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Start werkzaamheden sportveld Cervanteslaan 
Eind augustus start de Gemeente Utrecht met de werkzaamheden op het sportpark Marco van Basten aan de 

Cervanteslaan. We voegen het trainingsveld op het sportpark samen met het asfaltveldje dat ernaast ligt. 

Door de velden samen te voegen ontstaat er één groter kunstgrasveld waar u en voetbalvereniging PVC 

gebruik van kunnen maken. Op 15 april spraken we hierover met bewoners tijdens een bewonersavond in het 

clubhuis van voetbalvereniging PVC. U krijgt dit wijkbericht omdat u in de buurt woont van het nieuwe 

kunstgrasveld. In dit wijkbericht leest u meer over de werkzaamheden.  

 

Waarom gaat dit gebeuren? 

Utrecht wordt steeds voller. Daarom moeten we de 

ruimte die we hebben goed gebruiken. Dat is de reden 

dat we het openbare asfaltveld en het trainingsveld 

van de voetbalvereniging samenvoegen tot één 

sportveld. Zodat meer mensen gebruik kunnen maken 

van die plek. Op de afbeelding hiernaast ziet u waar 

het nieuwe kunstgrasveld komt. 

 

Wat verandert er voor u?  

Het wordt een gemeenschappelijk kunstgrasveld voor 

de buurt en voetbalvereniging PVC. PVC traint en 

speelt wedstrijden op het veld. Als PVC het veld niet 

gebruikt, dan kunt u er vrij sporten tussen zonsopgang 

en zonsondergang, tot uiterlijk 23.00 uur. Bij de ingang 

aan de Cervanteslaan komt een informatiebord met de 

tijden waarop PVC het veld gebruikt.  

 

Sport u met een groep? Dan kunt u het veld ook huren 

via www.utrecht.nl/verhuur.  

 

De fitnessapparaten die er nu staan, blijven ook in het 

nieuwe plan staan.   

 

Wat merkt u van de werkzaamheden? 

We voeren graafwerkzaamheden uit om de bestaande 

kunstgras- en asfaltvelden te verwijderen. En de 

bouwmaterialen worden aan- en afgevoerd. Het kan 

zijn dat u daar (geluids-)hinder ondervindt. 

 

Planning en werkzaamheden 

De aannemer start eind augustus met de 

werkzaamheden en rondt naar verwachting eind 

oktober af. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

projectleider Marcel Bouwmeester (gemeente Utrecht), 

via telefoonnummer 14 030 of 
sportveldprojecten@utrecht.nl.  
 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u contact 

opnemen met Wijkbureau West, via telefoonnummer 

14 030 of west@utrecht.nl.  
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