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Werk begint aan het Nieuwe Zandpad  

 

De gemeente Utrecht start op 15 augustus met het vellen van bomen langs de Einsteindreef. Dit is 

nodig voor de bouw van het Nieuwe Zandpad. Utrecht zorgt ervoor dat hier werkruimten kunnen 

komen voor raamprostitutie.  

 

Het Nieuwe Zandpad komt te liggen tussen de Einsteindreef en de rioolwaterzuivering, ongeveer 

haaks op de Vecht. De gemeente Utrecht heeft een plan gemaakt om de omgeving opnieuw in te 

richten en een investeerder geselecteerd die het Nieuwe Zandpad gaat bouwen. Het hele gebied 

tussen de Vechtdijk en de Rode Brug en rond het Nieuwe Zandpad wordt opgeknapt.  

 

Het werk begint met het kappen van bomen. Er moeten 182 bomen worden gekapt. In het gebied 

waar het Nieuwe Zandpad komt, ligt nu een groenstrook met verschillende soorten bomen. De oudste 

zijn aangeplant tussen 1960 en 1970. Voor de kap van de bomen is een velvergunning aangevraagd. 

Daarbij is eerst gekeken of een aantal bomen misschien is te verplaatsen. Daar is niet voor gekozen 

omdat de bomen samen in de groenstrook zijn opgegroeid en daardoor vaak maar aan één kant 

takken hebben, of lang en dun zijn. Bij het kappen van de bomen wordt rekening gehouden met 

beschermde plant- en diersoorten. In 2014 zijn nestkasten voor vleermuizen opgehangen aan bomen 

die blijven staan. Omdat de kap plaatsvindt in het broedseizoen van vogels worden de bomen eerst 

gecontroleerd op de aanwezigheid van nesten. Zo nodig wordt een boom later gekapt.  

 

Tweede velvergunning 

Het uitgangspunt bij het opknappen van het gebied is dat zo veel mogelijk bomen gespaard blijven. 

Door aan de kant van het tankstation de parkeerplaats iets anders te tekenen kon een aantal bomen 

blijven staan. Voor het aanleggen van het parkeerterrein en een aparte fiets- en wandelroute aan de 

noordkant van de Einsteindreef moeten juist weer andere bomen verdwijnen. Daarvoor wordt nog een 

tweede velvergunning aangevraagd.  

 

Na de bouw van het Nieuwe Zandpad wordt nieuw groen aangeplant om de prostitutiezone zo veel 

mogelijk aan het zicht te onttrekken. Bomen en hagen onttrekken het Nieuwe Zandpad voor een deel 

aan het oog van voorbijgangers, maar ook weer niet te veel omdat het gebied veilig en overzichtelijk 

moet blijven. Vanaf een aantal plekken blijft de prostitutiestraat wel zichtbaar vanuit de omgeving. Er 

komen ongeveer 75 nieuwe bomen terug in de omgeving van het Nieuwe Zandpad. Ook op andere 

plekken in Overvecht plant de gemeente nieuwe bomen.  
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Het Nieuwe Zandpad 

Het Nieuwe Zandpad komt op een strook grond langs de Einsteindreef, grenzend aan de 

rioolwaterzuivering en met een toegang vanaf het Zandpad. De gemeenteraad heeft deze plek in 

2014 aangewezen voor raamprostitutie. Klanten parkeren op parkeerplaatsen aan weerszijden van de 

Einsteindreef en lopen naar de prostitutiezone. Naast de werkruimten komen er kantoorruimten voor 

de exploitanten en een huiskamer (ook hulppost) voor de sekswerkers. Het is de bedoeling dat de 

eerste prostitutieramen in het voorjaar van 2017 open gaan.  

 

Heeft u naar aanleiding van dit wijkbericht nog vragen? Neem dan contact op met:  

Gabie Mulders: 030 286 7304  

 

nieuwezandpad@utrecht.nl 

www.utrecht.nl/prostitutie 

 
 

 
Omgeving Nieuwe Zandpad 

 

 

 

 



 

 


