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Planning werkzaamheden Schermerhornstraat e.o.
Er is druk gebouwd in Lauwerecht-Noord. De appartementen aan de Oudlaan en de eerste fase CPOwoningen zijn bewoond en ook de tweede fase van de CPO-woningen is in aanbouw.
Het ontwerp voor de inrichting van de wegen en het parkje zijn vorig jaar vastgesteld ( zie:

www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/schermerhornstraat-herinrichting-ennieuw-park/) en het bestek (de technische beschrijving) is klaar zodat we binnenkort een aannemer
voor de uitvoering kunnen selecteren.
Omdat er ten opzichte van de laatst gecommuniceerde planning toch wat wijzigt sturen wij u dit
wijkbericht.
Bodemsanering

waterberging zijn 40.000 potscherven gevonden.

We gaan in bijna het gehele park toch de oude

Binnenkort laten we daarom 10 proefboringen

verontreinigde grond vervangen door een

uitvoeren.

zogenaamde leeflaag van één meter dik, niet
alleen daar waar de speelplaatsen komen zoals

Planning

we eerder dachten. Hierdoor weten we zeker dat

Door de keuze om op deze manier te saneren

het overal veilig is in het park voor kinderen om

schuiven de geplande werkzaamheden op in de

te spelen. Zelfs als ze een hap aarde nemen.

tijd.

Het terrein ligt nu braak en we willen voorkomen

Met de aanleg van de nieuwe verlengde

dat er kinderen gaan spelen. Daarom zetten we

Idenburgstraat naar de Oudlaan wordt na

nu al bouwhekken om het verontreinigde deel.

goedkeuring van het saneringsplan gestart. Dat
is tussen september en november 2018. Het hele

Bomen

openbare gebied inclusief parkje is dan uiterlijk

Omdat we de grond één meter afgraven kunnen

in april 2019 klaar.

we niet alle bestaande bomen behouden. De
bomen die tussen de Idenburgstraat en de Vecht

Kort voor de werkzaamheden ontvangt u bericht

staan (rondom het oude basketbalveld) laten we

over de werkzaamheden en de bereikbaarheid

staan en de grond eronder wordt zoveel mogelijk

van uw woning.

weggehaald en vervangen.
De bomen tussen de Idenburgstraat en de

Meer informatie

Oudlaan (vóór het nieuwe appartementen-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

gebouw) vervangen we door nieuwe bomen als

met G. van Mossevelde van het

deze niet kunnen blijven staan.

Projectmanagementbureau, via telefoon 14030
of e-mail talma2efase@utrecht.nl

Archeologie
Omdat het park in een archeologisch waardevol

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

gebied ligt moeten we onderzoeken of hier

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Noordoost,

archeologische sporen te vinden zijn. Bij de

F.C. Donderstraat 1, of via 14030

vorige graafwerkzaamheden voor de
Verspreidingsgebied:
gebied gelegen tussen: Willem Dreeslaan - Talmalaan - Draaiweg - Vecht
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