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Uitbreiding fietsparkeren Tuindorpzijde station Overvecht
De fietsenstalling a an de Tuindopzijde van station Overvecht gaat in het najaar van 2018 uitbreiden. Met 442
e xtra plekken komen we tegenmoet aan het groeiend aantal stallers aan de Tuindorpzijde. Na een reactieperiode
is sa men met ProRail een definitief ontwerp gemaakt voor de uitbreiding. E r komen dubbellaagse rekken en
nie uwe leibomen aan de kant van de Albrecht Thaerlaan. In dit wijkbericht leest u meer over de uitbreiding, de
re acties van bewoners e n de keuze voor het soort leibomen.
4 4 2 extra fietsparkeerplekken

Bij het station Overvecht is aan beide zijden een
tekort aan parkeerplaatsen voor fietsen. De

verwachting is dat het tekort tot aan 2030 verder
toeneemt. Bij het station Overvecht zijn in totaal
zo’n 1000 extra fietsparkeerplekken nodig,

verdeeld over beide zijden van het station.
Aan de Overvechtzijde zijn 150 nieuwe rekken

geplaatst en onderzoeken we de ruimte in de
bewaakte stalling.

Aan de Tuindorpzijde komen er dit najaar 442
plekken erbij. Totaal komt daarmee het aantal

plekken aan de Tuindorpzijde op 1026. Dit is
voldoende om aan de toekomstige groei van het
aantal stallers aan de Tuindorpzijde tegemoet te
komen.

Dub bellaagse rekken, groen en handhaving
Er komen dubbellaagse rekken langs het talud

worden én voorkomen dat fietsen alsnog buiten
de rekken belanden.
ProRail start eind 2018 met de werkzaamheden
aan de uitbreiding van de stalling. Aanwonenden

worden opnieuw geïnformeerd met een
wijkbericht.
R e acties bewoners

In september 2017 was er een inloopavond voor
direct aanwonenden, waar het ontwerp voor de
uitbreiding is gepresenteerd. Er was een

reactieperiode op het ontwerpvoorstel tot 1
november 2017. Alle reacties zijn beantwoord in

een zogenoemde reactienota.
Uit reacties blijkt dat bewoners twijfelen aan de
noodzaak van en het ontwerp voor de
uitbreiding. Ook leeft de wens voor meer

van het spoor. Uit onderzoek van ProRail blijkt
dit de beste oplossing voor het benodigd aantal
plekken in de beperkte ruimte die hier is.

handhaving op fout gestalde fietsen en is er
vrees voor (geluid)overlast en vervuiling van het
uitzicht vanuit de woningen.

planten we meer dan 40 nieuwe (lei)bomen.
Hiermee blijft het zicht vanaf de woningen op de

voor om schuin geplaatste, enkellaagse rekken
tussen de bestaande bomen te plaatsen. Deze

te maken, worden 16 bomen (prunussen) die nu
tussen de rekken staan weggehaald. Eén boom
hiervan kan verplant worden naar een andere

kunnen ook niet voldoende plekken worden
geplaatst. Om die redenen is dit alternatief

De bestaande hagen, langs de Albrecht
Thaerlaan, blijven behouden. Langs de haag

rekken groen én wordt het groene karakter van
de straat versterkt. Om de uitbreiding mogelijk

plek in de stad.
In de eerste maand na de uitbreiding gaat de

gemeente preventief handhaven. Hiermee willen
we bereiken dat de rekken netjes gebruikt
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Ook is een alternatief ontwerp aangeboden door
een groep direct aanwonenden. Hierin stelden zij

optie is uitgewerkt en nogmaals op maatvoering
getoetst door ProRail. De gangpaden tussen de
fietsenrekken worden echter te smal en er

helaas niet haalbaar.
De reactienota en het definitief ontwerp vindt u
op www.utrecht.nl/overvechtstationsgebied.
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Ke uze leibomen
Woont u aan de Albrecht Thaerlaan, dan kunt u
uw voorkeur uitspreken voor de soort leiboom
die er geplaatst gaat worden.
Op de www.utrecht.nl/overvechtstationsgebied

(pagina fietsparkeerplekken Tuindorpzijde) vindt
u een overzicht van de mogelijke leibomen en
hun kenmerken. Heeft u een voorkeur voor één
van de 4 soorten? Laat het ons dan vóór 1
september weten door te mailen
naar stationsgebiedovervecht@utrecht.nl, met
vermelding van uw straatnaam en huisnummer.
De boom met de meeste voorkeursstemmen,
wordt uiteindelijk geplant. Welke soort dit is

geworden, leest u na de zomer op de website en
in het wijkbericht over de werkzaamheden.
Me e r informatie
Alle Informatie, onderzoeken en documenten
over het fietsparkeren bij station Overvecht vindt

u op www.utrecht.nl/overvechtstationsgebied.
Voor meer informatie of met vragen over de
uitbreiding kunt u contact opnemen

met stationsgebiedovervecht@utrecht.nl of via
14030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u contact
opnemen met het Wijkbureau Noordoost,

via noordoost@utrecht.nl of via 14 030.
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