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Verbetering Herenroute, vervolg Hamburgerstraat
Op 4 september is gestart met de verbetering van de fietsroute Herenroute. Als eerste is de
oostzijde van de Hamburgerstraat aangepakt. De stoepen en rijweg zijn herstraat met nieuwe
stenen. In dit wijkbericht leest u over de volgende fase van het project, namelijk het herstraten
van de westzijde van de Hamburgerstraat.
Ruimte voor fiets en voetganger
Utrecht groeit de komende jaren fors. We verwachten
dat het fietsverkeer in Utrecht de komende jaren
groeit, met name over het Vredenburg van en naar
Utrecht Science Park de Uithof. De Herenroute wordt,
met de nieuwe fietsvriendelijke klinkers, een
comfortabel en rustig alternatief voor de drukke
routes via Vredenburg en Catharijnesingel. De
Haverstraat en een deel van de Hamburgerstraat
richting Domplein zijn daarnaast omleidingsroutes
rond het deel voetgangersgebied binnenstad, dat in
2018 wordt uitgebreid.
Aanpak en planning
Het werk aan het oostelijk deel van de
Hamburgerstraat is bijna klaar af. Deze week starten
we met het westelijk deel van de Hamburgerstraat
tussen de Oudegracht en de Korte Nieuwstraat. De
bestaande bestrating wordt uitgebroken. Vervolgens
worden de banden (stoepranden) op hoogte gesteld,
het trottoir aangebracht en als laatste de rijweg
opnieuw bestraat. De werkzaamheden duren drie tot
vier weken. Als dit deel is afgrond, dan gaan we aan
de slag op de Hamburgerbrug en de Haverstraat.
Hier wordt u laten over geïnformeerd.
Gevolgen voor de omgeving
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt
het verkeer omgeleid en kan er hinder ontstaan voor
bewoners, ondernemers, en winkelend publiek. Dit is
helaas niet helemaal te voorkomen. We vragen
hiervoor uw begrip. Fietsers moeten omrijden of
afstappen. Er worden loopschotten geplaatst zodat
alle opgangen bereikbaar zijn en blijven.

Verspreidingsgebied: Hamburgerstraat en directe omgeving.

Wij vragen u uw huisvuil op de hoek van de straat
aan te bieden (vanzelfsprekend op de inzameldagen)
waar de ophaaldienst bij kan komen.
Vooral het verkeer (vrachtverkeer) dat een aslast
heeft groter dan 2 ton, zal een andere route moeten
kiezen om op de bestemming te komen. Wij vragen u
uw mogelijke leveranciers op de hoogte te stellen.
De omleidingsroute staat op de achterkant van dit
bericht.
Meer informatie


Heeft u nu vragen over de Herenroute? Neem dan
contact op met projectleider Sander Rijksen, via
telefoon 14 030 of herenroute@utrecht.nl. Voor
ontwerptekeningen en meer informatie over de
hele fietsroute kijk op:
www.utrecht.nl/herenroute



Met vragen over de uitvoering en bereikbaarheid,
zoals leveringen of een verhuizing, kunt u terecht
bij de opzichter Gerrit Jan van den Oudenalder op
14 030.



Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Binnenstad, of via telefoon 14
030.Of kijk op www.utrecht.nl/fiets.
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