebeurt.
Ook zijn er meerdere suggesties gedaan om andere delen van de Dichterswijk in het Ringparkplan te
betrekken:











vergroenen + herinrichting van Trimbos-speeltuin
recreatie- + ligplaatsen creëren bij Kruisvaart hoek busbaan/Vondellaan
(discussie over) zichtafscheiding groengebied in verlengde van Hefbrugpark richting
Kruisvaartkwartier: richting busbaan: 3 meter hoog vrs juist niet. In ieder geval aandacht
hiervoor nodig
betrek groenstrook tussen Hefbrugpark en kruisvaartkwartier bij Ringpad
bouwhek 20 m vanaf oever bij Ringpad ter hoogte van Kruisvaart
wijkspeeltuin De Boog aan de Merwedekade wil graag aansluiting in de vorm van een miniRingpark
ruimte om te spelen & scharrelgroen (waar je een hut mag bouwen zonder dat iemand die
weghaalt en klimbomen.
behoud NS-terrein voor groen
ruimte voor geveltuinen en waterberging (in alle straten) bij Heycopstraat/hoek
Merwedekanaal
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aanlanding mogelijke bruggen over Merwedekanaal verstoort Ringpark-pad
ook daarom liever geen bruggen naar M-terrein - naast (verkeers)overlast-argument
woonboten intekenen die liggen aan Merwedekanaal ter hoogte van Heycop-speelveld
Spieghelstraat vergroenen d.m.v. bomen
semiopenbare ruimte achter de Croeselaan verbinden aan Ringpark, met poorten die het
gebied kunnen afsluiten
groen en inrichting Croeselaan ter hoogte van Rabobank moet aansluiten bij inrichting overig
deel Croeselaan, ook vanwege verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers
houd hele route groen

5. Ringpark Sociaal/ Maandelijkse versmarkt in de wijk
De volgende stelling is in de enquête voorgelegd:
Het Ringpark gaat niet alleen over betere groenvoorzieningen maar ook over meer levendigheid in de
wijk. Een aantal plekken in het Ringpark leent zich voor bredere activiteiten. Waaronder het schoolplein
van de Kleine Dichter. Deze ruimte kan, meer dan nu, een plek voor ontmoeting zijn. Waarom niet hier,
aansluitend bij de geschiedenis van de wijk, een maandelijkse versmarkt organiseren?
Enquête-reacties
voor 111 ((58%)

tegen 73 (38%)anders 8

totaal aantal enquête-deelnemers: 274

(4%)

totaal stemmen 192

reacties 42

70% heeft gestemd bij deze stelling

Dit thema roept , zoals verwoord in de digitale enquête, de meeste negatieve reacties op, met name
van de direct omwonenden. Men heeft grote bezwaren vanwege de te verwachten parkeeroverlast
en het opbouw- en afbreeklawaai. Opvallend is, dat men het plan al als een voorgenomen besluit ziet
in plaats van als een voorstel/suggestie voor een sociale activiteit in de wijk.
Het thema is onbedoeld bij de opstelling van de enquête een match van 2 elementen geworden:



hoe versterken we het sociale leefklimaat van de Dichterswijk en betrekken daar zoveel
mogelijk groepen van bewoners uit de hele wijk bij.
hoe kunnen we de Heycop-omgeving groen, verkeersveilig en aantrekkelijk voor de
bewoners vormgeven

In de uitwerking houden we deze 2 elementen uit elkaar.

Het sociale leefklimaat
Men denkt positief over het bevorderen van het leefklimaat.
Dit moet met name gericht zijn op de wijkbewoners zelf.
Men is beducht voor het aantrekken van recreatie- en horecabezoekers van buiten de wijk.
Bewoners van de Heycopstraat-omgeving vinden dat te veel sociale activiteitenplannen worden
geconcentreerd in hun omgeving. Men pleit voor een spreiding in de wijk.
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Er zijn bedenkingen tegen de markt als sociale activiteit (in combinatie met locatie):





de markt is een concurrent voor mkb-ers in de (grotere) buurt
vermindert speelruimte voor kinderen
er zijn al genoeg soortgelijke activiteiten in de wijk
er zijn voldoende alternatieven, zoals Vredenburgmarkt

Als alternatieven voor Heycop-markt zijn genoemd:









andere locatie: markt op de Croeselaan
andere activiteiten: gezamenlijk fitnessen etc.
andere activiteiten: festivals
versmarkt in BoRent-gebouw
wijkrommelmarkt voor kinderen/volwassenen in gebied Veilinghaven
organiseer activiteiten/faciliteiten die op een natuurlijke manier verschillende groepen uit de
wijk bijeenbrengen, zoals bij voorbeeld een voetbalkooi
meer nadruk op Brederoplein als sociale ontmoetingsplaats
Stichting Activiteiten Dichterswijk activiteiten laten organiseren

Inrichting Heycop-omgeving
Er zijn de volgende suggesties gedaan:







betrek Ringpark-concept voor inrichting Heycop-omgeving nav Plegt-Vos projectontwikkeling
minipark: groene zone/auto te gast/combi spelen/sport/recreatie/schoolplein integreren
tussen schoolplein - Heycopstraat en Brederoplein
zorg voor behoud groen veld + voetbalkooi Heycopplein. hier is flink wat discussie over:
o voetbalkooi prima, maar kijk naar andere locatie: Heycop-omgeving wordt over
gebruikt
o voetbalveld wordt modderpoel bij regen. Er wordt dan niet gevoetbald: daarom
kunstgras of verdere drainage.
o voetbalveld koppelen aan schoolplein om “groen”/openbare ruimte te verbinden (zie
wijkbespreking voetbalkooi op 7 maart)
bewoners: nadruk op groen, verkeersveilig en woonklimaat voor bewoners i.p.v.
concentratie van gemeenschappelijke faciliteiten voor de wijk
zie ook thema “groen veilig oversteken Croeselaan”

6. Veiling oversteken Croeselaan
De volgende stelling is in de enquête voorgelegd:
Croeselaan is de verkeersader die de wijk doorsnijdt en daarmee ook een barrière vormt voor het
Ringpark. Om een wandeling door het Ringpark te maken, moet er tweemaal worden overgestoken bij
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de Croeselaan. De huidige oversteekpunten kunnen veiliger, mooier en groener. Dit is niet alleen
belangrijk voor het Ringpark, maar ook voor bijvoorbeeld de schoolgaande kinderen.
Enquête-reacties

voor 175 (94%)tegen 4 (2%)anders 7
totaal aantal enquête-deelnemers: 274

(4%)

totaal stemmen 186

reacties 29

68% heeft gestemd bij deze stelling

Een grote meerderheid onderstreept de noodzaak om veilig over te kunnen steken.
Er zijn de volgende opmerkingen gemaakt over algemeen veilig oversteken:















maak verbinding tussen groeninrichting park en bevordering verkeersveiligheid: verbinding
en versterking groen & plan
baseer plan op analyse totaal (toekomstige) verkeersbewegingen Dichterswijk (heeft
gemeente deze gegevens (bijv door knip in de Croeselaan wordt deze verkeersluwer en
daarmee sowieso veiliger)
naast auto’s vormen ook fietsers/bromfietsers een veiligheidsrisico
zorg ervoor dat het accent komt te liggen op het doorkruisen van een park ipv een
doorgaande Croeselaan-verkeersader
zorg voor aansluiting (identieke verkeersgeleiding fietsers; voetgangers; inrichting; en groen)
tussen Croeselaan bij Rabobank en het Dichterswijkgedeelte van de Croeselaan
Croeselaan 30 km p/u + autoluw/auto te gast
maak ook rechtstreeks oversteken van fietsen/voetgangers van zijstraten Croeselaan
mogelijk
meanderend middenpad Croeselaan voorkomst snelroute voor auto’s en fietsers
leg afzonderlijke fietsstraat aan; met scheiding tussen doorgaand en lokaal verkeer
verkeersdrempels en zebrapaden zijn niet afdoende
Croeselaan: groen en beperkte parkeermogelijkheid
huidige losplek Coop zorgt voor onveiligheid
er staat geen gedetailleerd plan in de enquête; hoewel veilig oversteken-voorstander,
daarom toch geen blind tegen verdere uitwerking

Er zijn de volgende opmerkingen gemaakt over de oversteek Veilingstraat/Croeselaan:





veilig oversteken Veilingstraat/Croeselaan zeer noodzakelijk
1-richting oversteek Veilingstraat/Croeselaan alleen als je totale wijkontsluiting in beeld hebt
groene oversteek prima
wel veilig, maar ten koste van groene Croeselaan. Alternatief hondenuitlaat of uitbreiding
groenstrook als compensatie

Er zijn de volgende opmerkingen gemaakt over oversteek Heycopstraat/Croeselaan:


houd volgorde groenstrook-verkeersstrook aan bewonerszijde Heycopstraat aan
ipv volgorde verkeersstrook-groenstrook
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verkeer te dicht langs huizen. Houd situatie zoals het nu is
maak er 30 km-weg van
1-richtingverkeer invoeren in Heycopstraat
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