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Start vernieuwing atletiekbaan Prinses
Amaliapark
Op maandag 5 juli 2021 start de aannemer met het vernieuwen van de Atletiekbaan Prinses Amaliapark aan de
Monarchvlinderlaan. De atletiekbaan wordt opgeknapt, zodat de baan weer voldoet aan alle eisen. Er komen
ook vier beachvolleybalvelden. Dit is de eerste stap van het plan om de atletiekbaan te verbeteren, zodat meer
mensen gebruik kunnen maken van de baan.
Dit gaat er als eerste gebeuren
De aannemer gaat aan de slag met het:
• vervangen van de toplaag van de 400rondbaan;
• opknappen van de verspringbakken,
kogelstootringen en aanloopbanen voor
speerwerpen en hoogspringen;
• weghalen van de polsstokhoogspringbak,
steeple-chasebaan en één werpkooi;
• aanleggen van vier beachvolleybalvelden;
• herstellen van het gras.

Aannemer
Het kan zijn dat u tijdens de werkzaamheden
(geluids)hinder ondervindt. Dit is helaas niet altijd te
voorkomen. Ervaart u te veel overlast, neem dan
contact op met de uitvoerder, de heer Oelderik via
06 13 49 46 81.
Planning
Het werk start op 5 juli 2021. Als alles loopt volgens de
planning is de vernieuwing van de atletiekbaan half
september 2021 klaar.

Wat merkt u van de werkzaamheden
De aannemer werkt standaard van maandag tot en
met vrijdag. Daarnaast heeft hij toestemming om – als
het niet anders kan - in het weekend te werken.
Dit is nodig omdat het aanbrengen van de toplaag van
de 400-rondbaan langer duurt dan vijf werkdagen
achterelkaar.
Voor de aanleg van deze toplaag moet ook het weer
goed zijn. Het mag niet regenen, of te koud of te warm
zijn. Daarom kunnen we nog niet zeggen op welke
zaterdagen gewerkt wordt.
Bouwroute
Materialen en machines worden via de extra ingang
aan de kant van de Monarchvlinderlaan naar de
atletiekbaan gebracht.
In het verkeer kunt u daar enige last van hebben.

Dit gebeurt als laatst
Nadat de atletiekbaan is vernieuwd, knappen we de
berging op. Ook bouwen we een nieuw
ontmoetingsgebouw. Dit staat gepland voor het najaar
2021.
Lees verder op de achterkant

Verspreidingsgebied: Bladvlinder, Citroenvlinder, Eerste Westerparklaan, Korianderstraat, Maartvlinder, Melissekade,
Monarchvlinderlaan, Papiliohof, Parelmoervlinder, Pijlstaartvlinder, Schoenlappervlinder, Snuitvlinder, Uilvlinder,
Weerschijnvlinder
Oplage: 502
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We vervangen ook de lampen in de verlichtingsmasten
door LED-lampen. Naast de atletiekbaan willen we een
calisthenicsparkje voor fitnessoefeningen aanleggen.
De planning hiervoor is nog niet bekend.
Meer informatie
Meer informatie over de atletiekbaan leest u op
www.utrecht.nl/atletiekbaan-amaliapark.
Om het u makkelijk te maken kunt u ook onderstaande
QR code scannen met uw telefoon of tablet.

Ook kunt u contact opnemen met de projectleider van
de gemeente via het verkorte telefoonnummer 14 030
of via UVOsport@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.

