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Functioneel Ontwerp Archimedeslaan-Noord vastgesteld 
 
De nieuwe inrichting van de Archimedeslaan-Noord is weer een stapje verder. Het functioneel ontwerp is op 
21 februari vastgesteld door het college van Burgemeesters en Wethouders. Dit ontwerp werken we nu verder 
uit tot een definitief ontwerp. De werkzaamheden starten eind 2023. In dit wijkbericht leest u nogmaals wat de 
uitgangspunten voor de vernieuwde inrichting zijn en wat de volgende stappen zijn.  
 
Ontwerp 
Eerder bent u geïnformeerd over de vernieuwde 
inrichting van de Archimedeslaan-Noord. Het eerste 
ontwerp (het integraal programma van eisen en 
functioneel ontwerp) is nu vastgesteld door het college 
van B&W. De belangrijkste uitgangspunten voor de 
nieuwe inrichting zijn:  

- De huidige rijbaan wordt ingericht als fietsstraat in 

rood asfalt. Auto’s zijn dan te gast en moeten 

voorrang geven aan fietsers.  
- Het huidige fietspad maakt plaats voor een 

(onverhard) voetpad. 
- De ruimte die vrijkomt door de rijbaan te 

versmallen naar een gebruikelijke breedte voor 
een fietsstraat, richten we in met gras, planten 
en/of bomen. 

- Ook het fietspad vanaf de Archimedeslaan naar de 
Biltsestraatweg via de Offerhausweg wordt 
vervangen door asfalt. 

- De bussluis behouden we, maar deze komt 
ongeveer 25 meter noordelijker te liggen.  

- Ten zuiden van de bussluis komen twee 
parkeerplaatsen voor touringcars. Deze kunnen 
hier wachten totdat ze de bezoekers van de stad 
weer kunnen ophalen in het centrum.  

- De openbare verlichting wordt vervangen zodat 
deze aansluit bij de nieuwe inrichting.  

 
Op de achterzijde van deze brief ziet u een impressie 
van hoe de vernieuwde inrichting er ongeveer uit kan 
zien. Meer informatie over de plannen leest u op 
www.utrecht.nl/archimedeslaannoord. Hier kunt u ook 
het plan dat is vastgesteld door het college van B&W 
inzien. 
 
Hoe nu verder?  
We gaan het eerste ontwerp nu verder uitwerken tot 
een voorlopig ontwerp. Daarna werken we het ontwerp 
in samenwerking met de aannemer verder uit tot een 
definitief ontwerp. De uitvoering staat gepland in het 
najaar van 2023.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Dieke Govers (projectmanager) via 
archimedeslaan@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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