
Notulen vergadering BOL van dinsdag 11 september 2018 

 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ruud Kamp, Jan Anderson, Willem Addink, Abel 

Perdon, Inge Puyman 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van 

vanavond Jan Anderson en Willem Addink. 

 

Groot onderhoudsprojecten 

Jan Anderson, projectmanager bij Stadsingenieurs en zijn collega Willem Addink, omgevingsmanager, komen 

twee groot onderhoudsprojecten in Lunetten toelichten, te weten de brug Ravelijnpad en het vervangen 

van het asfalt op de Brennerbaan en de Stelviobaan.  

Willem Addink: op de Stelviobaan, Brennerbaan en Furkabaan wordt het asfalt vervangen, de afwatering van 

de weg (de ‘molgoten’) wordt verbeterd en de middenberm wordt aangepast en vergroend. De 

voorbereidende werkzaamheden (molgoten en middenberm) zijn al begonnen. Hoe blijft de wijk toegankelijk  

tijdens het vervangen van het asfalt? In één weekend, 12-15 oktober, van vrijdagavond tot maandagochtend, 

wordt doorgewerkt. Het kruispunt Furkaplateau/Furkabaan wordt als laatste in de nacht van maandag op 

dinsdag onder handen genomen; dinsdagochtend om 05:00 u is dat kruispunt ook klaar. Willem laat het ons 

aan de hand van kaarten zien. 

Jan Anderson licht de werkzaamheden ten behoeve van de vervanging van de Ravelijnbrug toe. Hij laat ons op 

de kaart zien wat er gaat gebeuren en wanneer. De brug is onveilig,. Eind 2015 is de brug afgezet. Er was 

onderzoek nodig in verband met het mogelijke gevaar van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. In januari 

2016 zijn er tijdelijke maatregelen getroffen.  

Waarom heeft het zolang geduurd? De brug wordt als erfgoed gezien, behorend bij het fort en de gracht. Er is 

een langdurige discussie geweest over de aanpassing. De verwachting is dat het werk in maart-april 2019 kan 

beginnen. De uitvoering gaat ongeveer twaalf weken duren. Er komt geen brug terug, maar een stalen 

damwand, met een betonnen afdekking en een asfalt fietspad. De Fietsersbond is erbij betrokken. Het pad 

wordt minder steil. Visueel levert een nieuwe fietsroute op één laag niveau over het water het meest rustige 

en consequente beeld op. Je fiets dan als het water over het water, waarmee de ruimtelijke en visuele impact 

van de route zo bescheiden mogelijk blijft. Er is te weinig ruimte voor een voetpad. Zou de ‘brug’ dezelfde 

leuning kunnen krijgen als de Houtensepadbrug? Jan zal het vragen. Jan zal ons een foto uit 1945 van Lunet III 

en omgeving met bomkraters sturen. 

Het water wordt gecompenseerd door verbreding van de sloot langs het speelveld in het Beatrixpark. De 

verbreding begint in oktober 2018. 

In november begint de vervanging van de Furkabrug (tussen Furkabaan en Sudeten), daarna komt de brug 

Westfalen-Tirol aan de beurt. 

  

Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 

Het nieuwe tracébesluit van de A27/A12 Ring Utrecht is gepubliceerd. In dit document staan de plannen voor 

de snelwegen rondom Utrecht. De plannen waren al zo goed als rond, maar het bleek dat er, ten behoeve van 

extra werkruimte, toch meer bomen gekapt moeten worden dan eerder gepland. Daarom is het tracébesluit 

aangepast. Op 10 oktober is er een bijeenkomst van de Kerngroep Ring Utrecht in de Musketon. 

 

Aandachtsgebied Veiligheid 

Geen nieuws. 

 

Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 



. Maarten doet kort verslag van Broodje Zuid van 6 september, met als onderwerp ‘GGZ in de wijk’. GGZ in de 

wijk is niet langer een pilot. Het concept is nu ‘uitgerold’ over de hele stad.  

. De concept-omgevingsvisie wordt op de wijkdag 15 september gepresenteerd in het social café.  Zie voor het 

concept: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-zuid/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/samenwerken-

aan-omgevingsvisie-lunetten/ 

. Inge meldt dat 13 september Burennetwerk Utrecht Zuid wordt gelanceerd met een fietstocht langs markante 

punten in Hoograven en Lunetten.  Lunetten Wil Wel zal dit nieuwe initiatief op de wijkdag aankondigen. Ook 

wethouder Maarten van Ooijen zal er dan iets over zeggen. 

. Inge wijst erop dat er nog maar twee mensen in de gebruikersraad van de Musketon zitten, Robert-Jan de 

Boer en zij zelf. Aanvulling is nodig. 

 

Aandachtsgebied Groen 

Op 29 september Lunetjes (vanaf 9.30 uur Musketon) 

 

Rondvraag 

. Abel: de omgevingsvisie is niet te lezen; het stuk staat vol kromme zinnen en onbegrijpelijke taal. 

. Abel: in juni heeft Tom van Koppen beloofd iets uit te zoeken, is dat gebeurd? Nee, dat is niet gebeurd. 

Christien zal er naar vragen 

. Hein wijst erop dat Gerda Bolhuis met pensioen gaat. Er is een nieuwe webmaster nodig voor bollunetten. 

Abel zal er eens naar kijken en zal nadenken of hij iemand kent die we zo nu en dan zouden kunnen 

raadplegen. 

. Hein vraagt Inge of het activiteitenaanbod van Samen Lunetten niet botst met Lunetten Wil Wel. Volgens Inge 

is dat niet het geval. 

. Op 21 september is er een bijeenkomst van LSA over buurtbudgetten en invloed van bewoners op de 

omgevingsvisie. Dat Ruud daar een presentatie zou geven blijkt een misverstand te zijn. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 

Actielijst 

Christien zal Tom van Koppen naar verklaring vragen van de negatieve toekomstverwachting van de bewoners 

van Lunetten.  
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