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Voorlopig ontwerp Socrateslaan 
 
De Socrateslaan is nog een stap dichter bij de uitvoering. Voor de zomervakantie zijn het Integraal 
Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp vastgesteld. Dit betekent dat we de uitgangspunten en het 
ontwerp voor de nieuwe inrichting van de straat op hoofdlijnen definitief hebben gemaakt. In de afgelopen 
periode hebben wij het Functioneel Ontwerp uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. In dit wijkbericht leest u 
meer over de ontwikkelingen en het vervolg van het project.  

 
Wat verandert er aan de Socrateslaan 
- Er komt meer groen. In het midden van de 

Socrateslaan een brede middenberm met een 
dubbele rij bomen en tussen de fietspaden en 
rijbanen een tussenberm met een enkele bomenrij. 

- Door de ligging van de bestaande kabels en 
leidingen is er in de noordelijke en zuidelijke 
tussenberm ruimte voor 16 bomen in plaats van de 
eerder aangegeven 18 bomen. Deze twee bomen 
willen wij op een andere plek in de straat plaatsen. 
In de volgende fase kijken we naar een geschikte 
locatie.  

- De middenberm en zijbermen verlagen we zodat 
hemelwater de grond in kan zakken. Hiermee komt 
het water ten goede van groen en bomen en 
spelen we in op het veranderend klimaat.  

- Om het water goed af te kunnen voeren, moeten 
we de boom ter hoogte van huisnummer 38 
waarschijnlijk helaas weghalen en vervangen voor 
een nieuwe boom in de straat. In de volgende fase 
nemen we een definitieve beslissing. Alleen als het 
noodzakelijk is halen we een boom weg en 
plaatsen we hier een andere boom voor terug. 

- Er komt één rijbaan per rijrichting.  
- We verwijderen de verkeerslichten bij de 

kruispunten. We plaatsen zogenaamde 
doseerlichten zodat iedereen de Socrateslaan 
goed kan oversteken. 

- Ter hoogte van de Jutfaseweg maken we een 
oversteek voor fietsers om dit kruispunt veiliger, 
overzichtelijk en beter oversteekbaar te maken 
voor voetgangers en fietsers. 

- Aan twee kanten van de straat maken we 
fietspaden in twee richtingen.  

- De parkeerplaatsen komen aan de rijbaan te 
liggen. 

- De bushalte aan de Socrateslaan verplaatsen we 
naar een nieuwe plek, net over de Zuiderbrug. 

 
Wat hebben we gedaan 
In de vorige fase van het project heeft u de 
mogelijkheid gehad om te reageren op de 
uitgangspunten en het ontwerp voor de Socrateslaan. 
We hebben alle genoemde punten afgewogen en 
beantwoord in de reactienota welke reacties we wel en 
niet meenemen in het ontwerp en waarom. In de fase 
van het Voorlopig Ontwerp hebben we gekeken of de 
uitgangspunten van het eerdere ontwerp haalbaar zijn. 
Ook hebben we de uitgangspunten verder in detail 
uitgewerkt. Het ontwerp blijft verder op hoofdlijnen 
ongewijzigd. 
 
Reageren op Voorlopig Ontwerp 
Het Voorlopig Ontwerp en de vergroeningskaart van 
nu en straks kunt u bekijken op onze projectpagina 
www.utrecht.nl/socrateslaan. Langs de gevels, aan 
beide kanten van de straat, is er ook ruimte voor 
geveltuinen. Wij denken daarbij graag met u mee. Wilt 
u een geveltuin of reageren op het Voorlopig Ontwerp, 
dan kan dat tot en met zondag 6 maart. U kunt 
hiervoor mailen naar socrateslaan@utrecht.nl of bellen 
naar 14 030. De reacties nemen we mee naar de 
volgende fase waarna we bekijken wat we wel en niet 
kunnen meenemen in de nieuwe inrichting van de 
straat. 
 
Wat gaan we verder doen 
In maart stelt het college het Voorlopig Ontwerp vast.  
Hierna gaan wij door met het uitwerken van het 
Definitief Ontwerp. We bekijken nog een laatste keer 
of het ontwerp voldoet aan de uitgangspunten.  

http://www.utrecht.nl/socrateslaan


 
  

Daarnaast behandelen we de reacties, laten we 
onderzoeken uitvoeren, vragen we de nodige 
vergunningen aan en treffen we voorbereidingen voor 
de aanbesteding. 
 
U heeft in de fase van het Definitief Ontwerp de 
mogelijkheid om mee te denken en doen met het 
groen in de straat. U kunt bijvoorbeeld meedenken 
over het type planten dat er in de straat komt.  
 
Op dit moment staan de regenpijpen van de woningen 
in verbinding met het vuilwaterriool. Hierdoor verdwijnt 
er onnodig schoon water in het riool. Dit water kunnen 
we opnieuw gebruiken. In de volgende fase vertellen 
wij u ook hoe we schoon en vuil water willen scheiden.  
 
Na het Definitief Ontwerp gaan we aan de slag met het 
voorbereiden op de uitvoering. We verwachten half 
december 2022 te starten met de uitvoering. Daarover 
informeren wij u later dit jaar.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
projectteam via telefoonnummer 14 030 of door uw 
vraag te mailen naar socrateslaan@utrecht.nl.  
 
Ook leest u meer over de nieuwe inrichting van de 
Socrateslaan op www.utrecht.nl/socrateslaan. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, 
zuidwest@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030. 
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