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 Buurtbericht 

   

Wenkebachcarre 

Herinrichting Wenkebachcarre

Zoals in eerdere nieuwsbrieven 

aangekondigd starten we binnenkort met 

het opknappen van de openbare ruimte in 

het Wenckebachcarré. Ook leest u hier 

meer over de speelvoorziening aan het 

Wenkebachplantsoen. 

 

Wandelroute naar de Binnenstad 

We gaan een wandelroute aanleggen van het 

Wenckebachcarré naar de binnenstad. Het 

Wenckebachcarre is het centrale deel van de 

wijk Jutphaas Wijkersloot, omsloten door de 

prof. Dr. Claylaan, Sluyterslaan, Richterslaan en 

Mendez da Costalaan. Het pad gaat deels over 

bestaande trottoirs en deels over nieuwe half 

verharde paden. Langs de dierenweide komt een 

half verhard pad en door het groengebied langs 

het water van de Sluyterslaan komt een 

asfalt/tegelpad. Hier komt ook een 

natuurvriendelijke oever. Her en der in de buurt 

worden groenstukken op een ‘beheer-

vriendelijker’ manier ingericht en worden er op 

grasvelden bloembollen geplant.  

 

Langs het Nijpels 

De wandelroute loopt door de speeltuin bij het 

Nijpelsplantsoen. Dit pad verbindt de 

verschillende speeltoestellen en zitgelegenheden 

langs de route. Om goed en veilig te kunnen 

oversteken, worden er bij de speeltuin aan het 

Nijpelsplantsoen twee verkeersdrempels 

aangelegd en wordt de oude verwijderd.   

 

Aanpassing van het ontwerp 

Het ontwerp voor de herinrichting is eind 2012 

vastgesteld. Bij de uitwerking van het ontwerp is 

het op een aantal punten aangepast. De 

belangrijkste wijzigingen zijn: 

- 

het wandelpad door de groenzone langs het water 

gaat iets anders lopen omdat er een 

hoogspanningsleiding ligt. Daardoor mogen we er 

niet asfalteren. Deze verplaatsing heeft tot gevolg 

dat er extra bosschages moeten worden verwijderd.  

- Bij de nieuwe brug zou een hek geplaatst worden 

om te voorkomen dat honden snel de brug en de 

straat zouden oversteken. Bij nader inzien gaat dit 

niet door want dit soort hekjes zijn niet gewenst 

vanuit oogpunt van onderhoud en worden daarom 

nergens in Nieuwegein geplaatst.    

- Bij flatnr 85-307 van het Wenkebachplantsoen 

worden twee extra parkeerplaatsen aangelegd en 

bij flatnr 2 t/m 42 één extra ten behoeve van de 

toekomstige ontmoetingsruimte.  

Als het weer mee zit starten de werkzaamheden in de 

1e week van januari en lopen door tot eind april 2014. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de uitvoering kunt u terecht 

bij de projectleider Jack Buijs, telefoonnummer: 

6071289 of mail: j.buijs@nieuwegein.nl  

Informatie over nieuwe speeltoestellen op het 

Wenkebachplantsoen vindt u op de achterzijde.  
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Uitbreiding speelvoorziening Wenckebachplantsoen 
 

Woningbouwcorporatie Jutphaas Wonen werkt aan 

het opknappen van de flats aan het 

Wenckebachplantsoen en het van 

Herwijnenplantsoen.  Onderin  de flat 

“Wenckebachplantsoen laag” (nrs. 85 – 307) wordt 

in samenwerking met de gemeente Nieuwegein ook 

een ontmoetingsruimte gebouwd. De huidige drie 

speeltoestellen die nu op het veld tussen de flats 

staan, worden verplaatst naar het veld direct voor de 

ontmoetingsruimte. Ook wordt  hier een aantal 

nieuwe speeltoestellen bijgeplaatst. 

Enige tijd geleden hebben alle direct omwonenden 

van de huidige speelplek drie ontwerpen voor de 

nieuwe speelvoorziening en een stembiljet 

toegestuurd gekregen. Uit de terugontvangen 

stembiljetten blijkt dat bewoners in meerderheid 

kiezen voor het ontwerp van de firma Eibe. Zie de 

tekening. 

 

De verbouwing van de flats in het 

Wenckebachplantsoen en het bouwen van de 

ontmoetingsruimte nemen nog enige tijd in beslag. 

De speelvoorziening wordt pas verplaatst en 

uitgebreid als de bouwwerkzaamheden klaar zijn, 

vermoedelijk eind 2014. 

Meer informatie 

Voor vragen of suggesties over deze nieuwe 

speelvoorziening kunt u binnen 14 dagen contact 

opnemen met mevrouw C. Nauta. U kunt haar 

bereiken via de mail: c.nauta@nieuwegein.nl of 

bellen naar 14030. 

Voor vragen of suggesties over het opknappen van 

de flat Wenckebachplantsoen en/of de 

ontmoetingsruimte kunt u terecht bij Simone Bos 

van Jutphaas Wonen, mail: sbo@jutphaas.nl,  

algemeen telefoonnummer 030 – 608 3131.
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