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Begin januari wordt de bouwplaats voor de uitbreiding van De Gaard ingericht. Vanaf dat moment
is het tijdelijk niet mogelijk om vanaf de Kapteynlaan via de Valetonlaan langs het water naar
het zuidelijk deel van Tuindorp-Oost te rijden. Er komt een alternatieve route op de plek van de
huidige busbaan, tussen de kerk en het winkelcentrum. Dit kan alleen maar op een veilige manier, wanneer daar geen bussen meer rijden. In dit nieuwsbericht leest u hoe dit stapsgewijs
wordt aangepakt.

FIGUUR 1

Stap 1: Nieuwe busroute
Maandag 13 november starten de werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwe busroute. Deze gaat in de definitieve situatie aan
de oostkant van de kerk lopen, waardoor er in
de toekomst ruimte ontstaat in De Gaard voor
realisatie van een aantrekkelijk auto- en busvrij plein. De nieuwe busroute in 2 richtingen
met halte-eilanden en vrijliggende fietspaden
(zie figuur 1) wordt gerealiseerd op de plek
aan de voorkant van de kerk waar nu par-

keerplaatsen liggen. De zuid-noordroute voor
auto’s blijft zoals die nu is. Deze werkzaamheden duren 3-4 weken. De parkeerplaatsen
die op deze plek verdwijnen, worden in het
plan gecompenseerd door de parkeerplaatsen
op het parkeerdek van Albert Heijn (voor bewoners en ondernemers) en op de grote parkeerplaats voor de Lamérislaan. Ook in de tijdelijke
situatie zullen er tijdelijk extra parkeerplaatsen
komen. Daarover later meer.

Stap 2: Andere ingang parkeerplaats
tussen kerk en Kapteynlaan
De parkeerplaats tussen de kerk en Kapteynlaan wordt vanaf de tijdelijke verbindingsroute
toegankelijk gemaakt. De huidige ingang aan
de andere kant wordt afgesloten, omdat daar
de busroute gaat lopen (zie figuur 2). Dit wordt
op elkaar afgestemd, zodat dit parkeerterrein
altijd te gebruiken is.

Stap 3: Tijdelijke noord-zuidverbinding
Zodra de bus over de nieuwe verbinding aan
de oostkant van de kerk gaat rijden (medio december), komt er op de plek van de huidige
busbaan tussen kerk en winkelcentrum een
tijdelijke één richting verbindingsweg voor
het autoverkeer van Noord naar Zuid. Langs
deze weg komt een fietspad in 2-richtingen.
Ook komen er langs deze verbindingsweg
een aantal tijdelijke parkeerplaatsen, om de
parkeerplaatsen die bij de nieuwe busroute
verdwijnen te compenseren (zie figuur 2). De
verbindingsweg, het fietspad in 2-richtingen
en de tijdelijke parkeerplaatsen worden voor
de kerst opgeleverd. Vanzelfsprekend is deze
planning onder voorbehoud van de weersomstandigheden (bv vorst).

FIGUUR 2

Bouwplaats in januari
In januari wordt de bouwplaats voor de
realisatie van de nieuwe Albert Heijn aan de
noordkant van het huidige winkelcentrum De
Gaard ingericht. Op dat moment wordt de
Valetonlaan voor auto’s, fietsers en voetgangers
afgesloten. Er komt een omleidingsroute voor
fietsers naar De Gaard rond de bouwplaats.
Eind december zullen wij u informeren over
deze veranderingen in de verkeersstructuur,
die in januari worden gerealiseerd.
Dit nieuwsbericht is opgesteld in samenwerking
met de gemeente Utrecht. Daarbij is afgesproken om een centraal aanspreekpunt te hanteren.
Heeft u vragen over de inhoud van dit nieuwsbericht of over de uitvoering van de werkzaamheden? Stuur dan een e–mail naar Simone Storm (storm@fimek.nl) of bel 06-13777247.
Voor algemene vragen over de wijk kunt u
contact opnemen met het wijkbureau Noordoost. Telefoon: 14 030, e-mail: noordoost@
utrecht.nl. Alle nieuwsberichten en informatiebrieven rondom de bouw kunt u terugvinden
onder de knop ‘Actuele bouwinformatie’ op
www.denieuwegaard.nl.

