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Herinrichting Nachtegaalstraat
De komende periode verbeteren we de Nachtegaalstraat. We willen de straten zo inrichten dat het prettiger
wordt om er te wonen, winkelen en verblijven. We verbeteren de doorgaande route voor fietsers. Op 4 januari
2021 starten de werkzaamheden. In dit wijkbericht leest u wat dit voor u betekent.
Planning en aanpak werkzaamheden
De herinrichting van de Nachtegaalstraat start op
maandag 4 januari 2021. Als alles volgens planning
verloopt is de herinrichting in mei 2021 gereed. In
opdracht van de gemeente Utrecht voert aannemer
NTP B.V. de werkzaamheden uit. De werkzaamheden
vinden plaats tussen ’s morgens 7.00 uur en
19.00. Incidenteel kan ook op zaterdag worden
gewerkt.
De aannemer voert het werk in verschillende fases uit.
Het doorgaande verkeer leiden we met borden om. De
Nachtegaalstraat blijft toegankelijk voor fietsers,
voetgangers en bestemmingsverkeer, zodat de
bevoorrading van de winkels gewoon doorgaat.
Elke fase bestaat uit een werkvak van ongeveer 80
meter. Op deze manier beperken we de overlast en
garanderen we de bereikbaarheid van de
hulpdiensten. Per vak is ongeveer twee tot drie weken
nodig voor de werkzaamheden.
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Bij de start van de werkzaamheden (de eerste fase)
wordt er gewerkt voor de woningen en bedrijven van
de Nachtegaalstraat 2 t/m 32 en 62 t/m 94.
In april wordt de Nachtegaalstraat voor één avond én
nacht afgesloten. Dan wordt er geasfalteerd. Ook
hierover ontvangt u te zijner tijd een wijkbericht met
meer informatie.
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden in de eerste fase is de
Nachtegaalstraat in één richting open (stad in van
Maliebaan richting Centrum) voor bestemmingsverkeer
(laden/lossen en omwonenden). Bij de tweede tot en
met de laatste fase gaat het verkeer in één richting
stad uit (Centrum richting Maliebaan). U ontvangt dan
een wijkbericht met meer informatie.
Fietsers hebben in beide richtingen doorgang.
Voetgangers kunnen altijd veilig langs de werkvakken
lopen en zo de woningen, winkels en horecazaken in
de straat bereiken.
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Parkeren
Tijdens de werkzaamheden zijn alle parkeerplaatsen in
de Nachtegaalstraat niet beschikbaar. Vooraf worden
er parkeerverboden geplaatst. De ruimte van de
parkeerplaatsen is nodig om laad- en losplekken te
realiseren, maar ook voor het werkvak én voor de
veilige scheiding tussen fietsers en auto’s. Als u over
een parkeervergunning beschikt dan verzoeken wij u
tijdens de werkzaamheden te parkeren in rayon Buiten
Wittevrouwen.
Voor het parkeren van fietsen is helaas minder ruimte
tijdens de werkzaamheden. We verzoeken u dan ook
de fietsen in de zijstraten of op de Maliebaan te
parkeren in de desbetreffende fietsparkeervakken. Aan
het eind van de werkzaamheden komen er nieuwe
fietsklemmen en fietsnietjes terug in de straat.

Meer informatie?
Over de herinrichting Nachtegaalstraat:
www.utrecht.nl/nachtegaalreiger
Voor vragen over de uitvoering kunt u bellen met
omgevingsmanager Willem Addink, via telefoon
14 030 of e-mail: nachtegaalreiger@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Donderstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.

Laden en lossen
Bevoorrading van ondernemers is mogelijk op laad- en
losplekken. Deze worden aangegeven met een
duidelijk bord en zijn niet verder dan directe nabijheid
van de huidige laad- en losplekken.
Openbaar vervoer
Tijdens de werkzaamheden rijdt buslijn 8 niet door de
straat maar via een omleidingsroute. Meer informatie
vindt u op https://www.u-ov.info/reizen/omleidingen-enverstoringen.
Afval
Tijdens de werkzaamheden kunt u zowel het huisafval
als bedrijfsafval (voor bedrijfsafval geldt als
voorwaarde dat u een contract heeft met de
gemeente) aanbieden op de aangewezen plekken in
de Nachtegaalstraat. Deze locaties worden duidelijk
met een bord als verzamelplek aangegeven en
verschuiven met het werk mee. Zodra een van de
zijstraten van de Nachtegaalstraat voor verkeer is
afgesloten maken we hier een afvalverzamelplek.
Buurtbuddy
Tijdens de werkzaamheden is er een ‘buurtbuddy’
aanwezig, te herkennen aan een jas met de term
‘buurtbuddy’. Deze medewerker heeft de taak om de
overlast voor u zo veel als mogelijk te beperken. Dit
doet de buurtbuddy door:
-de verkeersroutes vrij van obstakels te houden;
-zorgen dat alle looproutes van een harde ondergrond
zijn voorzien;
-ondersteuning aan hulpbehoevenden bij oversteken.
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