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Rioolvervanging parallelweg Europalaan Noord 
fase 2  
 
Eind juni start de gemeente met fase 2 van de rioolvervanging in de parallelweg van de Europalaan Noord. Op 
4 april 2022 startte de gemeente met het eerste gedeelte (fase 1). In dit wijkbericht leest u wat de 
werkzaamheden voor u betekenen. 
 
Wat gaan we doen 
De eerste fase ronden we eind juni af. Dit is iets later 
dan gepland, omdat we een kleine hoeveelheid 
vervuilde grond zijn tegengekomen (die we dan 
vervangen door schone grond). Ook het wegpompen 
van het grondwater ging wat moeilijk. Het riool is na 
fase 1 vernieuwd vanaf het tankstation OK tot aan De 
Stadstuin. De weg kan dan weer gebruikt worden. 
 
Op 20 juni start fase 2. In deze fase werken we ter 
hoogte van het MAX gebouw tot en met De Stadstuin. 
Deze fase duurt ongeveer 5 maanden. We verwachten 
half november klaar te zijn. In geval van 
archeologische vondsten of bij slecht weer, kan de 
planning uitlopen.  
Via de website www.utrecht.nl/riooleuropalaan vindt u 
steeds de actuele planning. 

 
Planning 
In de week van 13 juni maakt de aannemer het 
werkgebied klaar, met onder andere verkeersborden 
en boombescherming. Op maandag 20 juni 2022 
beginnen de werkzaamheden. Als we in fase 1 nog 
tegenslagen hebben, beginnen we later met fase 2. Dit 
geven we dan aan op de tekstborden bij het MAX 
gebouw.  
 
Het werk in fase 2 gebeurt in 4 delen (zie kaartje op de 
achterkant). Per fase zijn er bepaalde omleidingen. De 
bedrijven blijven bereikbaar tijdens de 
werkzaamheden, soms via een omleiding. 
 
Fase 2A-I: 20 juni tot en met 11 juli 
In deze fase werken we van het MAX gebouw tot aan 
de kruising bij de Praxis.  

De kruising bij de Praxis blijft open en de Praxis is via 
die manier bereikbaar. Het MAX gebouw en de 
bedrijven, en inwoners aan het Europaplein zijn 
bereikbaar via de Kanaalweg. 
 
Fase 2A-II: 11 juli tot en met 25 juli 
In deze fase werken we aan de kruising bij de Praxis. 
Hierdoor zijn De Stadstuin, ALLSAFE en Praxis te 
bereiken via de ingang bij het OK tankstation. Het 
MAX gebouw en de bedrijven en inwoners aan het 
Europaplein zijn bereikbaar via de Kanaalweg. 
 
Fase 2B: 25 juli tot en met eind september 
Vanaf kruispunt Praxis tot en met de kruising bij 
ALLSAFE. Het verkeer richting de Beneluxlaan wordt 
omgeleid via de Koningin Wilhelminalaan. De 
Stadstuin en ALLSAFE zijn te bereiken via de ingang 
bij het OK tankstation. 
 
Fase 2C: eind september tot en met half november 
Dit is het laatste deel en loopt van de ALLSAFE 
kruising tot en met de Stadstuin. Beide zijn bereikbaar 
via de ingang bij het OK tankstation of via de ingang bij 
de Praxis. 
 
De aannemer werkt van maandag tot en met vrijdag 
tussen 7.00 tot 19.00 uur. Meestal stopt de aannemer 
om 16.00 uur. Om eventuele vertraging in te halen, 
kan het zijn dat er vaker tot 19.00 uur wordt 
doorgewerkt en ook op zaterdag.  

 
Afsluiting en bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden is het gedeelte waarin we 
werken, afgesloten voor alle verkeer behalve 
voetgangers. Dit geven we op tijd aan met borden. 

http://www.utrecht.nl/riooleuropalaan


 

  

Ook kunt u tijdelijk niet parkeren in het gedeelte waar 
we werken. We vragen u dan ergens anders in de 
straat te parkeren. Twee weken voordat de 
werkzaamheden beginnen plaatsen we 
parkeerverboden. 
 
Wat merkt u van de werkzaamheden? 
Nadat we het riool hebben vernieuwd kan het soms 
stinken. Dit verdwijnt meestal na enkele dagen. De 
ondergrondse containers die voor het MAX gebouw 
staan, kunt u blijven gebruiken voor uw huisafval.  
 
Meer informatie? 
Alle actuele informatie vindt u op 
www.utrecht.nl/riooleuropalaan.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
opzichter Frank Daggelder of projectleider Jan 
Anderson via het telefoonnummer 14 030.  
 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188 
of via telefoonnummer 14 030. 
 

Slopen busremise voor herinrichting Merwede 
Op dit moment zoekt de gemeente naar een aannemer 
voor het circulair slopen van de busremise. Circulair 
slopen betekent dat alle materialen die bij het slopen 
vrijkomen en nog bruikbaar zijn, een tweede leven 
krijgen. Zodra deze partij gekozen is, gaat de sloop 
van start. We informeren u daarover op een later 
moment. We verwachten dat de sloop in oktober 2022 
is afgerond. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Werkgebied per fase 
 

 

http://www.utrecht.nl/riooleuropalaan

	Wat gaan we doen
	Planning
	Fase 2A-I: 20 juni tot en met 11 juli
	Fase 2A-II: 11 juli tot en met 25 juli
	Fase 2B: 25 juli tot en met eind september
	Fase 2C: eind september tot en met half november

	Afsluiting en bereikbaarheid
	Wat merkt u van de werkzaamheden?
	Meer informatie?
	Slopen busremise voor herinrichting Merwede
	Werkgebied per fase



