
 

 Wijken 

Wijkbureau Binnenstad/Oost/Noordoost 

Telefoon 14030 

E-Mail noordoost@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/noordoost 

 

Verspreidingsgebied: 

Hamakerlaan 1 t/m 55 en 18 t/m 38, Zwaardemakerlaan 51 t/m 57  Utrecht.nl 
 

 

 

Wijkbericht Hamakerlaan   maart 2023 

 

 

Aanleg jeu de boulesbaan bij speeltuin Hamakerlaan 
 

Bewoners deden bij het wijkbureau een aanvraag voor het aanleggen van een jeu de boulesbaan bij de 

speeltuin aan de Hamakerlaan. In dit wijkbericht vertellen we u hier meer over deze plannen. 

 

Wat is het idee? 

Het voetpad tussen de speeltuin en de achtertuinen 

van de huizen aan de Zwaardemakerlaan (nummers 

51 t/m 57), wordt gedeeltelijk omgetoverd tot een jeu 

de boulesbaan. De baan loopt vanaf de put tot aan de 

lantaarnpaal en is ongeveer 12m lang en 1.50m breed. 

Op de afbeelding hieronder staat met een rood 

vierkant aangegeven waar de baan komt.  

 

 
 

De stoeptegels gaan eruit en hier komt halfverharding 

voor terug. Op halfverharding kunt u gewoon lopen en 

fietsen. Het is regenwaterdoorlatend en daarnaast is 

het ook nog geschikt om de jeu de boules op te 

spelen. 

 

Langs de randen van de groenvakken komen bielzen, 

boomstammetjes of een opstaande rand van ander 

hout om te voorkomen dat de ballen het groenvak in 

rollen. Op de korte kanten komt een biels, 

boomstammetje of houten plank die je kan  

draaien, zodat er een gesloten ‘bak’ ontstaat. Ballen 

kunnen zo niet wegrollen. Aan de lantaarnpaal komt 

een bord met jeu de boulesbaan en de spelregels. We 

denken eraan om van de stoeptegels die we weghalen 

korte bankjes te maken, zoals ze bij De 

Regenboogschool ook staan. Deze bankjes komen 

langs de lange kanten van de baan te staan. 

 

Toegang naar achtertuinen 

De toegang naar de achtertuinen van de 

Zwaardemakerlaan 51 t/m 57 blijft open en goed 

bereikbaar. De nieuwe bestrating is toegankelijk voor 

nood- en hulpdiensten en kan in noodgevallen open 

om de grond eronder te bereiken.  

 

De jeu de boulesbaan ligt van de speeltuin af. De 

groenstrook die hiertussen ligt, zorgt voor een 

natuurlijke begrenzing. Vanwege de veiligheid 

plaatsen we ook nog een opstaande rand om de jeu 

de boulesbaan heen. Zo kunnen er geen ballen in de 

speeltuin terecht komen. 

 

Wat vindt u van de plannen? 

Graag horen we wat u van dit plan vindt. U kunt uw 

reactie voor 14 april aanstaande aan ons doorgeven 

op noordoost@utrecht.nl onder vermelding van Jeu de 

boulesbaan Hamakerlaan.  

 

Niet mee eens? 

We merken dat bewoners soms pas reageren als we 

met de werkzaamheden starten. Dat is te laat om de 

plannen nog aan te passen. Daarom gaan we er van 

uit dat u het eens bent met wat we gaan doen, 

wanneer u ervoor kiest om niet te reageren. 

 

Meer informatie? 

Neem gerust contact op met het Wijkbureau Oost-

Noordoost, F.C. Dondersstraat 1, via 

noordoost@utrecht.nl of telefoonnummer 14 030. 
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