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Nieuwe fiets- en voetgangersbrug Kromme Rijn
(Mytylbrug)
Er komt een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding over de Kromme Rijn, de Mytylbrug. Het college van
burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen om de plannen hiervoor te gaan uitwerken. Op 6 oktober
organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de Mytylbrug. In dit wijkbericht leest u hier meer over.
Inloopbijeenkomst 6 oktober
U bent welkom op de inloopavond over de komst van
deze nieuwe brug. U hoort dan meer over de plannen,
de ligging van de brug en het proces. U kunt daarover
uw vragen stellen.
Deze avond zal plaatsvinden op donderdag 6 oktober
van 19.00-21.00 uur in restaurant Oude Tolhuys. U
kunt binnenkomen wanneer het u uitkomt. Aanmelden
is niet nodig.
Ligging brug
De Mytylbrug komt te liggen tussen de Mytylweg en de
Weg naar Rhijnauwen. De brug wordt alleen
toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Op de
achterkant van dit wijkbericht ziet u hoe de brug
ongeveer komt te liggen. Dit is de stippellijn op de
kaart.
Verbeteren van het fiets- en wandelnetwerk van de
stad
De Mytylbrug maakt het netwerk van fietspaden en
wandelpaden aan de oostkant van de stad beter. Door
deze brug hebben fietsers meer keuze aan fietsroutes.
De brug is straks onderdeel van de fietsroute tussen
station Lunetten en het USP. Ook worden de
sportvelden een stuk beter bereikbaar voor fietsers, via
een rustige en groene route. Door de aanleg van de
Mytylbrug wordt Maarschalkerweerd beter bereikbaar
voor fietsers en voetgangers.
Ontwerp van de brug
We gaan de komende tijd aan de slag met de plannen
voor de brug. We verzamelen alle eisen en wensen en
voegen ze samen. Uiteindelijk maken we een eerste
ontwerp voor de brug. Het college stelt deze eisen en
Verspreidingsgebied:
.....

het ontwerp samen vast. Dit noemen we het Integraal
Plan van Eisen en functioneel ontwerp.
Vervolg
Als het functioneel ontwerp gereed is organiseren we
een nieuwe bijeenkomst. Daar heeft u de gelegenheid
om te reageren op dat ontwerp. De reacties op het
ontwerp gebruiken we voor de definitieve
besluitvorming. We verwachten dat dat begin 2023 zal
zijn. We hopen in 2024 te starten met de bouw van de
brug.
Ontwikkeling van Maarschalkerweerd
De groei van de stad biedt kansen om te investeren in
een gezonde en prettige stad voor iedereen met meer
ruimte voor recreatie, groen en bewegen.
Maarschalkerweerd is zo’n plek waar je op adem kunt
komen en kunt ontsnappen aan de hectiek van de
stad. De gemeente Utrecht wil Maarschalkerweerd
ontwikkelen tot een aantrekkelijk en goed bereikbaar
gebied. Een gebied waar Utrechters en bezoekers
kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Annika Ridderikhoff (projectleider), via
mytylbrug@utrecht.nl of via 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Dondersstraat 1, via oostnoordoost@utrecht.nl of via
algemeen telefoonnummer 14 030.
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