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6 juli start werkzaamheden herinrichting Lange
Nieuwstraat
Begin juni stuurden wij u een wijkbericht over het uitstel van de start van de herinrichting van de Lange
Nieuwstraat. Door andere werkzaamheden in de buurt en de tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied
konden we geen gebruikmaken van de geplande omleidingen voor het verkeer. Het afsluiten van de straat
vonden wij daardoor onverantwoord. Met het opstellen van nieuwe omleidingsroutes blijft de straat
bereikbaar en kunnen we op 6 juli starten met de herinrichting. In dit wijkbericht leest u meer over de
achtergrond, aanpak, planning, bereikbaarheid en andere gevolgen van de herinrichting.
Achtergrond
De Lange Nieuwstraat vormt het hart van het
Museumkwartier. We willen van deze straat een
prettige en veilige straat maken voor bewoners en
bezoekers, met veel ruimte voor fietsers en
voetgangers.
De aanpak van de werkzaamheden en planning
Het werk start aan de zijde van de Agnietenstraat.
Gefaseerd werken we richting de Hamburgerstraat.
Een deel van de straat wordt afgesloten, dit noemen
we het werkvak. Hier wordt al het straatwerk
weggehaald, worden lantaarnpalen en andere nieuwe
zaken aangebracht, waarna de nieuwe bestrating
wordt gelegd. We werken in zeven fasen. De eerste
vijf weken werken we aan fase 1 en 2 tot de
Vrouwjuttenstraat. Na een korte bouwvak gaan we
eind augustus verder met fase 3 t/m 7. Doorgaand
verkeer kan in oktober weer door de straat rijden. In
november wordt het werk afgerond.
De aannemer werkt van maandag t/m vrijdag tussen 7
en 17 uur. Op enkele momenten zal er ook in de
avond en het weekend gewerkt worden om kruisingen
en inritten zo kort als mogelijk te stremmen. De direct
betrokkenen worden hier door de aannemer apart over
geïnformeerd.
Bereikbaarheid
Door de rijrichting van de Korte Smeestraat om te
draaien (richting de Oudegracht) blijft het mogelijk voor
auto’s en vrachtverkeer om de straat te verlaten
gedurende de eerste fasen van het werk. Hierdoor zijn
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we zijn niet afhankelijk van de afsluiting op de
Nieuwegracht, Herenstraat of de uitbreiding van het
voetgangersgebied. We plaatsen borden voor fietsers,
auto’s en ander verkeer met informatie over de
omleidingsroutes. Voetgangers kunnen langs het
werk(vak) lopen, zodat de woningen, winkels en
andere gebouwen te voet bereikbaar blijven. Fietsers
kunnen de Oudegracht en Nieuwegracht gebruiken om
om te rijden. Een kaartje met de omleidingsroutes voor
de eerste twee fasen zetten wij begin deze week op
www.utrecht.nl/langenieuwstraat. In de eerste periode
worden op kritische punten verkeersregelaars ingezet
om het verkeer te begeleiden en kan men wennen aan
de situatie. Zodra we voorbij de Korte Smeestraat zijn
met de werkzaamheden (september), veranderen de
omleidingsroutes. Hier wordt u later over
geïnformeerd.
Bevoorrading
Bevoorrading van winkels en andere bedrijven in een
werkvak kan via de looppaden, die geschikt zijn voor
rolcontainers. In de voorbereiding is een inventarisatie
gedaan van de periodieke en bijzondere leveringen in
de uitvoeringsperiode van het werk. De aannemer
heeft de opdracht om dit mogelijk te maken en
zonnodig een helpende hand toe te steken.
Huisvuilinzameling
De vuilniswagens kunnen niet door de straat rijden
tijdens de uitvoering. Tijdens de werkzaamheden kunt
u uw afval op de normale inzameldagen aan het einde
van een werkvak plaatsen. Bij voorkeur op een
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doorgaande route, zoals de kruising van de
Hamburgerstraat en de Lange Nieuwstraat of de
kruising met de Korte Smeestraat.
Bus 2
Tijdens het werk aan de straat rijdt bus 2 van Qbuzz
niet door de straat. De bus wordt omgeleid via de
Nobelstraat en de Maliesingel. Langs de
omleidingsroute komen tijdelijke haltes.
Parkeren
Tijdens de werkzaamheden zijn er minder
parkeerplaatsen beschikbaar. De parkeerplaatsen in
het werkvak kunnen niet worden gebruikt. Met een
geldige parkeervergunning kunt u, in het kader van de
proef ‘samenvoegen parkeerrayons’, ook in één van
de andere parkeerrayons in de Binnenstad parkeren.
Meer informatie over deze proef vindt u op
www.utrecht.nl/parkeren.
Communicatie
Zodra de omleidingsroutes aangepast worden,
informeren we u via een nieuw wijkbericht. We
plaatsen aankondigingsborden in de straat en
bouwdoeken. Op de website van het project
www.utrecht.nl/langenieuwstraat staat informatie over
de achtergrond, besluitvorming en tekeningen van de
nieuwe situatie. Voor actuele vragen over de
bereikbaarheid, werkzaamheden, overlast of andere
zaken rond de uitvoering kunt terecht bij de
gemeentelijk opzichter de heer H. Goris, via 14 030 of
langenieuwstraat@utrecht.nl, of neem contact op met
de heer H. Koot op 06 – 53 64 46 03 of via
info@hckoot.eu.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.

