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Start aanleg laatste deel park Oosterspoorbaan
In januari 2020 starten we met de aanleg van het laatste deel van het park Oosterspoorbaan.
Hiermee sluit het bestaande fiets- en wandelpad vanaf de Abstederdijk straks aan op de Maliesingel.
En wordt een doorgaand fietspad langs het wandelpad van de huidige Parallelweg een feit.
In dit wijkbericht leest u meer over de werkzaamheden.
Bouwweg Hieronymuserf
Sinds de laatste informatieavond op 16 oktober
2018 zijn op het Hieronymuserf 9 woningen
gebouwd. Deze worden in december 2019
opgeleverd. Het hele terrein rondom de
woningen wordt in het voorjaar van 2020 nog
ingericht.
De bouwweg is straks niet meer nodig en wordt
(gedeeltelijk) de fundering van het fietspad. De
bouwweg wordt smaller en de helling richting
het Hieronymuserf gaat weg.
Ontwerp Park Oosterspoorbaan
Sinds januari 2017 is het fiets- en wandelpad
van Park Oosterspoorbaan vanaf de Koningsweg
tot aan de Abstederdijk in gebruik. Voor het
laatste deel, met aansluiting op de Maliesingel,
heeft het college van B&W in juli 2019 het
definitief ontwerp vastgesteld.
− Het fietspad wordt 3,5 meter breed en komt
direct tegen de spoordijk.
− Langs de westzijde van het spoor sluit het
fiets- en voetpad aan op de Maliesingel.
− Het wandelpad komt tegen de achtertuinen
van de Maliesingel. De nieuwe woningen op
het Hieronymuserf gebruiken dit pad ook.
− Tussen het wandel- en fietspad komen 11
nieuwe bomen.
− Direct naast de spoorbrug komt een nieuwe
fiets-/voetgangersbrug over de
Minstroom. Deze vervangt de houten
voetgangersbrug.

aangepast. De bocht nabij de aansluiting op de
Maliesingel wordt ruimer. En er komt een extra
boom aan de achterkant van de woningen aan de
Maliesingel. De vergunning is nu definitief
verleend. Er is één beroep aangetekend bij de
rechtbank. Tijdens de beroepsprocedure mogen
we starten met de uitvoering.
Bouwkundige opname
Vanaf maandag 6 januari 2020 start de
aannemer met de uitvoering.
Voor enkele direct aanwonenden laat de
gemeente voorafgaand aan de werkzaamheden
een bouwkundige opname (nulmeting) uitvoeren,
om mogelijke schade aan woningen door
bouwwerkzaamheden te kunnen beoordelen.
De bewoners van deze woningen worden in
december benaderd door Fides Expertise.
Planning
December 2019 oplevering woningen
Hieronymuserf
6 januari 2020 start aanleg fiets- en voetpad
Maart 2020
inrichting Hieronymuserf gereed
April 2020
fiets- en voetpad gereed
Informatie & contact
Meer informatie over de Oosterspoorbaan,
waaronder het ontwerp, vindt u op:
www.utrecht.nl/oosterspoorbaan/
Als u naar aanleiding van dit wijkbericht vragen

Vergunning definitief verleend
Na ter inzage legging van de
omgevingsvergunning hebben we een paar
zienswijzen ontvangen. Het ontwerp is naar
aanleiding hiervan op een paar details

heeft, kunt u contact opnemen met Roelof
Doedens, via 030-286 5610.
Voor vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Oost: oost@utrecht.nl
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