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Stand van Zaken Herinrichting Oudwijkerdwarsstraat
De gemeente gaat de Oudwijkerdwarsstraat in 2020 herinrichten. Voordat dit werk start, voeren Stedin en Vitens
werkzaamheden uit aan de ondergrondse gas- en drinkwaterleidingen. In dit wijkbericht leest u meer over de
start en uitvoering van de werkzaamheden. Ook nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst op 19 februari
2020 waar u meer informatie krijgt over het geplande onderhoud en de herinrichting.
De Oudwijkerdwarsstraat is toe aan onderhoud

om de scheiding tussen rijbaan en passeerstrook

vervangen het wegdek, (hoofd)riool en de

asfalt/klinkers voor een optische versmalling van

en krijgt tegelijkertijd een nieuwe uitstraling. We

te benadrukken. Bovendien zorgt de afwisseling

leidingen van de openbare verlichting in het

de straat.

Homeruslaan. Ook vervangen de nutsbedrijven

In de Oudwijkerdwarsstraat vervallen drie

maken we de straat verkeersveiliger en

van de bomen te vergroten en op een aantal

Mei 2019: eerste ontwerp

naar 315m2). Ook de fysieke ruimte voor

ontwerpen kunnen bekijken. Op 7 mei

112m2). Na de herinrichting kunnen er 58

gedeelte tussen de Burgemeester Reigerstraat en
Vitens en Stedin hun leidingen. Tegelijkertijd

reguliere parkeerplekken. Door de plantvakken

aantrekkelijker qua uitstraling.

plekken groenvakken naast de rijbaan te maken,

Het afgelopen jaar heeft u verschillende
presenteerden wij het eerste ontwerp in Podium

Oost. Het voorstel was om de straat in te richten
met klinkers en verkeersplateau’s in de rijbaan.

wordt het oppervlak groen vergroot (van 21m2

geveltuintjes wordt groter (van 55m2 naar

fietsen meer in rekken worden gestald. Die
fietsen verdwijnen dus uit de loop.

Bewoners gaven aan nu al overlast (geluid en

Bij de herinrichting van de Nachtegaal-/Burg.

inrichting zonder klinkers en drempels om

van de Burg. Reigerstraat verplaatst naar de

voorkomen. Met die boodschap zijn we opnieuw

nodig om de doorstroming van het verkeer in de

trillingen) te ervaren en pleitten voor een

Reigerstraat wordt de bushalte aan het pleintje

overlast en schade aan de woningen te

Oudwijkerdwarsstraat. Deze verplaatsing is

aan de slag gegaan met een tweede ontwerp.

Nachtegaalstraat beter te laten verlopen en het

Aanpassing ontwerp

maken.

In dit tweede ontwerp is met andere maatregelen

pleintje voor de Albert Heijn aantrekkelijker te

de verkeersveiligheid en de inrichting van de

Definitief Ontwerp

geen verkeersplateau’s. De rijbaan wordt asfalt.

een Definitief Ontwerp. In het Definitieve

Alhoewel deze maat de snelheid drukt, levert

zien. Relevante documenten en informatie over

elkaar te kunnen passeren. Op een viertal

www.utrecht.nl/oudwijkerdwarsstraat.

straat verbeterd. In dit ontwerp zitten

De rijbaan wordt ook versmald naar 5,50 meter.
dit voor grote voertuigen problemen op om

Het tweede ontwerp hebben we uitgewerkt naar

Ontwerp kunt u zien hoe de straat eruit komt te
de herinrichting vindt u op

plaatsen worden daarom smalle passeerstroken

in klinkers aangelegd. Voor klinkers is gekozen
Verspreidingsgebied:
Oudwijkerdwarsstraat en aangrenzende straten
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Het Nieuwe Inzamelen

op elkaar af te stemmen. Informatie over deze

buurtbijeenkomst in oktober 2019 gezegd dat in

www.utrecht.nl/verkeersprojecten.

Inzamelen wordt ingevoerd. Gestart is met het

Tijdens de werkzaamheden van Stedin blijft de

ondergrondse containers. Daarmee hopen we de

de werkzaamheden van Vitens (2 maart) wordt

combineren met de werkzaamheden van de

Voetgangers en Fietsers kunnen van de straat

Om werk met werk te maken, is tijdens de

de Oudwijkerdwarsstraat ook het Nieuwe

projecten kunt u terugvinden op

zoeken naar geschikte plekken voor de

straat open voor alle verkeer. Vanaf de start van

noodzakelijke ondergrondse werkzaamheden te

de straat voor gemotoriseerd verkeer afgesloten.

herinrichting.

gebruik blijven maken. Woningen in de

Inmiddels zijn hierover eind vorig jaar twee

bereikbaar. Voor gemotoriseerd verkeer wordt

inloopbijeenkomsten geweest. Binnenkort

krijgen bewoners van de Oudwijkerdwarsstraat
informatie over het vervolg.

Wanneer starten de werkzaamheden?

Stedin vervangt in de Oudwijkerdwarsstraat

Oudwijkerdwarsstraat blijven voor bewoners
een omleidingsroute ingesteld.

De woonstraten aansluitend op de

Oudwijkerdwarsstraat blijven bereikbaar.
Per 2 maart gaat ook buslijn 8 een andere route

rijden. Hierover wordt u nog nader

tussen de zijstraat naar het terrein van het

geïnformeerd, via de gemeente en o.a. de

Oudwijkerdwarsstraat) en de Beukstraat de

De werkzaamheden van de nutsbedrijven hebben

vindt plaats in het trottoir aan de zijde met de

Daarover wordt u door Vitens en Stedin middels

Spoorwegmuseum (ook

gasleiding en de huisaansluitingen. Het werk
even huisnummers.

website van Qbuzz.

gevolgen voor het parkeren in de straat.
een bewonersbrief tijdig geïnformeerd.

Vitens start op 2 maart met onderhoud aan de

Inloop

Homeruslaan en werken dan steeds in vakken

ontmoetingscentrum Podium Oost,

waterleiding. Zij starten aan de kant van de
van ca. 80 meter.

Verwacht wordt dat de gemeente eind mei kan

starten met haar riool- en wegwerkzaamheden.

Dit zal tot en met het eerste kwartaal 2021 in

beslag nemen. In deze periode zullen ook nog
werkzaamheden door Vitens worden verricht.

De nutsbedrijven starten eerder dan gepland.
Dit heeft te maken met logistieke-

(bouwverkeer) en afstemmingsaspecten met het
werk van de gemeente.

Bereikbaarheid en Verkeer

De komende periode krijgt uw wijk te maken met
veel werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn

nodig om de Voorstraat/Wittevrouwenstraat,

Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat, het

Malieblad en de Oudwijkerdwarsstraat opnieuw
in te richten met meer ruimte voor fietsers en
voetgangers en meer groen. Al deze

werkzaamheden proberen we zo goed mogelijk

Op 19 februari is in het sociaal cultureel

Oudwijkerdwarsstraat 145, een inloop

georganiseerd. Hier kunt u meer informatie
krijgen over de planning, uitvoering en

consequenties van het werk. Op 2 momenten

kunt u binnenlopen, namelijk van 16.00 – 17.30
uur of van 19.00 – 20.30 uur.

Overigens, ook voor de werkzaamheden aan de
Nachtegaalstraat is een dergelijke inloop

georganiseerd en wel op 11 en 13 februari

tussen 19.00 en 21.30 uur. Deze inloop is echter
in het wijkbureau Oost, F.C. Donderstraat 1.

Meer informatie

Heeft u eerder behoefte aan informatie? Dan

kunt u contact opnemen met André ten Boden
via telefoon nummer 14 030 of e-mail

oudwijkerdwarsstraat@utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Oost, F.C.

Donderstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.
.

