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Wijkbericht 6 juli 2018 

Kunstwerk ‘Vanishing Staircase’ als groene oever aan de achterkant van het Centraal 

Museum in het Zocherpark 
 

Eén van de voorstellen van het 

bewonersproject Vergroening Singel 

(www.singel030.nl/vergroening-singel/) 

om de oevers van de Singel aantrekkelijker 

te maken voor planten en dieren, heeft 

geleid tot een bijzondere samenwerking 

met het Centraal Museum. In opdracht van 

Culturele Zaken van de gemeente ontwierp 

kunstenaar Birthe Leemeijer een 

‘verdwijnende trap’ als verbinding tussen 

museum en park, tussen park en water, 

tussen kunst en ecologie.  

De plek van het kunstwerk wordt een 

weelderig begroeide pleisterplaats voor 

mens en dier. We denken dat het kunstwerk 

een bijzondere toevoeging zal zijn aan de 

Singel. Niet alleen vanwege het herstel van 

de groene oever, maar ook omdat het 

kunstwerk doet denken aan decoratieve 

ontwerpen die passen in een 19e eeuws 

landschapspark (een zogenaamde folly).  

Het kunstwerk lijkt een trap, maar is het 

niet; de treden zijn gekanteld en geven ons 

geen toegang tot het gebouw.  

 

Aan- en afvoer van materiaal over water 

Om het kunstwerk te kunnen realiseren 

wordt de bestaande oude steiger achter het 

museum gesloopt. Aan- en afvoer van 

materiaal vindt voor een groot deel plaats 

via het water.  

 

In de buurt van de werkzaamheden komt 

een kleine bouwplaats. Wanneer en waar dit 

gebeurt zullen we aangrenzende bewoners 

laten weten. 

Wij verwachten dat de werkzaamheden 6 

weken zullen duren. Het is de bedoeling dat 

het kunstwerk vóór 1 november is voltooid. 

Het ontwikkelen van de bijzondere 

beplanting moet dan nog beginnen. De 

kunstenaar doet dit samenwerking met 

bewoners van het project Vergroening 

Singel. 

 

Vergunning 

De gemeente Utrecht en het Waterschap 

hebben inmiddels de benodigde 

vergunningen verleend. Tegen dit besluit 

kan tot 3 augustus bezwaar worden 

gemaakt. Dit kan online via 

www.utrecht.nl/bezwaar of schriftelijk ter 

attentie van het College van Burgemeester 

en Wethouders, afdeling juridische Zaken. 

 

Artist Impression 

Op de achterzijde van dit bericht ziet u 

enkele afbeeldingen om u een idee te geven 

van hoe het er uit komt te zien. 

 

Informatie 

Heeft u vragen? U kunt ze stellen per mail 

secretariaatcz@utrecht.nl of telefoon, via 

nummer 14 030. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u 

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Binnenstad, 

Stadsplateau 1 op de vijfde verdieping en via 

telefoon 14030.
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