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Wijkbericht
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Woningbouw aan de Pablo Picassostraat
Aan de Pablo Picassostraat komen 3 nieuwe duurzame appartementengebouwen. In dit wijkbericht
informeren wij u over de bouw en de planning. Op de achterkant van dit wijkbericht staat een kaartje
met de locatie van de bouwvelden.

Bouwveld 1.5a

Dit heeft ook gevolgen voor het verkeer met

Op bouwveld 1.5a komt Pablo. Dit is een

mogelijke omleidingen. Voordat er gestart wordt

appartementengebouw met 50

met de bouw informeren wij u over deze

koopappartementen. Er wordt nu gewerkt aan

gevolgen.

een definitief plan. Ontwikkelaar AM heeft al een
bouwbord bij het bouwveld gezet.

Planning


Bouwveld 1.7a

Januari/februari 2020: grond klaarmaken
voor de bouw van 1.7a en 1.8a

Het appartementengebouw op bouwveld 1.7a



1e kwartaal 2020: start bouw 1.8a

wordt gebouwd door Van Arnhem Bouwgroep. Er



3e kwartaal 2020: start bouw 1.7a

komen 54 appartementen in het gebouw. Op de



Eind 2020: start bouw 1.5a

achterkant van dit wijkbericht staat een



Midden 2021: gebouwen klaar

impressie van het gebouw.
De aannemers informeren u als de bouw van
Bouwveld 1.8a

start gaat.

Het appartementengebouw op bouwveld 1.8a
wordt ontwikkeld door Ovast. Er komen 62

Meer informatie over Het Zand

appartementen in het gebouw. Op de achterkant

Voor meer informatie over projecten in Het Zand

van dit wijkbericht staat een impressie van het

kijk op www.utrecht.nl/projectenhetzand. Of

gebouw.

neem contact op met Tom van Nieuwenhuijze
(projectleider) via telefoonnummer 14 030 of

Verkeer

e-mail leidscherijngroeit@utrecht.nl.

Voor de bouw van de appartementencomplexen
richten de aannemers bouwplaatsen in. Hiervoor

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

wordt ook gebruik gemaakt van de

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn

parkeerplaatsen ten noorden van de bouwvelden.

op Brusselplein 4 of via telefoonnummer 14 030.

Verspreidingsgebied:

Utrecht.nl

Figuur 1: Locatie bouwvelden

Figuur 2: Impressie bouwveld 1.5a

Figuur 4: Impressie bouwveld 1.8a

Figuur 3: Impressie bouwveld 1.7a

