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september 2018

Herinrichting Eykmanlaan van start
Op 24 september gaan de werkzaamheden voor de herinrichting van de Eykmanlaan van start. De laan krijgt

nieuw asfalt, meer groen en veiliger oversteekplaatsen. Samen met bewoners is gewerkt aan het ontwerp voor
een veilige, gemakkelijk oversteekbare en aantrekkelijke weg. In dit wijkbericht informeren wij u over de
werkzaamheden en wat deze voor u betekenen.
Bewoners en gemeente vinden dat de

december ontvangt u informatie over de

Eykmanlaan is het nu op sommige plekken lastig

maart 2019.

Eykmanlaan veiliger en groener kan. Op de

oversteken voor voetgangers en fietsers. Ook is
het asfalt van de Eykmanlaan toe aan groot

onderhoud.

Wat zijn de werkzaamheden?

•
•
•
•
•

Rijbanen krijgen nieuw asfalt.

Er komt een brede groene middenberm met

werkzaamheden in de laatste twee fasen tot

Wat betekent het werk voor omwonenden?

De aannemer werkt maandag tot en met vrijdag

van 07.00 tot 19.00 uur. Bij slecht weer, worden
de werkzaamheden uitgesteld. De werkzaamheden veroorzaken mogelijk geluidsoverlast.

oversteekplaatsen.

Bereikbaarheid woningen

opslagplaatsen voor water) aangelegd .

omliggende straten blijven bereikbaar.

samengevoegd.

Appartementen Eykmanlaan 191 t/m 429

de oostzijde.

september t/m eind oktober afgesloten. De

In de middenberm worden wadi’s (tijdelijke
Enkele oversteekplaatsen worden

Er komt een nieuw tweerichtingsfietspad aan

Wanneer zijn de werkzaamheden?

Alle woningen aan de Eykmanlaan en

De inrit ter hoogte van ’t Eykpunt is van 24

woningen zijn bereikbaar via de Prof. Jordanlaan.

De werkzaamheden starten op 24 september en

Tuindorp west

het Eykmanplein tot winkelcentrum De Gaard

bereikbaar via de Prof. Leonard Fuchslaan, en

zijn verdeeld in vier fasen. Eerst is het deel vanaf

De woningen zijn vanaf het Eykmanplein

aan de beurt (fase 1 en 2), daarna volgt het deel

vanuit het noorden via Winklerlaan - Prof.

(fase 3 en 4). Het middendeel, bij De Gaard en de

Bewoners kunnen de wijk verlaten via de Prof.

vanaf De Gaard tot het Gerrit Rietveldcollege
Kapteynlaan is inmiddels grotendeels klaar.

De werkzaamheden duren tot maart 2019. Fase

Reinwardtlaan - Prof. Melchior Treublaan.

Melchior Treublaan - Prof. Sprengerlaan - Prof.

Sjollemanlaan - Raiffeisenlaan.

1 en 2 nemen tot begin december in beslag. De

Bereikbaarheid Winkelcentrum de Gaard

werkzaamheden in fase 3 en 4 vinden plaats

Het winkelcentrum is bereikbaar via de

tussen 7 januari en maart 2019.

Kapteynlaan of vanaf de Kardinaal de Jongweg.

In dit wijkbericht krijgt u informatie over de

Huisvuil: Huisvuil kunt u op de gebruikelijke

werkzaamheden tot en met december. In

Verspreidingsgebied:
Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp (excl. Veemarkt)

plekken blijven aanbieden.

Utrecht.nl

Wat betekent het werk voor het verkeer?
Voetgangers

De Eykmanlaan blijft in gebruik voor

Op www.utrecht.nl/Eykmanlaan vindt u
algemene informatie over dit project.

voetgangers. Binnen het werkgebied kunt u

Heeft u vervolgens nog vragen? Neem dan

zorgcentrum De Prinsenhof.

14 030 of eykmanlaan@utrecht.nl.

Fietsers

Wadi’s

24 september tot 26 oktober afgesloten.

wateropslagplaats bij stevige regenbuien, zo

oversteken ter hoogte van ’t Eykpunt en

Het fietspad aan de oostzijde is van

Fietsers kunnen via de Prof. Jordanlaan rijden.

Bij het gezondheidscentrum komt een tijdelijke
oversteekplaats. Tijdens deze periode is het

contact op met Rob de Boer, via telefoonnummer

De wadi’s in de middenberm zijn bedoeld als
komt de straat niet blank te staan. Meer

informatie: www.utrecht.nl/waterproof030.

fietspad aan de westzijde wel in gebruik

Met algemene vragen over uw wijk kunt u terecht

Vanaf 29 oktober is het fietspad aan de westkant

telefoon 14 030.

afgesloten. Fietsers kunnen dan via het nieuw

bij wijkbureau Noordoost, F.C. Donderstraat 1,

aangelegde fietspad aan de oostzijde rijden.

Openbaar vervoer

Buslijn 55 richting Maartensdijk blijft vanaf

Utrecht CS gewoon over de Eykmanlaan rijden.

Van Maartensdijk richting CS rijdt de bus om via

winkelcentrum De Gaard. Alle informatie over de
omleidingsroute van de bus vindt u op

Fase 1 – 24 september tot 26 oktober

www.u-ov.nl.

Automobilisten

Het herinrichten en asfalteren van de

Eykmanlaan veroorzaakt vanaf maandag 24

september a.s. overlast en dus vertraging voor

automobilisten. Vanaf de Kardinaal de Jongweg

richting de N230 blijft de Eykmanlaan in gebruik,

het verkeer wordt langs de werkzaamheden

geleid.

Voor verkeer vanaf de noordzijde (Overvecht)
richting Kardinaal de Jongweg wordt een

omleidingsroute ingesteld. Deze wordt duidelijk
aangeven met omleidingsborden.
Meer informatie

Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan

contact op met KWS Infra via 030-2919600 of

Bheerschop@kws.nl. Actuele informatie van KWS

is ook te volgen via de KWS app. U kunt de gratis

app downloaden voor iOS en Android via
kws.nl/app.

Fase 2 – 29 oktober tot begin december

