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Het Guldenpad wordt een fiets- en voetpad 
 
We passen het Guldenpad aan. De tijdelijke bouwroute wordt een fiets- en voetpad met groen eromheen, 
zoals bedacht in onze plannen voor Leeuwesteyn. Het werk start op 13 maart 2023. 
 

 

Wat gaat er komen? 

We maken van het Guldenpad een fiets- en voetpad. 

Het is nu nog een weg voor bouwverkeer. Het wordt 

een slingerpad met een lichte helling. Dit betekent dat 

de weg iets afloopt. Naast het pad planten we groen. 

De beplanting bestaat onder andere uit ligusters, 

seringen, vlinderstruiken en hedera’s. Dit zijn 

verschillende soorten struiken. 

 

Op de achterkant van dit wijkbericht ziet u hoe het 

Guldenpad eruit komt te zien. Er moet nog voldoende 

ruimte zijn voor het bouwveld (5c) ernaast om in de 

toekomst te kunnen bouwen. Daarom worden de 

bochten iets korter dan op de tekening.  

 

Misschien kent u wel het beroemde slingerpad in San 

Francisco: Lombard Street. Het idee van het 

Guldenpad komt hier vandaan. Het is een hele kleine 

versie van deze straat.  

 

Wanneer doen we dit? 

In de week van 13 maart starten we met de 

werkzaamheden. We verwachten dat het werk eind 

april klaar is, als het weer het toelaat. 

  

Waarom doen we dit? 

Het Guldenpad is nu een tijdelijke weg voor 

bouwverkeer. Omdat de woningen aan de Tweede 

Muntmeesterslaan aan de zuidkant van het Guldenpad 

al een tijd klaar zijn, hoeft bouwverkeer hier niet meer 

te rijden. Daarom kunnen we het Guldenpad maken 

zoals we hadden bedacht in de plannen voor 

Leeuwesteyn.  

 

Wat betekent dit voor u? 

Als de tijdelijke bouwroute weg is, kunt u ook niet meer 

met de auto over het Guldenpad rijden. We snappen 

dat u misschien gewend bent om hier te rijden en dit 

even wennen is. De wijk in- en uitrijden gaat dan via 

de Eerste Muntmeesterslaan en de Gouden 

Florijnlaan. 

Ervaart u overlast bij werkzaamheden? 

De werkzaamheden kunnen enige overlast 

veroorzaken. We doen er alles aan om dit zoveel 

mogelijk te beperken. Ervaart u tijdens de 

werkzaamheden toch overlast? Geef dit dat door via 

utrecht.nl/melding.  

 

Meer informatie? 

Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan contact 

op met de heer M. Reehuis of J. Gkenidis via 

telefoonnummer 030 – 286 7223 of e-mailadres 

lru.realisatie@utrecht.nl   

 

Voor algemene vragen over uw wijk kunt u terecht bij 

Wijkbureau Leidsche Rijn. Bezoekadres: Brusselplein 

4, via e-mail: leidscherijn@utrecht.nl of 

telefoonnummer 14 030.  
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