
 

 Ontwikkelorganisatie Ruimte 

Projectmanagement Ruimte 

Telefoon 14030 

E-Mail mette.draisma@utrecht.nl 

www.ringparkdichterswijk.nl 

 

 

Verspreidingsgebied: directe omgeving Veilinghavenkade 

 Utrecht.nl 
 

 

 

 

Wijkbericht       januari 2023 

 

 

 

Werkzaamheden Veilinghavenkade en rondje 
RingPark 
 

Een aantal bewoners heeft een plan gemaakt om Dichterswijk groener te maken, het RingPark. Binnenkort 

starten werkzaamheden hiervoor. We beginnen met het groener maken van de Veilinghavenkade. Ook 

plaatsen we langs het rondje RingPark objecten die de route van het rondje RingPark aangeven. U ontvangt 

dit wijkbericht omdat we u over de werkzaamheden willen informeren. 

 

Het RingPark in het kort 

Het RingPark Dichterswijk is een initiatief van 

bewoners om het openbare groen en de leefbaarheid 

van de wijk te verbeteren. Het plan is een groene route 

van ongeveer 3 kilometer door Dichterswijk. De 

initiatiefnemers hebben zich verenigd in stichting 

Vrienden van het RingPark. Zij hebben een actieplan 

opgesteld met een uitwerking van de groene route. In 

dit actieplan staan verschillende deelprojecten. Het 

eerste deelproject is al uitgevoerd, het Hefbrugpark. 

Nu voeren we de volgende twee deelprojecten uit. In 

de komende jaren volgt nog een aantal deelprojecten. 

 

Wat gaan we doen? 

We vergroenen de Veilinghavenkade. Dit betekent dat 

er grote vakken komen met planten en struiken. Om 

deze vakken wordt een rand geplaatst, vergelijkbaar 

met een brede stoeprand. Dit doen we zowel langs het 

deel dat onderdeel is van het RingPark als het deel 

langs de woonboten. Langs de route van het RingPark 

worden deze plantvakken groter dan langs de kant van 

de woonboten. Dit is omdat de bewoners van de 

woonboten de kade ook gebruiken voor onder andere 

het parkeren van fietsen en voor de schuurtjes. Aan de 

kant van de woonboten plaatsen we een aantal 

fietsenrekken. 

Naast het vergroenen van de Veilinghavenkade wordt 

het rondje RingPark gemarkeerd met objecten. Dit zijn 

per locatie drie zitelementen bij elkaar, een soort 

poefjes. In totaal zijn er zeven locaties.  

Op de achterzijde van het wijkbericht zijn de 

ontwerpen te zien.  

Wat is de planning? 

De werkzaamheden aan de Veilinghavenkade starten 

in de week van 13 februari en duren ongeveer acht 

weken. In deze periode plaatsen we ook de markering 

van het rondje RingPark, dit gebeurt in één dag.  

 

Wat merkt u hiervan? 

De aannemer is iedere dag tussen 7.00 - 17.00 uur 

aan het werk op de Veilinghavenkade. Tijdens de 

werkzaamheden rijdt de aannemer veel heen en weer 

over de kade. Dit kan overlast opleveren. Ook de 

werkzaamheden zelf kunnen geluidsoverlast 

opleveren. 

 

De Veilinghavenkade blijft gedurende de 

werkzaamheden bereikbaar voor bewoners en 

voetgangers. De kade wordt gedeeltelijk afgezet op de 

plekken waar de aannemer op dat moment bezig is. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over het RingPark kunt u op de 

website van het RingPark kijken via 

www.ringparkdichterswijk.nl. Ook kunt u contact 

opnemen met de stichting Vrienden van het RingPark 

via info@ringparkdichterswijk.nl.  

Daarnaast kunt u contact opnemen met de 

projectleider van de gemeente, Mette Draisma, via 

mette.draisma@utrecht.nl. Ook voor vragen over de 

werkzaamheden. 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, 

via zuidwest@utrecht.nl of via algemeen 

telefoonnummer 14 030. 
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Vergroening Veilinghavenkade 

Deel langs woonboten 

Deel RingPark 

Markering route RingPark met zitelementen 


