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Wijkbericht

januari 2022

Start herinrichting Pandhof Sinte Marie
Op maandag 31 januari starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het Maria Majorplein bij de
Pandhof Sinte Marie. De werkzaamheden duren tot ongeveer half april. Het nieuwe ontwerp is gemaakt door
Stichting Pandhof Sinte Marie, samen met landschapsontwerper Mintske Sijsma. Het ontwerp is afgestemd
met de directe buren en de gemeente Utrecht. In dit wijkbericht leest u meer over het ontwerp en de
werkzaamheden.
Het nieuwe ontwerp
Het hekwerk en de bestrating met plattegrond van de
Mariakerk komen opnieuw en fraaier terug. Er komt
extra groen op het plein en rondom de bomen. Twee
bomen worden verplaatst naar de buitenkant van het
hek, en één boom wordt verplant in het
Willemsplantsoen. Het hekwerk wordt ook een bank.
Zo kunnen mensen nog meer genieten van de rust van
deze bijzondere plek. Een bijzondere toevoeging wordt
het speciaal voor deze plek ontworpen waterwerk door
beeldhouwer Ton Kalle. Er komen losse stoelen,
waarvan sommige verplaatsbaar zijn. Er komt nieuwe
verlichting die de historische omgeving aanlicht. Een
deel van die nieuwe verlichting is al uitgevoerd. Er
wordt een duurzaam infiltratieriool aangelegd, waar het
water wordt opgevangen als het veel regent en wordt
teruggegeven aan de grond als het droog is. Een
impressie vindt u op de achterzijde van dit wijkbericht.
De werkzaamheden
Op 31 januari start aannemer Van der Steen met de
werkzaamheden. Naast opruimen en graven, wordt de
plaatsing van het hekwerk en waterwerk voorbereid.
De te verplanten bomen gaan direct al naar hun
nieuwe plek. De paden in de tuin worden opnieuw
bestraat. Begin maart worden het nieuwe hekwerk en
het waterwerk geplaatst. Daarna wordt er nieuwe
bestrating aangebracht op het plein. Nadat het werk is
afgerond zal de Stichting Pandhof Sinte Marie zelf de
beplanting aanbrengen.

Verspreidingsgebied:
Omgeving Pandhof Sinte Marie

Overlast
De werkzaamheden van de aannemer vinden op
werkdagen plaats tussen 7.00-16.00 uur. De
aannemer gebruikt licht elektrisch materieel om
eventueel overlast van geluid en trillingen zoveel
mogelijk te voorkomen.
Bereikbaarheid
Pandhof Sinte Marie is tijdens de werkzaamheden
afgesloten. Voetgangers kunnen dan niet over het
plein lopen of er verblijven. In maart gaat de aannemer
enkele dagen de stoep aan de buitenzijde van de
hekken herstraten. Voetgangers worden dan tijdelijk
via de overkant omgeleid.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mette Draisma van de gemeente Utrecht, via
telefoonnummer 14 030 of mette.draisma@utrecht.nl.
Of bekijk de website www.mariamajorxx.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, via
telefoonnummer 14 030 of binnenstad@utrecht.nl.
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