
   

Kleine Boten te water laten in Utrecht 
(versie 11-03-2017) door Frank Nieuwesteeg/Christiaan Heijne (www.kleinebotenclubutrecht.nl) 

 

 

 

Inleiding 

Hieronder staan enkele lokaties in en rond de stad Utrecht om kleine boten te water te laten. 

De lijst wordt verder aangevuld na tips (via info@kleinebotenclubutrecht.nl). Het gebruiken 

van deze plaatsen is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. 

 

 

 

1. Trailerhelling scoutinggroep Wilhelmina 

Adres:  Verlengde Hoogravenseweg 19, 3525 BB Utrecht   voor contactgegevens:   

http://www.wilhelmina.org  contactpersoon: Mike van Kuyk   graag per mail contact , 

traileren    op afspraak. Prijs: 25 euro per keer op zaterdagen (globaal tussen 11-16 uur.)  50 

euro buiten deze tijden. Breedte : 2,85. 

Beoordeling: 

Toegankelijkheid:          +        (as in water, lang recht achteruitrijden  langs gebouw) 

Beschikbaarheid             -          (reserveren, betalen) 

Afstand tot Singel:         +         (plm. 2 km)   

Parkeren dagrecreatie: ++     (ruim P  in onmiddelijke nabijheid , gratis) 

 

2.  Berm weg naar Rhijnauwen (tussen Oude Tolhuis en brug A27) 

 

Geen trailerhelling maar goed toegankelijk, trailer kantelen om boot in het water te laten of 

uit te lieren. berm vlak .Kan nog beter indien verkeersbord een paar meter verplaatst wordt. 

Bermhoogte 40 cm Breedte:  2.50  en 5 meter.  

 

Toegankelijkheid:             +     (pas op fietsers) 

Beschikbaarheid :             ++   (openbare weg kosteloos) 

Afstand tot Singel:            0     (plm. 2 km, eerste 400 meter elektrisch varen of vergunning 

verbrandingsmotor) 

Parkeren dagrecreatie:   ++ (ruim P in onmiddellijke nabijheid, gratis  ) 

  



   

 

3. Theehuis oude bibliotheek park Oog in Al 

 

Geen trailerhelling maar goed toegankelijke walkant Leidse Rijn. Toegang via Cereool 

gebouw , dan richting Munt Kanaalweg nemen, bijna bij de ophaalbrug naar rechts, achter 

theehuis is parkeerplaats. Vanaf daar achteruit rijden naar de walkant. Hoogte : 40 a 50 cm.  

Breedte:  2,5 meter. 

 

Toegankelijkheid:            +  (kijk of parkeerterrein niet te vol is ) 

Beschikbaarheid:             ++ (openbare weg, kosteloos) 

Afstand tot Singel:           -  (Munt, Merwedekanaal, Vaartse Rijn, Westerkade plm. 5 km ) 

Parkeren dagrecreatie:   +  (parkeerterrein theehuis) 

          

4. Trailerhelling Op Buuren  tussen Zuilen en Maarssen. 

 

Openbare trailerhelling in centrum Op Buuren.  Ruim en praktisch. Breedte:>3 meter. 

 

Toegankelijkheid :         ++   (as in water, brede toegang) 

Beschikbaarheid :          ++   (openbare trailerhelling, kostenloos) 

Afstand tot Singel:         - -   (plm 5 km varen plus schutten Bemuurde Weerd denk aan laatste 

schuttijd) 

Parkeren dagrecreatie: +  Niet direct bij de helling  ,wel gratis op enkele honderden meters. 

 

5. Scheepswerf de Klop (info volgt) 

 

 

6. Scoutinggroep J.P.Coen en Takawita (info volgt) 

Geen helling maar scheepskraan. 

Scoutinggroep Barracuda heeft geen toestemming om hun kraan voor derden te gebruiken. 

 

7. Gemeentehaven aan de Vaartse Rijn (Hooggraven). (info volgt) 

 

8. Jachthaven de Liesbosch  (info volgt) 

 

in aanbouw ten zuiden van de A12 aan het Merwedekanaal. Oplevering mogelijkheden en 

tarieven nog niet bekend. (info volgt) 

 


