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Nachtwerkzaamheden Nachtegaalstraat
Onlangs informeerden we u over de nachtwerkzaamheden aan het asfalt van woensdag 21 op 22 april. Deze
werkzaamheden konden onverwachts niet doorgaan, vanwege te lage temperaturen. In dit wijkbericht leest u
meer over de nieuwe nachtwerkzaamheden en wat dit voor u betekent. De nieuwe werkzaamheden staan
gepland in de nacht van dinsdag 11 mei op woensdag 12 mei.
Asfalteren
Vanwege de lage temperatuur was het niet mogelijk
om in de nacht van 21 april op 22 april te asfalteren.
Helaas was het ook niet mogelijk om overdag te
asfalteren, omdat dit teveel hinder zou opleveren in de
straat. De werkzaamheden zijn verplaatst naar
dinsdag 11 mei 19.00 uur tot woensdag 12 mei 07.00
uur. We doen er alles aan om de planning aan te
houden, maar als het regent of weer zo koud is,
kunnen we niet asfalteren en moeten we de planning
helaas opschuiven. De reservenacht die we hebben is
de nacht van 12 mei op 13 mei.
Licht- en geluidshinder
U kunt in de periode van de nachtwerkzaamheden
licht- en geluidshinder ervaren. We werken ’s nachts,
om overdag de drukte van het verkeer te vermijden.
Bereikbaarheid tijdens het asfalteren
De weg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor
fietsers en motorvoertuigen. Tijdens het asfalteren zijn
er geen parkeerplaatsen of laad- en losplaatsen
beschikbaar in de Nachtegaalstraat. Automobilisten
kunnen gebruikmaken van andere parkeerplekken in
de buurt. Fietsers leiden we ter plekke om.
Voetgangers kunnen altijd veilig langs de werkvakken
lopen en zo de woningen en winkels tijdens
openingstijden in de straat bereiken. Op woensdag 12
mei gaat de straat weer open voor fietsers en
voetgangers. Voor de auto’s blijft tot het eind van alle
werkzaamheden de éénrichtingsregeling van kracht.
Streetprint
In de week van 17 mei brengen we een middenstrook
aan in het bestaande asfalt. Dit is een “Streetprint”,
een patroon van klinkers dat in het asfalt wordt

Verspreidingsgebied:
Nachtegaalstraat, Burgemeester Reigerstraat en omliggende straten

gedrukt. Door het aanbrengen van deze Streetprint
ontstaat een scheiding tussen de twee rijstroken. Voor
fietsers is deze middenstrook gewoon te passeren.
Bereikbaarheid bij werkzaamheden Streetprint
De weg is tijdens de werkzaamheden twee en halve
dag afgesloten voor fietsers en motorvoertuigen.
Verkeersbegeleiders leiden het bestemmingsverkeer
om, zodanig dat zij kunnen laden en lossen in de
Nachtegaalstraat. Doorgaand verkeer leiden we met
behulp van borden om. Voetgangers kunnen altijd
veilig langs het werkvak lopen en zo de woningen en
winkels tijdens openingstijden in de straat bereiken.
Afronding in mei
Naar verwachting zijn we eind mei klaar met alle
werkzaamheden en wordt de Nachtegaalstraat weer
vrijgegeven voor al het verkeer in beide richtingen.
Contact
Meer informatie over het project herinrichting
Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat vindt
u op: www.utrecht.nl/nachtegaalreiger
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact
opnemen met omgevingsmanager Willem Addink,
telefoonnummer 14 030 of nachtegaalreiger@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost, via telefoonnummer 14
030 of oost@utrecht.nl
We doen er alles aan om hinder zo veel mogelijk te
beperken. Mocht u tijdens de werkzaamheden toch
overlast ervaren, dan kunt u dat doorgeven via
utrecht.slimmelden.nl.
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