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Start aanleg middenpad Burgemeester  
van Tuyllkade/Prins Bernhardlaan 
 

 

In de middenberm van de Burgemeester van Tuyllkade/Prins Bernhardlaan loopt een zandpad dat intensief 

wordt gebruikt als wandelpad. Verschillende bewoners willen graag dat daar een beter toegankelijk pad komt.  

De afgelopen tijd werkten we het ontwerp van het pad uit. Nu is het zover dat we het kunnen uitvoeren.  

In dit Wijkbericht leest u wanneer dit gebeurt en wat dit voor u betekent.  

 

Start werkzaamheden 

Op 19 september start de aannemer Scherrenberg 

met de aanleg van het wandelpad. De 

werkzaamheden duren maximaal drie weken. Omdat 

de aannemer met kleine machines werkt, is de 

geluidsoverlast tot een minimum beperkt. De 

aannemer zet borden neer bij de in- en uitgang van 

een pad om aan te geven dat er werkzaamheden 

bezig zijn.  

 

Ontwerp wandelpad 

De laan is voorzien van monumentale iepen, die 

gevoelig zijn voor de iepenziekte. Om de iepen te 

beschermen, zijn ondergronds schermen aangebracht 

om de wortels van elkaar te scheiden. Deze 

wortelschermen mogen we niet beschadigen. 

Hierdoor kan het pad niet in een rechte lijn worden 

gelegd en verspringt het dus op enkele plekken. 

Tegelijkertijd zorgt de verspringing ervoor dat het pad 

moeilijk door fietsers of scooters kan worden gebruikt 

en de voetganger rustig kan wandelen. 

 

 

 
Figuur 1. Doorsnede toekomstig pad 

Proces vooraf en vervolg 

Op 9 oktober 2021 bespraken we met buurtbewoners 

het schetsontwerp van de complete Van Tuyllkade. Op 

die middag deelden zij hun ideeën, wensen en zorgen. 

Nu het pad wordt uitgevoerd, onderzoeken we voor 

welke andere onderwerpen dit ook geldt. Zodra hier 

nieuws over is, worden de direct omwonenden van de 

Van Tuyllkade hiervan op de hoogte gebracht.   

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Marieke Simons, via groenernoordwest@utrecht.nl of 

via algemeen telefoonnummer 14 030. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18 b, 

via noordwest@utrecht.nl of via algemeen 

telefoonnummer 14 030. 

 

Zelf ook iets doen voor meer groen? 

Kijk wat u kunt doen op 

www.utrecht.nl/groennoordwest. Leg bijvoorbeeld een 

geveltuin aan. Op de website staat hoe.  

 

Bekijk alle groenprojecten in Noordwest op 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-

groen/parken-en-plantsoenen/noordwest-samen-

groener-maken/ 
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