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Plaatsen paal op Hieronymusplantsoen in verband met
afsluiting Kromme Nieuwegracht voor breed verkeer
Brede voertuigen veroorzaken schade op de Kromme Nieuwegracht. Om brede voertuigen te beletten
de Kromme Nieuwegracht op te rijden voert gemeente een breedtebeperking in voor de Kromme
Nieuwegracht en Nobelstraat en wordt in de week van maandag 17 t/m vrijdag 21 december op het
Hieronymusplantsoen nabij de Herenbrug een paal geplaatst om overlast gevend vrachtverkeer te
weren.
Plaatsen van de verzinkbare paal

Zoals toegelicht in het wijkbericht van oktober

2018 en tijdens de informatiebijeenkomst op 30
oktober jl. wil de gemeente een

breedtebeperking instellen en een verzinkbare

paal plaatsen om te breed verkeer te weren van

de Kromme Nieuwegracht en Nobeldwarsstraat.

De bijbehorende werkzaamheden worden in de
week van 17 t/m 21 december uitgevoerd.

Wat doet de paal?

De beweegbare paal zorgt ervoor dat voertuigen
van 2.20 meter of breder niet meer via het
Hieronymusplantsoen richting de Kromme
Nieuwegracht kunnen rijden. Het

Hieronymusplantsoen en de Kromme

Nieuwegracht blijven wel bereikbaar voor

personenauto’s en bestelbussen (die smaller zijn
dan 2.20 meter).

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De werkzaamheden die nodig zijn op de paal te
plaatsen duren naar verwachting 2 dagen. Door
de werkzaamheden zal de doorstroming richting
Kromme Nieuwegracht en vanaf de
Nobeldwarsstraat worden gehinderd. Ook
kunnen woningen en ondernemingen op de
Kromme Nieuwegracht tijdelijk alleen bereikbaar
zijn via de Nobeldwarsstraat.

Impressie locatie verzinkbare paal op Hieronymusplantsoen

Onderzoek rijrichting Nobeldwarsstraat
Om de te voorkomen dat te breed verkeer alsnog
via de Nobeldwarsstraat op de Kromme
Nieuwegracht terecht komt, is het nodig de
rijrichting op de Nobeldwarsstraat om te keren.
Binnenkort publiceert de gemeente het
bijbehorende verkeersbesluit via
https://www.officielebekendmakingen.nl/staatsc
ourant
Het voornemen is om deze maatregel uit te
voeren zodra de procedure die hoort bij het
verkeersbesluit naar tevredenheid is afgerond.
Als alles volgens plan gaat dan kan dit in
februari 2019. Voor bewoners in de
Nobeldwarsstraat betekent dit dat zij tot die tijd
nog via het Hieronymusplantsoen richting
Maliesingel moeten rijden om hun buurt te
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verlaten. Voorafgaand aan het omkeren van de
rijrichting worden de bewoners hierover in een
nieuw wijkbericht geïnformeerd.

Toekomstige verkeercirculatie in omgeving Kromme
Nieuwegracht, Hieronymusplantsoenen en Nobeldwarsstraat
(indien rijrichting in Nobeldwarsstraat wordt gewijzigd)

Vervolgstappen
Mede op verzoek van bewoners en andere
belanghebbenden monitoren wij voor en na het
plaatsen van de verzinkbare paal de situatie om
te bepalen hoe de verkeerssituatie zich
ontwikkeld en of aanvullende maatregelen nodig
zijn.
U kunt voor vragen contact opnemen met
gemeentelijk projectleider Herman van Vuren via
mail: h.van.vuren@utrecht.nl of per telefoon:
030-286 3792

