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Integraal Programma van Eisen en Functioneel
Ontwerp Eykmanlaan vastgesteld
Op 14 november heeft het college van B&W het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp
voor een beter oversteekbare Eykmanlaan vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten voor de verbeterde
Eykmanlaan. Met het ontwerp ontstaat er meer ruimte voor langzaam verkeer dat wil oversteken én meer
ruimte voor groen. De start van de uitvoering is medio 2018 gepland.
De Eykmanlaan moet een veilige, gemakkelijk
oversteekbare en aantrekkelijke weg worden.
Hierdoor ontstaat een betere verbinding tussen
de woongebieden aan beide kanten van de weg.
De aanpassing van de Eykmanlaan is een
maatregel uit de Visie Eykmanlaan (2010) en het
mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen,
Slim Bestemmen.
Wat zijn de belangrijkste veranderingen?



Er komt een brede groene middenberm
met meer ruimte voor langzaam verkeer

Het ontwerp gaat niet over de hele
Eykmanlaan. Het deel bij De Gaard hoort
bij de herontwikkeling van het
winkelcentrum. De reacties uit de buurt
zijn zo veel mogelijk meegenomen in het
ontwerp van dit deel van de Eykmanlaan.
Bij de nieuwe woningen ter hoogte van het
Gerrit Rietveld College wordt het
tweerichtingenfietspad verbreed. Dit
gebeurt eind dit jaar of begin volgend jaar.
Het fietsverkeer wordt tijdens de
werkzaamheden tijdelijk omgeleid.

dat wil oversteken.







Over de hele lengte aan de westkant
(kant van het Gerrit Rietveld College)

Denkt u mee over het groen?

komt een tweerichtingenfietspad.

In het ontwerp is een voorstel opgenomen voor

Hierdoor hoeven fietsers minder vaak of

de inrichting van het groen. Dit willen we graag

niet over te steken.

verder invullen in overleg met de bewoners.

Een aantal oversteekplaatsen voor

Heeft u hier belangstelling voor? Laat het ons

langzaam verkeer wordt samengevoegd.

weten via eykmanlaan@utrecht.nl. U ontvangt

De rijbanen krijgen nieuw asfalt.

dan een uitnodiging voor een bijeenkomst op 28

De bus gaat op de rijbaan rijden in

november (van 19.00 tot 21.00 uur).

plaats van op de deels aparte busstrook.



De opstelstroken voor afslaand

Meer informatie en contact

autoverkeer op de Eykmanlaan vervallen.

Meer informatie vindt u op
utrecht.nl/eykmanlaan. Heeft u vragen over dit

Reacties verwerkt

wijkbericht? Neem dan contact op via

Tot 9 juli 2017 kon u reageren op het ontwerp.

eykmanlaan@utrecht.nl.

Dit hebben 22 mensen gedaan. Hun reacties zijn

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

waar mogelijk verwerkt. Dit geldt ook voor de

bij wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat 1,

ruim 300 suggesties uit de digitale enquête

telefoon 030 – 286 00 00.

(oktober/november 2016).

Verspreidingsgebied: Bewoners, bedrijven en instellingen Tuindorp en Tuindorp-Oost

