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Wijkbericht

februari 2020

Nieuwe locatie voor hoogteportalen Prins Hendriklaan
De gemeente Utrecht plaatst tussen 17 en 21 februari twee hoogteportalen bij het viaduct op de Prins
Hendriklaan. De portalen zouden vorig jaar al geplaatst worden. Eén van de twee gekozen locaties
bleek toen niet wenselijk. We hebben daarom een nieuwe locatie gezocht en gevonden.
Eerder ontving u een wijkbericht dat de portalen

rijden.

geplaatst zouden worden. We kregen vragen
over de exacte locatie aan de westzijde van het

Wanneer?

viaduct. Het portaal ter hoogte van huisnummers

De portalen worden geplaatst in week 8, tussen

103 en 50 (Rietveld Schröderhuis) was niet

17 en 21 februari. We starten rond 9.00 uur en

wenselijk. Daarom hebben we gezocht naar een

verwachten rond 15.00 uur klaar te zijn. Tijdens

nieuwe locatie en die is gevonden. Het portaal

de werkzaamheden blijft steeds één weghelft

komt nu ter hoogte van huisnummers 60 en 101,

beschikbaar. Verkeer hoeft dus niet om te rijden.

dus iets verder van het viaduct af.
Meer informatie
Daarvoor verlengen we de verhoogde

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

middenberm en de stoep ter hoogte van

met Leo van Ettekoven van Stadsbedrijven, via

huisnummer 101/103. Het bestaande parkeervak

telefoon nummer 14 030 of e-mail

wordt iets kleiner, maar biedt nog steeds

BORG@utrecht.nl

voldoende ruimte voor een auto.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
We plaatsen aan beide zijden van het viaduct een

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Oost, F.C.

hoogteportaal. Het portaal komt over één

Donderstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.

rijbaan, waardoor de zijstraten (Laan van
Minsweerd en Erasmuslaan) bereikbaar blijven
voor voertuigen hoger dan 2,40 meter.
Waarom?
De doorrijhoogte van het viaduct aan de Prins
Hendriklaan is 2,40 meter. Met enige regelmaat
komen voertuigen vast te zitten onder het
viaduct. Daarom plaatst de gemeente portalen.
Een hoogteportaal is een metalen ‘poort’, met
loshangende balk. Als een voertuig hoger dan
2,40 meter onder het portaal doorrijdt, rijdt hij
tegen de balk aan. De balk komt tegen het
voertuig, waardoor de bestuurder wordt
gewaarschuwd niet onder het viaduct door te
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