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Opknappen tunneltjes Albatrosbrug 
 

 

Aan beide zijden van de Krommerijn, onder de Albatrosbrug, liggen twee tunneltjes. Enkele bewoners 

benaderden het wijkbureau om deze tunneltjes op te knappen en te verfraaien. We vinden het een goed idee 

om dit samen met de buurt te doen. Kijkt u ook mee? 

 

Wat is het idee? 

We willen de tunneltjes bij de Albatrosbrug opknappen. Deze 

tunneltjes zijn een belangrijke verbinding voor voetgangers 

en fietsers tussen het centrum en Utrecht Oost. De tunneltjes 

zijn nu erg donker en vol met graffiti. We willen de tunneltjes 

veiliger, toegankelijker en mooier maken. Tijd voor een 

opknapbeurt! 

 

Nu al zijn de tunneltjes mooi gelegen aan weerszijden van 

de Krommerijn; een oude vaarroute die vanuit het centrum 

naar buiten de stad voert en veel wordt bevaren. De straat/ 

het pad langs de Krommerijn is onderdeel van één van de 

best bewandelde NS wandelroutes- van Nederland.  

 

Buurtbewoners Leonie van Drooge en Maria van Kleinwee 

en kunstenaar Frans Hofmeester hebben het initiatief 

genomen om de tunneltjes onder de Albatrosbrug te 

verfraaien. We willen dit initiatief als gemeente graag 

ondersteunen. We zien kans om de tunneltjes aan te pakken 

op het moment dat er groot onderhoud wordt gepleegd aan 

de Albatrosbrug medio 2023. 

 

Kijkt u mee?  

Het idee om de tunneltjes op te knappen is samen met de 

eerste schetsen in de zomer voorgelegd aan bewoners. Zo 

zijn meer dan zeventig handtekeningen verzameld. Met de 

handtekeningen is een aanvraag gedaan bij het 

initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht. Daarnaast zijn in 

het najaar bewoners en wandelaars geïnterviewd bij het 

tunneltje en er werd en enthousiast gereageerd op de 

voorgestelde veranderingen.  

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande afbeelding geeft een impressie van het 

schetsontwerp voor op de tunnelwanden. Dit is in 

werkelijkheid een stuk muur van twee meter hoog en zes 

meter breed. Het totaal bestrijkt ruim vijftig vierkante meter 

muur. 

 

 
 

Meer zien? Check dan via de links of de QR code de filmpjes 

om een beeld te krijgen van de ideeën voor de tunneltjes. 

Hofmeester heeft deze ‘artist impressions’ en 

schetsontwerpen namelijk gemonteerd tot filmpjes en die 

laten zien hoe uitnodigend en licht de tunneltjes kunnen 

worden. 

 

Film 1: Renovatie Albatrosbrug en Onderdoorgangen  

https://youtu.be/ANLJ-7om02U 

 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/ANLJ-7om02U


 

Verspreidingsgebied: Eendstraat, Fuuthof, Ooievaarhof, Aalscholverhof, Waterhoenhof, IJsvogelhof, Gansstraat, Vredesteeg, Krommerijn  

 

 

Film 2: Impressie metamorfose onderdoorgang 

Albatrosbrug 

https://youtu.be/N-Hzz5iOUus 

 
 

Uw mening 

Graag horen we van u wat u van de ideeën vindt. U kunt uw 

mening geven door een e-mail te sturen of te bellen naar 

Wijkbureau Oost via oost@utrecht.nl of 14030. We horen 

graag van u. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Lydia Koopman van Wijkbureau Oost-Noordoost, via 

oost@utrecht.nl of via 14 030. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost,  

F.C. Dondersstraat 1, via oost@utrecht.nl 

of via algemeen telefoonnummer 14 030. 

   

https://youtu.be/N-Hzz5iOUus
mailto:oost@utrecht.nl
mailto:oostnoordoost@utrecht.nl

	Wat is het idee?
	Kijkt u mee?
	Uw mening
	Meer informatie?

