WIJKBERICHT maart 2018
Afgelopen periode is er veel werk verricht door de nutsbedrijven en de infra aannemer om de kabels
en leidingen om het bouwterrein te leiden, de nieuwe riolering te voorzien, het realiseren van de
duiker etc. Mede door de vertraging van de werkzaamheden van de nutsbedrijven en de vorst van de
afgelopen periode is ervoor gekozen om het bouwterrein niet eerst uit te graven voor het boorwerk,
omdat dit boorwerk anders grote vertraging zou oplopen. Daarom is de aannemer deze week gestart
met het inbrengen van de boorpalen vanaf maaiveld.
Vanaf 28 maart a.s.:
Vanaf 28 maart a.s. gaat de infra aannemer verder met de werkzaamheden aan het zuidelijke deel van
de Eykmanlaan (nieuwe weg, groene middenberm, banden etc.). In het overleg met BBU (Bureau
Bereikbaarheid Utrecht; vertegenwoordigd door o.a. hulpdiensten/gemeente) is aangegeven dat de
Eykmanlaan tijdens deze werkzaamheden niet door middel van een gedeelde rijbaan (zogenaamd
om-en-om geregeld met verkeerslichten) gebruikt kan worden, maar dat er voor de veiligheid een soort
‘ringleiding’ gecreëerd moet worden.
Hierdoor zal de Eykmanlaan tijdelijk vanaf de bocht bij Apotheek De Gaard alleen in noordelijke richting
(richting de benzinepomp) bereikbaar zijn. Voor het verkeer vanaf de benzinepomp richting het
Eykmanplein gaat de omleiding (via de 30 km zone) via een stukje Winklerlaan naar de Lamerislaan,
Kapteynlaan en via de nieuwe bussluis en de Troosterlaan naar de Kardinaal de Jongweg (zie ﬁguur 1).
Om de bocht Winklerlaan-Lamerislaan goed te kunnen maken, zal het parkeren voor het eerste deel op
de hoek Lamerislaan aan de zijde van de ﬂats tijdelijk niet mogelijk zijn.
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In deze periode zal de Prof. Jordanlaan bij de Eykmanlaan afgesloten zijn voor doorgaand verkeer (t/m 18 mei).
Fietsers en voetgangers worden omgeleid aan het begin van de Prof. Jordanlaan naar de oversteek op de
Eykmanlaan. Ook het autoverkeer wordt via bebording omgeleid via de Eykmanlaan (zie ﬁguur 1).
De bushalte op de Eykmanlaan (ter hoogte van Prof. Jordanlaan) in de richting van het Eykmanplein zal
verplaatst worden naar de ‘oude bussluis’ ter hoogte van het winkelcentrum/achterzijde van de kerk. De bus
zal deze route vanaf maandag 26 maart a.s. rijden.
Verdere planning:
• Omstreeks 12 april a.s. zal de Kapteynlaan vanaf de Eykmanlaan (1 rijbaan) weer bereikbaar zijn.
• Vanaf week 21 is de Kapteynlaan weer in twee richtingen bereikbaar.
• Vanaf week 22 zijn de werkzaamheden aan de Eykmanlaan afgerond en wordt de omleiding opgeheven.
Openbaar gebied:
Over circa 2 weken informeren wij u over de inloopavond voor de plannen van het openbaar gebied.
Vragen:
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit informatiebericht dan verzoeken wij u contact met ons op te
nemen via storm@ﬁmek.nl. Op de donderdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bent u ook van harte welkom
tijdens de wekelijkse inloop in de bouwkeet t.h.v. de parkeerplaats bij de Lamerisﬂat (in de onderste
bouwkeet).
Wekelijks wordt er een mail verspreid met een update rondom de werkzaamheden van het winkelcentrum.
Mocht u dit bericht willen ontvangen, meldt u dan aan door uw e-mailadres door te geven via
storm@ﬁmek.nl. Voor algemene vragen over de wijk kunt u contact opnemen met het wijkbureau Noordoost;
telefoon 14 030 of noordoost@utrecht.nl. Alle nieuwsberichten en informatiebrieven rondom de bouw kunt u
terugvinden via www.winkelcentrumdegaard.nl.

