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11 januari 2021 start werkzaamheden
Tolsteegbrug en Wijde Doelen
Maandag 11 januari starten we met de laatste twee fases van de herinrichting van de Tolsteegbarrière. We
richten dan de Tolsteegbrug (de straat tussen Twijnstraat en Ledig Erf) opnieuw in en verrichten
werkzaamheden in de Wijde Doelen. We verwachten 1 maart 2021 klaar te zijn met de herinrichting. In dit
wijkbericht leest u meer over de werkzaamheden en de bereikbaarheid.
Wat gaan we doen
Bij de werkzaamheden ter hoogte van de voormalige
bushalte stuitten we op een grote betonplaat. Deze
plaat ligt, voor zover we nu kunnen zien, onder de
gehele rijbaan tussen de Twijnstraat en de brug.
Waarschijnlijk is deze plaat een overblijfsel van een
oude trambaan. Omdat de betonplaat in de weg ligt,
moet deze eruit.
Als eerste verwijderen we op de Tolsteegbrug en in de
Wijde Doelen alle verharding (straatstenen).
Vervolgens gaan we de betonplaat weghalen. We
zagen de plaat in stukken en breken het zorgvuldig af.
Op deze manier verminderen we de overlast voor de
buurt. Daarna gaan we de openbare weg weer
opbouwen met zand en de nieuwe stenen. Ook op de
Tolsteegbrug worden in het wegdek de contouren van
de voormalige Tolsteegpoort weer zichtbaar.

de voor hen georganiseerde alternatieve routes, ook in
verband met de as-lastbeperkingen in de binnenstad.
Bewoners kunnen met de auto via de Bartholomeibrug
en Abstederbrug het gebied binnen de singels
bereiken. Bij de Wijde Doelen zal extra aandacht
worden besteed aan schoolgaande kinderen tijdens de
werkzaamheden. Bevoorrading van winkels en andere
bedrijven in een werkvak kan via de looppaden, die
geschikt zijn voor rolcontainers.

In de Wijde Doelen leggen we de nieuwe bushalte
aan, passen we de stoep aan en repareren we stukjes
asfalt.
Bereikbaarheid en bevoorrading
Gedurende de werkzaamheden aan de Tolsteegbrug
zijn de Twijnstraat, Tolsteegbarrière en de Wijde
Doelen voor voetgangers en fietsers (met fiets aan de
hand) bereikbaar. Voor auto- en vrachtverkeer wordt
een omleiding ingesteld en plaatsen we verwijsborden.
Ondernemers en bedrijven die gebruik maken van
deze routes worden door de aannemer benaderd over

Kaartje van de omleidingsroutes voor gemotoriseerd
verkeer
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Huisvuilinzameling
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw huisvuil aan het
einde van een werkvak aanbieden. De containers voor
glas en plastic verdwijnen van de huidige plek. Eerder
bent u per wijkbericht geïnformeerd over de beoogde
nieuwe locatie voor de afvalcontainers op de hoek van
de Wijde Doelen-Nicolaasdwarsstraat. Totdat de
nieuwe, definitieve locatie is gerealiseerd, komen er
tijdelijke containers voor glas op de Tolsteegbrug.
Plastic mag vanaf dat moment bij het restafval worden
aangeboden. Op de huidige locatie verwijzen we met
een bord naar de tijdelijke locatie.
Planning
De werkzaamheden aan de Wijde Doelen en de
Tolsteegbrug starten gelijktijdig op 11 januari 2021.
Het voorbereidende werk vindt plaats in de week
daarvoor. We verwachten uiterlijk op 1 maart 2021
klaar te zijn met de gehele herinrichting. De einddatum
is afhankelijk van de omvang van de betonplaat.
Wat is er al gebeurd
Het plein ter hoogte van cafés De Poort en Ledig Erf is
klaar. Op de Tolsteegbarrière is de poortmarkering in
het straatwerk zichtbaar. Fase 1 en 3 zijn daarmee
afgerond. Op 11 januari beginnen we met fase 2 en 4.
De vier fases zijn in het kaartje hieronder
weergegeven.

Achtergrond van de herinrichting
De nieuwe inrichting voor de Tolsteegbarrière en -brug
zorgt voor een betere ontsluiting van de zuidelijke
binnenstad vanaf het NS-station Vaartsche Rijn. Er
komt meer ruimte en comfort voor voetgangers en
fietsers. De stoep en de rijbaan komen (waar mogelijk)
op dezelfde hoogte om er een echt plein van te
maken. Het nieuwe ontwerp vindt u op
www.utrecht.nl/tolsteegbarriere.
Communicatie over de herinrichting
Aannemer KWS heeft een bouwapp. Hiermee blijft u
op de hoogte van het project. In de app communiceren
zij over de ontwikkelingen, planning en mogelijke
hinder. Daarnaast is er via de app een chatfunctie voor
vragen en opmerkingen. Het project volgt u door het

als favoriet aan te vinken. U downloadt de app via de
play store of app store.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Martin Staal van Stadsingenieurs, via telefoonnummer
14 030 of martin.staal@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.
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