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Vernieuwe pad langs de Minstroom 
 

Op verzoek van bewoners vervangt de gemeente de toplaag van het pad langs de Minstroom ter hoogte van 

de volkstuinen. De werkzaamheden starten in de week van 11 oktober. 

 

Bewoners, tuinders en andere gebruikers van het 

gebied hebben bij de gemeente aangegeven dat het 

huidige pad niet voldoet. Het asfalt is versleten en er 

zitten veel kuilen en scheuren in. Daarnaast zouden ze 

graag zien dat het pad beter bij de omgeving aansluit 

en dat het gebied ook toegankelijk wordt voor mensen 

die slecht ter been zijn of aan een rolstoel/scootmobiel 

gebonden zijn.  

 

De gemeente heeft besloten om het pad langs de 

volkstuinen aan beide zijden te vernieuwen. Het asfalt 

wordt verwijderd en vervangen door halfverharding. 

Het pad wordt egaal gemaakt en waar dat kan wat 

breder gemaakt, doordat er een kantplank wordt 

aangebracht. Ook wordt er een fietsluisje gerealiseerd.  

Het plan is dat wij beginnen met het pad aan de zijde 

van de Abstederdijk. Als dit klaar is wordt het pad aan 

de kant van de zonstraat aangepakt. Om het grotere 

materiaal ook aan de kant van de Zonstraat te kunnen 

inzetten worden er draglineschotten over het water 

heen gelegd.  

 

De werkzaamheden kunnen ten koste gaan van (een 

deel van) de oeverbeplanting en ook planten, struiken 

en bomen die over het pad heen hangen 

kunnen mogelijk schade oplopen. Daarom aan alle 

tuinders en aanwonenden het verzoek om 

overhangende beplanting te snoeien of te verwijderen. 

De werkzaamheden nemen een aantal weken in 

beslag (ook weers afhankelijk). Tijdens de 

werkzaamheden blijven de tuinen bereikbaar maar 

mogelijk niet vanaf beide zijden en tijdens een deel 

van werkzaamheden ook niet met de fiets, rollator, 

rolstoel of scootmobiel. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

René van Heeren van Stadsbedrijven, Wijk Onderhoud 

en Service, via telefoonnummer 14 030 of 
r.van.heeren@utrecht.nl. 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. 

Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030. 
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