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Herinrichting rijbaan Amazonedreef en Marowijnedreef
De gemeente start op maandag 7 januari 2019 met de herinrichting van de rijbaan van de
Amazonedreef en de Marowijnedreef. Wij passen de wegen aan omdat wij veel meldingen hebben
gekregen over auto’s die te snel rijden. De wegen worden aangepast waardoor na aanleg de snelheid
teruggebracht wordt naar 30 km per uur.
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Wat gaat er gebeuren?

De aannemer start op maandag 7 januari met de
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drempels aangelegd. Aannemer Van der Steen

De fasen 1, 2 en 3 duren naar verwachting per

verwijdert eerst het asfalt op de plekken waar de

fase ongeveer zes weken. De vierde fase duurt

weg smaller en de stoep breder wordt gemaakt.

één week.

Vervolgens brengt de aannemer de stoepranden

De verwachting is dat het werk doorloopt tot

en stoep aan en worden de parkeerplaatsen

eind mei 2019. Dit is ook afhankelijk van de

aangepast. Als alle straatwerkzaamheden klaar

weersomstandigheden.

zijn krijgt het wegdek een nieuwe asfaltlaag met
de drempels.

Wanneer wordt er gewerkt?
De werkzaamheden worden uitgevoerd in vier
fasen. We doen dit om de overlast zo veel
mogelijk te beperken.
Fase 1: het gedeelte van de Amazonedreef
tussen het winkelcentrum en de Marowijnedreef.
Fase 2: de Marowijnedreef.
Fase 3: het gedeelte van de Amazonedreef
tussen de Marowijnedreef tot de kruising waar
de Amazonedreef overgaat in de Japuradreef.
Fase 4: het asfalteren van de gehele rijweg, de
parkeervakken en de asfaltdrempels op de
Amazonedreef en de Marowijnedreef.

Verspreidingsgebied:
Het gebied tussen Japuradreef, Amazonedreef,
Rio Negrodreef, Carnegiedreef en Rio Brancodreef
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Hoe wordt doorgaand verkeer omgeleid?
Vanaf 7 januari 2019 komt er een omleiding voor
autoverkeer. De omleidingen worden ter plekke
aangegeven met gele omleidingsborden. Het
autoverkeer wordt in beide richtingen om de
Amazonedreef heengeleid over de Japuradreef.
Fietsers en bestemmingsverkeer kunnen gebruik
blijven maken van de Amazonedreef.
Huisvuil en bedrijfsafval
De ondergrondse containers voor het huisvuil
blijven bereikbaar. Wij verzoeken u de kliko’s
voor het overige afval aan de stoeprand te
plaatsen waar dit bereikbaar is voor de
vuilnisauto.
Utrecht werkt aan een fijne woonomgeving
Iedereen wil een fijne en veilige woonomgeving.
Dit krijgen we niet alleen met aanpassingen op
straat. Daar is ook veilig en verantwoord gedrag
van automobilisten, fietsers en voetgangers voor
nodig. Zo houden we Utrecht gezond en
aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers.
Meer weten over een verkeersveilig Utrecht?
Ga dan naar www.utrecht.nl/verkeersveiligheid.
Meer weten over het mobiliteitsbeleid van de
gemeente? Ga dan naar
www.utrecht.nl/slimmeroutes
Meer informatie
Voor meer informatie over het project kunt u
contact opnemen met de projectleider
Dick Doorn, via telefoonnummer 14 030 of
via amazonedreef@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17 of
via telefoonnummer 14 030.

