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Wijkbericht

oktober 2018

Start bouw Hieronymuserf & fietspad Oosterspoorbaan
Uitnodiging informatieavond 16 oktober 2018
Op het Hieronymuserf, het terrein achter Maliesingel 74, komen negen woningen. Het gehele terrein

is gesaneerd en medio oktober starten we met de bouw. In 2019 wordt het fietspad Oosterspoorbaan
aangesloten op de Maliesingel. Deze beide ontwikkelingen lichten we graag aan u toe tijdens een

informatieavond op dinsdag 16 oktober 2018. U bent van harte uitgenodigd. In dit wijkbericht leest u
meer over de informatieavond en de werkzaamheden.
Sanering en ontwikkeling Hieronymuserf
Sinds de laatste informatieavond op 10 oktober
2017 is het terrein gesaneerd. Afgelopen
september is de steeg tussen Maliesingel 74 en
75 als laatste gesaneerd. Verharding en
verontreinigde grond zijn afgevoerd. Een
zogenaamde leeflaag van schone grond is
teruggebracht.
Bouwonderneming Van Bekkum start in de
tweede week van oktober met
grondwerkzaamheden en het aanbrengen van
schroefpalen.

Er komt een nieuwe brug voor voetgangers en
fietsers over de Minstroom. Het rangeren van
treinen door het Spoorwegmuseum blijft zoals
het nu is. Voor de aanleg is (gedeeltelijk) een
wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Bouwweg Hieronymuserf
De bouwweg langs het spoor is tot medio 2019
nodig voor de aanvoer van bouwmaterieel. De
bouwweg dient daarna (gedeeltelijk) als
fundering van het nog aan te leggen fietspad
Oosterspoorbaan. Door dit werk te combineren
wordt de overlast van bouwverkeer voor
omwonenden tot een minimum beperkt.

U bent van harte welkom op de informatieavond:

Fietspad Oosterspoorbaan
Sinds januari 2017 is het fiets- en wandelpad
vanaf de Koningsweg tot aan de Abstederdijk in
gebruik. Voor het laatste gedeelte van het fietsen wandelpad Oosterspoorbaan, tussen
Abstederdijk en Maliesingel, is er nu een
definitief ontwerp.

Planning 2018
oktober 2018
medio 2019
eind 2019
eind 2019

- 2019
start bouw woningen
start aanleg fiets- en voetpad
oplevering woningen
fiets- en voetpad gereed

Informatieavond 16 oktober 2018

Datum:

Aanvang:
Locatie:

dinsdag 16 oktober 2018
19.30 uur

Wijkbureau Oost

F.C. Dondersstraat 1

Utrecht

Ontwikkelaar Edwin Oostmeijer B.V. en
aannemer Van Bekkum lichten de

bouwwerkzaamheden toe. Daarnaast is een

ontwerper van OKRA Landschapsarchitecten

aanwezig om het definitieve ontwerp van het
fiets- en voetpad te laten zien.

Verspreidingsgebied: dit wijkbericht wordt verspreid in de nabije omgeving van het Hieronymuserf

Utrecht.nl

Contact

Overige informatie over deze ontwikkelingen

vindt u op: www.utrecht.nl/hieronymuserf en
www.utrecht.nl/oosterspoorbaan/

Als u naar aanleiding van dit wijkbericht vragen
heeft, kunt u contact opnemen met Roelof
Doedens, via 030-286 0000.

Voor vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Oost: oost@utrecht.nl

Hieronymuserf, tijdelijke bouwweg, fiets- en voetpad Oosterspoorbaan

