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Tijdelijke woningen Pagelaan en Befu-terrein  
 

Uitnodiging inloopbijeenkomst 18 januari a.s. 
 
De gemeente heeft plannen voor tijdelijke woningen op twee plekken in Hoograven-Zuid: aan de Pagelaan 1 

en op het Befu-terrein. Wij nodigen u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op woensdag 18 januari 2023. 

U kunt tussen 19:00 en 21:00 uur binnenlopen bij wijkbureau Zuid, ‘t Goylaan 75. Wij vertellen u de laatste 

stand van zaken en horen graag wat u ervan vindt.  

 

Inloopbijeenkomst 18 januari a.s. 

Er zijn al twee bijeenkomsten geweest over de 

plannen voor tijdelijke woningen aan de Pagelaan en 

op het Befu-terrein. De eerste was in december 2021 

(digitaal) en de tweede op 5 juli 2022. U bent weer van 

harte welkom op: 

 

Woensdag 18 januari 2023 

Locatie: wijkbureau Zuid - ‘t  Goylaan 75 in Utrecht 

Tijdstip: tussen 19:00 en 21:00 uur 

 

Er is geen gezamenlijk moment of presentatie, dus het 

maakt niet uit hoe laat u komt en u hoeft zich niet 

vooraf aan te melden.  

Tijdens de inloopbijeenkomst geven wij u informatie 

over de stand van zaken en vertellen we u welke 

stappen we de komende periode gaan nemen. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: 

Pagelaan 

Wij laten u de definitieve plannen voor de woningen 

zien, er is nog ruimte om mee te denken over de 

kleuren van en een eventuele muurschildering op de 

gevel.  

 

Befu-terrein 

Voor het Befu-terrein heeft woningcorporatie Mitros 

Daiwa House geselecteerd als bouwer voor de 

tijdelijke woningen. Tijdens de inloopbijeenkomst laten 

zij hun plannen voor de woningen zien. Er komen één-

, twee- en driekamer woningen. In totaal komen er 

ongeveer 135 woningen. 

Inrichting groen Liesboswetering 

Er wordt een ontwerp gemaakt voor het groen langs 

de Liesboswetering. Er zijn al ideeën voor de invulling 

opgehaald via de Denkmee pagina en we laten graag 

de eerste schetsen zien en horen graag uw mening en 

ideeën hierover.   

 

Start sanering Befu-terrein 

Op het Befu-terrein is bodemverontreiniging aanwezig. 

Deze verontreiniging moet gesaneerd worden om de 

bouw van tijdelijke woningen en het opnieuw inrichten 

van de groenstrook langs de Liesboswetering mogelijk 

te maken. De sanering bestaat uit het verwijderen van 

alle begroeiing en de beton- en asfaltverharding. 

Vervolgens wordt globaal de bovenste meter van het 

terrein weggehaald en vervangen door schone grond. 

Op 16 januari wordt gestart met de bodemsanering. 

Om de overlast in de wijk te beperken vindt de aan- en 

afvoer van puin en grond voor het grootste deel plaats 

over water. De direct omwonenden ontvangen van de 

aannemer hierover nog apart bericht. 

Uiteraard is er tijdens deze avond ook volop ruimte om 

vragen te stellen. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Gwen van Mossevelde - Projectmanager van  van 

Ontwikkelorganisatie Ruimte, via 

tijdelijkwonen_HZ@utrecht.nl of via 14 030. 
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Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75, via 

zuid@utrecht.nl of via algemeen telefoonnummer 

14 030. 

 

 

 
 

mailto:zuid@utrecht.nl

	Inloopbijeenkomst 18 januari a.s.
	Pagelaan
	Befu-terrein
	Inrichting groen Liesboswetering
	Start sanering Befu-terrein
	Meer informatie?

