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Vrachtwagenverbod en breedtebeperkingen
wervengebied binnenstad
Vanaf dinsdag 2 maart 2021 geldt er een vrachtwagenverbod en komen er meerdere fysieke
breedtebeperkingen in het wervengebied in de binnenstad. In dit wijkbericht van programma Wervengebied
informeren we u over deze nieuwe verkeersmaatregelen.
In het kader van het programma Wervengebied
hebben we u in september via een wijkbericht
geïnformeerd over het voornemen om een
vrachtwagenverbod en breedtebeperkingen in te
voeren in het wervengebied. In het najaar hebben
bewoners, eigenaren van kelders en
goederenvervoerders meegedacht over de nieuwe
maatregelen via online chatsessies.
Waarom nieuwe verkeersmaatregelen?
Onder de rijbaan van de grachten in de binnenstad
bevinden zich unieke en eeuwenoude werfkelders,
belangrijk erfgoed dat we zo goed mogelijk willen
behouden. Om dit belangrijke Utrechtse erfgoed te
beschermen gelden in de binnenstad verkeersregels
om groot en zwaar verkeer te weren. Ondanks de
geldende aslastbeperking van maximaal 2 ton blijkt dat
er nog steeds te zwaar verkeer over de grachten met
werfkelders rijdt. Daarom voeren we nu een
vrachtwagenverbod met breedtebeperkingen in.
Wat betekent dit?
Vanaf dinsdag 2 maart geldt een vrachtwagenverbod
op onderstaande grachten met werfkelders (inclusief
enkele toegangswegen):
 Oudegracht
 (Kromme) Nieuwegracht
 Plompetorengracht
 Drift
We plaatsen borden die het verbod aangeven. Daar
waar het fysiek mogelijk is, brengen we daarna ook
breedtebeperkingen aan. De weg wordt door het
plaatsen van obstakels versmald. Vrachtwagens en
voertuigen breder dan 2,2 meter kunnen dan niet meer
over de grachten rijden.
Verspreidingsgebied: Binnenstad

Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u een kaartje
waarop te zien is waar het vrachtwagenverbod geldt
(donkergrijs = bestaand verbod, gekleurd =
voorgenomen verbod). De binnenstad blijft altijd
bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.
Meepraten over locatie breedtebeperkingen
We onderzoeken waar de breedtebeperkingen precies
moeten komen. Wilt u hierover meepraten? Meld u
zich dan aan door vóór 1 februari te mailen naar
werven@utrecht.nl met onderwerp ‘meepraten locatie
breedtebeperkingen.’ Geef daarbij aan welk deel van
de gracht het betreft (zie kaartje).
Heeft u bezwaar tegen het vrachtwagenverbod?
Voor het vrachtwagenverbod is een verkeersbesluit
nodig. Voor het instellen van het vrachtwagenverbod is
de binnenstad opgedeeld in 6 gebieden. Per gebied
wordt een verkeersbesluit opgesteld. Mocht u bezwaar
hebben tegen het vrachtwagenverbod, dan vragen wij
u zich te melden bij de gemeente. Het verkeersbesluit
wordt op 19 januari gepubliceerd in de Staatscourant
via www.officielebekendmakingen.nl. Daarop kunt u tot
2 maart formeel bezwaar maken.
Zo blijft u op de hoogte
 Download de Utrechtse wervenapp in uw Play- of
Applestore
 Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief via
werven@utrecht.nl
 Neem eens een kijkje op de website
www.utrecht.nl/werven. Hier leest u ook alles over
de Commissie van Wijzen en hun eerste
voortgangsrapportage.
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Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Roelof Doedens (projectleider korte termijn verkeersmaatregelen), via telefoonnummer 14 030 of
werven@utrecht.nl
Donkergrijs = bestaand vrachtwagenverbod
Gekleurd = voorgenomen vrachtwagenverbod

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.

