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Aangepaste rijroutes Halve Maan 
 

Vanaf 3 maart 2023 sluiten we de Johan Wagenaarkade ter hoogte van de Dafne Schippersbrug af voor 

doorgaand verkeer. We noemen dit een 'knip'. Deze knip is nodig omdat een deel van de rijweg bij de Johan 

Wagenaarkade 1-10bis verdwijnt. Er komt nieuwbouw en meer groen. Woonin (voorheen Mitros) start vanaf 3 

maart met de bouwwerkzaamheden. In dit wijkbericht leest u wat er gaat gebeuren met de weg en de rijroutes 

en wat dit voor u betekent.   

   

 

Wat gaat er veranderen?  

We maken voor auto’s een knip onder de Dafne 

Schippersbrug. Dat betekent dat u vanaf 3 maart 2023 

niet meer met de auto via de Johan Wagenaarkade 

onder de Dafne Schippersbrug door kunt rijden. De 

rijrichting voor meerdere straten in uw wijk wijzigt 

daardoor. We passen de verkeersborden aan, zodat 

de nieuwe rijroutes duidelijk zijn. Op de achterkant van 

dit wijkbericht ziet u de nieuwe autorijroutes op de 

kaart. Met de fiets of lopend kunt u nog wel onder de 

brug door en blijft de rijrichting in de zijstraten 

ongewijzigd. 

 

Waarom passen we de rijroutes aan? 

We realiseren de knip en passen de routes aan om de 

doorgaande verkeersdrukte in de wijk te beperken en 

om het bouwplan mogelijk te maken. Het college van 

B&W heeft dit besluit genomen bij de vaststelling van 

het bestemmingsplan Johan Wagenaarkade 1-10bis. 

Bij het project Johan Wagenaarkade 1-10bis verdwijnt 

een stuk weg om plaats te maken voor de nieuwbouw 

en meer openbaar groen. Dit deel wordt ingericht als 

onderdeel van de Parkzone Johan Wagenaarkade. 

 

In eerste instantie wordt de knip bij de Dafne 

Schippersbrug uitgevoerd met een tijdelijke oplossing. 

Als de nieuwbouw én het openbare groen eromheen 

klaar zijn, komt er een definitieve inrichting. Dan krijgt 

u een nieuw wijkbericht. 

 

 

 

 

 

  

Denkt u ook mee?   

Voorjaar 2023 organiseren we een ontwerpsessie voor 

het gebied tussen de Dafne Schippersbrug en het 

Victor Hugoplantsoen. Als er straks geen auto’s meer 

onder de Daphne Schippersbrug door rijden, kunnen 

we de directe omgeving anders inrichten. We kijken 

graag samen met de omwonenden wat we kunnen met 

dit stuk van de Johan Wagenaarkade en het Victor 

Hugoplantsoen ernaast. 

 

Meer informatie? 

Alle informatie over het bouwproject en de aangepaste 

routes vindt u op de website van de gemeente onder 

het kopje Bouwprojecten in de wijk West.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Sanne Bischoff, projectmanager van de gemeente 

Utrecht, via JohanWagenaarkade1-10@utrecht.nl of 

via 14 030. 

 

Voor andere vragen over de wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau West, Jan Pieterszoon 

Coenstraat 62, via west@utrecht.nl of via algemeen 

telefoonnummer 14 030. 
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Afbeelding: gewijzigde verkeerssituatie Halve Maan-Noord 

 

Afbeelding 2: Gewijzigde verkeerssituatie Halve Maan-Zuid 
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