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Voortgang aanleg park Oosterspoorbaan
De aanleg van het laatste deel van het park Oosterspoorbaan gaat gestaag door. Met deze aanleg sluit het
bestaande fiets- en wandelpad vanaf de Abstederdijk straks aan op de Maliesingel. Hiermee wordt een
doorgaand fietspad langs het wandelpad van de huidige Parallelweg een feit.
In dit wijkbericht leest u meer over de werkzaamheden en de planning.
Bouwweg & woningen Hieronymuserf
De 9 woningen op het Hieronymuserf, achter
Maliesingel 74, zijn inmiddels opgeleverd. De inrichting
van het terrein rondom de woningen wordt begin mei
afgerond. De bouwweg is inmiddels versmald tot 3,5
meter en vormt nu de fundering van het nieuwe
fietspad.
Uitloop werkzaamheden
In december 2019 informeerden wij u over de start
aanleg van dit laatste deel van het Park
Oosterspoorbaan op 6 januari 2020. Vanwege enkele
onvoorziene tegenvallers is er wat uitloop van de
werkzaamheden. Helaas is de grote cypres naast de
Minstroom omgewaaid tijdens de laatste storm in
februari. Omdat de boom op het hek langs het spoor is
gevallen, moesten er herstelwerkzaamheden gedaan
worden.
Daarnaast moet de fundering van de nieuwe fiets/voetgangersbrug over de Minstroom opnieuw worden
berekend en getekend. We verwachten hierdoor pas in
mei te kunnen starten met de aanleg van de brug. Na
plaatsing van de brug, naar verwachting medio juni,
kan het fietspad worden geasfalteerd.
Bomen en groen
De 11 nieuwe bomen, die tussen het wandel- en
fietspad komen, worden in het plantseizoen aan het
eind van het jaar geplant. Dit geldt ook voor een deel
van het overige groen.

Verspreidingsgebied:
Omgeving Hieronymuswerf

Planning
Mei 2020
Eind juni 2020
Eind 2020

inrichting Hieronymuserf gereed
fiets- en voetpad Park
Oosterspoorbaan gereed
bomen en groen aanplanten

Informatie en contact?
Meer informatie over de Oosterspoorbaan, waaronder
het ontwerp, vindt u op:
www.utrecht.nl/oosterspoorbaan/
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Roelof Doedens van Ontwikkelorganisatie Ruimte, via
telefoonnummer 030-286 5610.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Donderstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.
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