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Opnieuw straten rijbaan Twijnstraat 
 

Op 4 april 2022 start gemeente Utrecht met het herstraten van de Twijnstraat. De klinkers liggen los en 

daarom leggen we de straat opnieuw. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken tot en met 22 april.  

 

Wat gaan we doen? 

We zorgen dat de stenen in de rijbaan van de 

Twijnstraat niet meer klapperen als je er overheen 

rijdt.  Dit doen we door de “versteende” laag onder de 

stenen te vervangen door een ander soort zand. 

Daarna leggen we de stenen weer terug.  

 

Planning 

De werkzaamheden starten op maandag 4 april 2022. 

Het werk wordt in drie fasen uitgevoerd (zie kaartje 

achterkant wijkbericht). Zo veroorzaken we zo min 

mogelijk hinder. We werken alleen aan de rijbaan. De 

stoepen kan iedereen gewoon gebruiken. Aannemer 

Koot voert het werk uit. 

 

Fase 1: 4 – 8 april 

We starten op het gedeelte tussen de Nicolaasstraat 

en de Vollersbrug. Deze werkzaamheden duren 

ongeveer 1 week. Hier voeren we klein straatwerk uit. 

Als het veilig is, schuiven we de hekken steeds op, 

zodat een gedeelte van de straat weer open is. 

 

Fase 2: 11- 15 april 

Hier werken we tussen de Nicolaasstraat en de Wijde 

Watersteeg. Deze werkzaamheden duren ook 1 week. 

 

Fase 3: 18 – 22 april 

Het gedeelte tussen de Wijde Watersteeg en de 

Tolsteegbarrière is de laatste fase. Deze 

werkzaamheden zijn ook in 1 week uit te voeren.  

Het totale werk duurt ongeveer 3 weken. We werken 

maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 17:00. In 

het weekend sluiten we de werkvakken af. 

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid? 

Auto’s en fietsers leiden we om met borden. Tijdens de 

werkzaamheden kan het winkelend publiek gewoon 

over de stoep lopen. Fietsen over de stoep mag niet. 

Wij letten extra hierop. We vragen u om tijdens de 

werkzaamheden geen fietsen te parkeren op de stoep, 

vanwege de beperkte ruimte.  

Tijdens de werkzaamheden kan het parkeren van 

auto’s niet in de Twijnstraat. Dat geven we 2 weken 

van te voren aan met parkeerverbod borden. Staat uw 

auto er toch? Dan slepen wij die op uw kosten weg. 

Laden en lossen stemmen we af met de winkeliers. 

Zet uw afval op de ophaaldag buiten, de aannemer zet 

het dan op een plek waar de inzamelwagen bij kan. 

Wat merkt u van de werkzaamheden 

Er zal natuurlijk wat overlast zijn door aan- en afvoer 

van materiaal door machines en het aantrillen van de 

klinkers. We proberen de geluidsoverlast altijd zo min 

mogelijk te houden. Het zand moet een aantal weken 

blijven liggen, zodat het goed tussen de stenen kan 

komen. Enige voorzichtigheid is dan aan te raden 

wanneer u door de straat rijdt en fietst. We vragen u 

om dit zand te laten liggen en niet weg te vegen.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u 

contact opnemen met omgevingsmanager Annemieke 

van den Bogaert-Verschuur, telefoonnummer 14 030. 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of 

via telefoonnummer 14 030. 

Verspreidingsgebied: Twijnstraat e.o. 
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