
Projectorganisatie Stationsgebied 

Postadres Postbus 1273, 3500 BG Utrecht 

Bezoekadres Vredenburg 40, Utrecht 

Telefoon 030 – 286 96 00  Fax 030 – 286 96 01 

www.cu2030.nl 

aan de bewoners en ondernemers in de omgeving van 

Vredenburg  

 

 

 

Behandeld door S. Spronk Datum 9 oktober 2014 

Doorkiesnummer 030-286 9654 Ons kenmerk - 

E-mail s.spronk@utrecht.nl Onderwerp Plaatsen abri’s en planten bomen 

Bijlage geen   

Uw kenmerk - Verzonden  

Uw brief van - Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op 1 september zijn de bushaltes aan het Vredenburg in gebruik genomen. Via deze brief wil ik u informeren over de afrondende  

werkzaamheden in de straat. Tussen 20 en 31 oktober worden bomen geplant en bushokjes (abri’s) geplaatst. Wij hebben er 

voor gekozen om deze werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren zodat de eventuele overlast zich beperkt tot deze twee weken. 

 

In week 43, 20 t/m 24 oktober, worden eerst de bomen, boomroosters en abri aan de noordkant van de straat aangebracht, dit 

is de kant van de winkels. In deze week wordt deels vanaf de busbaan en deels vanaf het fietspad gewerkt. Het fietspad is hierom 

tijdelijk afgesloten. Fietsers vanaf de Bijenkorf richting station worden omgeleid via het tweezijdig fietspad aan de overkant van 

het Vredenburg.  

 

In week 44, 27 t/m 31 oktober, vinden de werkzaamheden aan de zuidzijde van het Vredenburg plaats, de kant van 

TivoliVredenburg. Ook hier wordt vanaf zowel de busbaan als het fietspad gewerkt. Daarom wordt de helft van het tweezijdig 

fietspad afgesloten. Fietsers komend vanaf de Bijenkorf die richting het station willen kunnen deze week alleen rechtdoor via het 

fietspad aan de noordzijde. Het Vredenburgplein en de fietsenstalling onder gebouw De Vredenburg blijven natuurlijk gewoon 

bereikbaar. 

 

Er is door de ontwerpers gekozen voor Winterlindes , tilia flavescens 'Glenleven'. Dit type is zeer geschikt als stadsboom omdat 

deze geen last hebben van luizen en/of honingdauw waardoor de boom niet ‘drupt’. Wanneer de bomen volwassen zijn worden 

deze circa 20 meter hoog. Om de straat gelijk een mooie uitstraling te geven hebben we gekozen voor bomen met een plantmaat 

van 50-55 (omtrek in cm, gemeten op 1 meter vanaf de grond). 

 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met Sjors Spronk, zie briefhoofd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Onno van Schaick  

projectmanager 


