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1- INLEIDING 
De Gasthuismolenbrug overbrugt de Vecht en verbindt zo de straten Lauwerecht en Lagenoord. 
De brug ligt tussen de David van Mollembrug en de Rode brug. De brug is gesitueerd op de 
percelen 86166, 6164 en 6168. Het gedeelte vanaf de grond tot het plafond van de brug wordt 
beheerd door de gemeente. Het deel vanaf het plafond is in beheer van Prorail (economisch 
eigenaar). De verlichting is in beheer van Stadswerken.  
 

 
 
De Gasthuismolenbrug is een spoorbrug in de spoorlijn Centraalspoorweg en stamt uit het jaar 
1938. Dit is een vaste hooggelegen brug, die ook de kaden van de Vecht overbrugt. Sinds de 
verbreding van het spoor in de jaren negentig telt de brug vier sporen en een losse brug voor 
voetgangers die De Vechtbrug heet (*1). De brug verbindt twee gebieden; Noordwest en 
Noordoost,  vier wijken; Ondiep, Pijlsweerd, Lauwerecht en Loevenhoutsedijk e.o. en vier 
buurten; Noordsepark, Lauwerecht , Hoogstraat, Hogelanden W.Z. e.o. 
 
Vermoedelijk is de brug vernoemd naar het Sint Anthonie Gasthuis, gebouwd in 1435 aan de 
Anthoniedijk en de kruitmolen nummer 8, gebouwd in 1622 aan de Loevenhoutsedijk. 
 

 
foto van Jolingkoos: http://www.flickr.com/photos/27187314@N03/4445073030/in/photostream/ 
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1.1 Gebruikers zijn: 

- de directe bewoners uit vier (!) buurten 
- fietsers en automobilisten van en naar het centrum. De onderdoorgang is een 

doorgaande weg die veel gebruikt wordt 
- wandelaars en fietsers van buiten de stad. De Lauwerecht-zijde is onderdeel van de 

Oeverland fiets- en wandel route (nr. 7), van Maastricht naar Den Helder. 
- recreatieve bootgebruikers. De Vecht is een populaire vaarroute om het centrum van de 

stad te kunnen bereiken. Daarbij kruist men de Gasthuismolenbrug .  
- kinderen en hun ouders uit Speeltuin Portes, welke grenst aan de brug en daar ook op 

uitkijkt. 
- bezoekers van het Noordse Park  
- hondenbezitters die hun hond in het spoorwegtalud kunnen uitlaten.  

 
 
2- PROBLEEMSTELLING (zie ook foto’s bij Bijlage B-8) 

- de brug is grauw en i.t.t. de omgeving ontbreekt het er aan groen 
- de overbrugging zit vol ongewenste graffiti 
- er ligt altijd veel rommel onder de onderdoorgang. 
- de brug is vol met vogelpoep omdat er duiven in wonen. 
- de plek is uitnodigend voor hangjongeren, die regelmatig op de Lagenoord staan  
- ’s avond staan er  vaak  auto's en wordt veelal gedeald in de late uren  
- de brug is slecht onderhouden en valt uit de toon tussen de al opgeknapte bruggen 

(Weerdsluis, Stenenbrug, David van Mollenbrug, de Rode brug en de Marnixbrug. 
- de onderdoorgang is somber, donker en geeft een onveilig gevoel. 

 
Door dit alles kiezen gebruikers liever een andere route om naar huis te gaan.  
 
 
3- DOEL(STELLING) (zie ook voorbeeld foto’s bij Bijlage B-15) 
De bewonersgroepen en (actieve) bewoners van diverse buurten binnen de (sub)wijken  vinden 
de brug ontsierend en willen dit gedeelte van hun buurt  graag om de volgende redenen 
opknappen: 
 

- bevorderen van de leefbaarheid 
- aangenamer uitzicht voor recreanten (bootgebruikers, wandelaars en fietsers) 
- beter imago voor Utrecht  
- aansluiting bewerkstelligen bij de herinrichting van het Noordse Park. Het park is 

opgeknapt tot aan het talud bij de brug (in samenwerking met de gemeente en Prorail). 
- aansluiting bewerkstelligen bij visie Vechtoevers, het project  in opdracht van de 

gemeente. Stadswerken heeft een plan opgesteld  om de route langs de Vecht 
aantrekkelijker te maken. 

- De Gasthuismolenbrug is buurt- en zelfs wijkoverstijgend 
 

Door een rigoureuze opknapbeurt krijgt de brug een positievere, fijnere en leukere uitstraling  en 
nodigt minder uit om rond te hangen. Het verbetert het woongenot en maakt reizen door dit 
gebied een stuk aangenamer en veiliger. De brug is een van de belangrijkste entrees van 
Utrecht (Poort naar het centrum). De onderdoorgang  kan een plek  worden waarvan  toeristen, 
passanten, wandelaars, fietsers en bootrecreanten foto’s maken,  zodat zij steeds worden 
herinnerd  aan een positieve aankomst in Utrecht. 
 
 
4- METHODIEK 
4.1 Voorwaarden bij het opknappen: 

- fris, harmonieus en aantrekkelijk uitzicht 
- duurzaam, anti-graffiti, onderhoudsvriendelijk, weerbestendig en hufterproef 
- verbeterde verlichting bij onderdoorgang 
- kunstzinnig 
- verduidelijken van verbinding van de vier buurten binnen twee wijken  
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- verwerken van de historie  van de buurten. Aanknopingspunten zijn onder andere:  
Antonie Gasthuis en Kruitmolen waarop de naam van de brug is geïnspireerd (3). 

- aansluiten bij Visie Noordse Park en Visie Vechtoevers 
- buurtparticipatie (samenwerking buurtbewoners) 
- plaatsen van een informatiebord over de historie van het gebied. 

 
 
4.2 Werkwijzen: 
Om draagvlak in de vier buurten te creëren wordt in samenwerking met verschillende partijen  
en bewoners,  een pitch uitgeschreven zodat één ontwerp uit drie of vier inzendingen van 
verschillende kunstenaars wordt gekozen. 

 
De kerngroep (vertegenwoordigers van de vier buurten) heeft voor deze werkwijze gekozen 
omdat dit burgerparticipatie, samenwerking en  MVO (Maatschappelijke Verantwoord 
Ondernemen) stimuleert .  
De groep is geïnspireerd door een project waarin Prorail en de gemeente een prijsvraag hebben 
uitgeschreven om drie bruggen in Vleuten op te knappen. Meer info:   
http://www.prorail.nl/pers/Persberichten/Actueel/Regionaal/Pages/Startaanbrengenkunsttegelwe
rkinonderdoorgangenVleuten.aspx  
(zie ook voorbeeld foto’s bij Bijlage B-15) 
 
 
4.3 Plan van aanpak: 

1. Verschillende kunstenaars die te maken hebben met de buurt worden benaderd om een 
ontwerp te maken voor het opknappen van de brug. De vier buurten benaderen lokale 
kunstenaars uit :  
- Lauwerecht > kunstenaarscollectief in hun straat,  
- Noordsepark > buurt kunstenaars,  
- Hogelanden WZ en Hoogstraat dragen JanlsDeMan aan  

1. Iedere kunstenaar maakt een ontwerp die aan de volgende voorwaarde voldoet: 
- buurtgerelateerd 
- fris, harmonieus en aantrekkelijk 
- duurzaam, anti-graffiti, onderhoudsvriendelijk, weerbestendig en hufterproef 
- bevorderen van de veiligheid 
- verwerken van de historie van de brug en/of de vier buurten  
- in samenhang met het Noordse Park en Visie Vechtoevers 
- in samenwerking met buurtbewoners.  

2. De ontwerpen worden aan de buurtbewoners en een jury voorgelegd. Hieruit volgt een 
stemming op het ontwerp dat zij het beste vinden passen bij de buurt. De jury kan 
bijvoorbeeld bestaan uit : 
- Iemand van de gemeente 
- Iemand van ProRail 
- Architecte Noordse Park / betrokkene Visie Vechtoevers 
- Van der Hoeven Stichting.  Zij  zijn al zeer betrokken bij de buurt Lauwerecht en 

kijken uit op de brug 
3. De hoofdprijs kan bijvoorbeeld zijn: 

- zelf uitvoering opdracht (betaald) 
- prijsgeld (iemand anders voert het uit) 
- naamsvermelding op de brug 
- eeuwige roem 

5.  Voor of na de keuze van een ontwerp wordt er een plan van aanpak opgezet: 
- welke materialen worden gebruikt? (focus op duurzame!! onderhoudsvriendelijk 

hufterproef en weerbestendig). 
- wie doet wat? Taken zijn: regelen van financiën, verzorgen materiaal, communicatie 

etc. 
- Is het mogelijk dat  bewoners kunnen meehelpen?  

6. Uitvoering van het ontwerp. 
7. Opening / feest! 
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5- BETROKKEN PARTIJEN BIJ BRUG OF BUURT: 
- ProRail 
- Bewoners vier buurten 
- Speeltuin Portes bij Lagenoord + Cumulus aan de Oostzijde 
- Dr. Henri Van der Hoeven Stichting 
- Gemeente vanuit wijkbureau Noordwest en Noordoost (wijkwethouders Lintmeijer 

NW en Kreijkamp NO) 
- Gemeente vanuit Stadsontwikkeling (Edgar de Bruijn (NO), Bettina Leiss (NW), Rob 

Hendriks (opdrachtgever  Visie Vechtoevers) 
- Visie Vechtoevers werkgroep 
- Waterschap / Hoogheemraad Rijnlanden  
- Mitros (eigenaar huizen in buurten) 
- Architecte Noordse Park (Mariken van Nimwegen) 
- Hogeschool Utrecht? 
- Utrecht Toerisme bureau? 
- ANWB / fietserbond? 

 
6- AANVULLENDE INFORMATIE:  
1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruggen_in_Utrecht_over_de_Vecht - Gasthuismolenbrug 
2. http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=165012 
 
 


