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Hoofdstuk 1. Inleiding

Utrecht groeit snel. Niet alleen qua inwonertal (de prognose is 400.000 

inwoners in 2030) maar ook het aantal banen en het toerisme groeien snel. 

Om de toename van inwoners, forenzen en toeristen te kunnen opvangen, 

kiest Utrecht voor groei naar een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare 

stad. Een aantrekkelijke openbare ruimte speelt een belangrijke rol in 

deze groeiambities. Deze openbare ruimte is het domein van voetgangers, 

fietsers en autoverkeer. In dat kader zijn of worden in de wijken Buiten 

Wittevrouwen en Oudwijk straten zoals de Nachtegaalstraat, Reigerstraat en 

de Maliebaan opnieuw ingericht. Ook de Oudwijkerdwarsstraat is toe aan 

een herinrichting.

1.1 Aanleiding
De Oudwijkerdwarsstraat is in hoofdzaak een woonstraat met enkele 

winkels, horeca en verschillende voorzieningen. De inrichting van 

de straat wordt als eentoning en verkeersonveilig ervaren (zie ook 

het kader aandachtpunten bewoners op pagina 13). Voor 2019 is de 

Oudwijkerdwarsstraat opgenomen in het onderhoudsprogramma van de 

gemeente. Hierbij gaat het om het vervangen van het wegdek (asfalt), het 

(hoofd)riool en de leidingen van de openbare verlichting. Daarnaast gaat 

Vitens de asbestcement leidingen vervangen en Stedin de gasleidingen. 

In een advies uit april 2018 schrijft de wijkraad Oost over de 

Oudwijkerdwarsstraat dat de straat qua inrichting en uitstraling één van 

de meer troosteloze straten van de wijk is met een gezondheidscentrum 

en een drukbezocht sociaal cultureel ontmoetingscentrum Podium Oost. 

Bovendien wordt de straat gebruikt door fietsende scholieren, maar het 

is geen hoofdfietsroute. Hoewel de straat behoort tot 30 km-zone, sluit 

de inrichting hier onvoldoende op aan. Op haar verzoek tot herinrichting 

stelt de gemeente Utrecht zich welwillend op, maar de herinrichting dient 

gecombineerd te worden met gepland onderhoud aan de riolering. Hiervoor 

heeft de gemeenteraad in het voorjaar van 2018 budget beschikbaar gesteld 

om de verkeerveiligheid in de straat te vergroten. Naast de vervanging van 

het wegdek, riool en de leidingen van de openbare verlichting kunnen van 

dit budget ook maatregelen worden getroffen om de openbare ruimte her in 

te richten. 

1.2  Opgave 
De herinrichting van de openbare ruimte van Oudwijkerdwarsstraat heeft 

twee hoofddoelstellingen:

• Het bevorderen van de verkeersveiligheid in de straat, met name 

het bevorderen van de naleving van de bestaande snelheidslimiet 

(hekenbaarheid 30km/u zone) en het vergroten van de 

oversteekbaarheid. 

• Het creëren van een prettiger verblijfsklimaat in de straat, onder 

andere door toevoegen van groen, mits de onder- en bovengrondse 

ruimte dit toelaat. 

Door het realiseren van deze hoofddoelstellingen krijgt de 

Oudwijkerdwarsstraat meer de uitstraling van een woonstraat. In het 

ontwerp dient ook over duurzaamheid nagedacht te worden. Hieronder 

vallen in dit geval maatregelen voor klimaatadaptatie, circulair materiaal 

gebruik en duurzaam energiegebruik en transport. 

De ruimte tussen de gevels is beperkt (variërend van circa 10 tot 14 

meter). Zeker vanwege ruimte die een busverbinding vraagt. Daarom is 

Figuur 1: Locatie van de 

Oudwijkerdwarsstraat 

(zwarte lijn) in Utrecht.
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het noodzakelijk om keuzes te maken in de verschillende vormen van 

ruimtegebruik. Hierbij is gezocht naar de best passende inrichting bij de 

functie en het karakter van de straat en de aanliggende panden. 

1.3 Plangebied
Het plangebied strekt zich uit vanaf de kruising Burgemeester Reigerstraat-

Oudwijkerdwarsstraat tot de kruising met de Homeruslaan, zie figuur 2. In 

het stuk tussen de Homeruslaan en de Zonstraat is vervanging van riolering 

en wegdek onnodig en dit valt daarom buiten het plangebied van dit 

project. De herinrichting richt zich op de ruimte van gevel tot gevel. 

Het plangebied heeft een inhoudelijke relatie met (het plangebied van) de 

herinrichting van de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat. 

In het ontwerp van deze herinrichting is opgenomen dat de bushalte 

van lijn 8 op de Burgemeester Reigerstraat bij de kruising met de 

Oudwijkerdwarsstraat verplaatst zal worden naar het noordelijk deel van de 

Oudwijkerdwarsstraat. Daarom hoort het deel van de Oudwijkerdwarsstraat 

ten noorden van de kruising met de Wagendwarsstraat bij het project 

herinrichting Nachtegaalstraat-Burgemeester Reigerstraat. Een goede 

afstemming tussen beide projecten is dus noodzakelijk.

1.4 Aanpak/Totstandkoming van dit IPvE/FO
Voorafgaand aan het ontwerpproces is advies ingewonnen bij onder andere 

bewoners en ondernemers. Vervolgens is dit concept Integraal Programma 

van Eisen (IPvE) tezamen met een concept Functioneel Ontwerp (FO) 

opgesteld. In mei 2019 is het concept IPvE en het concept FO voorgelegd 

aan bewoners en overige belangstellenden. Zij konden daarop reageren met 

wensen en knelpunten. Daarna is een reactienota opgesteld en het IPvE en 

FO definitief gemaakt, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 

met de opmerkingen van de belangstellenden. De belangrijkste wijziging 

daarbij is het vervallen van de plateau’s en het terugkomen op de keuze 

voor klinkerverharding. Om de snelheid van het verkeer toch te remmen en 

ruimte te winnen voor onder andere groen is er gekozen voor en combinatie 

tussen een optische- en fysieke versmalling in de vorm van kantstroken en 

kleine wegversmallingen (50 centimeter aan beide zijden). 

Dit IPvE en het FO worden voorgelegd aan het college van burgemeester en 

wethouders. Zij bepalen of het IPvE en het FO kan worden uitgewerkt in een 

definitief ontwerp.

Figuur 2: Kaart van de huidige situatie met werkgrens
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Hoofdstuk 2. Huidige situatie

2.1 Historie
De Oudwijkerdwarsstraat is ontstaan als één van de wegen rondom 

de inmiddels verdwenen Sint Stevensabdij. In de omgeving van de 

Oudwijkerdwarsstraat lagen van oudsher hoveniersgronden . Vanaf 

1870 vond hier bebouwing plaats langs straten die loodrecht op de 

bestaande verbindingen liggen. Particulieren realiseerden kleine blokken 

arbeiderswoningen. In de jaren twintig van de 20ste eeuw werd met de 

Homeruslaan een doorbraak uitgevoerd, die dwars door de bestaande 

structuren van de Zonstraat en de Oudwijkerdwarsstraat heenging. Na 

serieuze dreiging met grootschalige sloop, heeft in de loop van de jaren 

zeventig van de 20ste eeuw veel woningverbetering plaatsgevonden en 

werd bestaande bebouwing deels vervangen door nieuwbouw. Hierdoor is 

een mix ontstaan van verschillende soorten bebouwing uit verschillende 

tijdsperioden.

Figuur 3: De 

Oudwijkerdwarsstraat 

in 1922 met links het 

hoekhuis nr. 111 met de 

Iepstraat.

Figuur 4: De 

Oudwijkerdwarsstraat in 

1968 ter hoogte van de 

kruising met de Eikstraat.

Figuur 5: De 

Oudwijkerdwarsstraat 

in 2018 ter hoogte van 

de kruising met de 

Lindestraat.
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2.2 Bestaande situatie in 2019

De Oudwijkerdwarsstraat is een relatief smalle straat met aan weerszijden 

bebouwing (zie figuur 6). Deze bebouwing varieert van bebouwing uit de 

tweede helft van de 19de eeuw tot bebouwing uit de jaren ‘90 van de vorige 

eeuw. De straat is voornamelijk een woonstraat met enkele winkels, horeca 

en verschillende voorzieningen zoals een sportschool, gezondheidscentrum, 

een kinderdagopvang en een sociaal cultureel ontmoetingscentrum (zie 

figuur 7). De openbare ruimte bestaat uit een zwarte asfalt rijbaan met 

op drie plaatsen een weg versmalling, twee fietssuggestiestroken, enkele 

parkeervakken in grijze betonklinkers en voetpad in grijze betontegels aan 

weerszijden. De parkeervakken worden afgewisseld door bomen in (kleine) 

boomspiegels en fietsparkeerplaatsen (fietsenrekken of fietstrommels).

Figuur 6: Doorsnedes 

Oudwijkerdwarsstraat

Figuur 7: Functies 

gebouwen langs de 

Oudwijkerdwarsstraat
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2.3 Autoverkeer

De Oudwijkerdwarsstraat wordt op dit moment wat auto’s betreft 

in hoofdzaak gebruikt voor bestemmingsverkeer van en naar de 

gebouwen langs de weg en in de zijstraten. Per etmaal maken circa 1.500 

motorvoertuigen gebruik van de weg (in twee richtingen). De weg maakt deel 

uit van de 30 km/u zone. Om autoverkeer af te remmen zijn op drie plekken 

wegversmallingen aanwezig. Door het beperkte aantal motorvoertuigen (in 

beide rijrichtingen) werken deze echter zeer beperkt als snelheidsremmers. 

De inritconstructies welke in de zijstraten liggen zorgen ervoor dat het 

verkeer op de Oudwijkerdwarsstraat voorrang heeft. Dit heeft met name te 

maken met de aanwezigheid van de bus en de rijrichtingen van de zijstraten. 

De rijweg is tot 7,00 meter breed (inclusief fietsstroken). 

In het projectgebied van de Oudwijkerdwarsstraat zijn 19 parkeerplekken 

aanwezig (zie figuur 12). In het zijstraatje dat ook de naam 

Oudwijkerdwarsstraat heeft zijn 7 parkeerplekken aanwezig waarvan 

2 parkeerplekken voor de huisartsenpraktijk. Parkeren is alleen in de 

vakken toegestaan. De straat bevindt zich in parkeerzone A2, waar betaald 

parkeren aan de orde is. De parkeerplaatsen bevinden zich aan één zijde 

van de weg: ten zuiden van de Iepstraat aan de oostkant en ten noorden 

van de Iepstraat tot de Bloemstraat aan de westkant. Vanwege het smalle 

profiel zijn tussen de Bloemstraat en de Burgemeester Reigerstraat geen 

parkeerplaatsen aanwezig. In de zijstraten zijn veel meer parkeerplaatsen 

aanwezig. Uit de parkeerdrukmeting van 2016 blijkt dat de parkeerdruk 

in de Oudwijkerdwarsstraat over het algemeen hoog is (op de meeste 

meetmomenten meer dan 90% bezetting). In vergelijking met de andere 

Figuur 8 en 9: De 
drie aanwezige 
wegversmallingen moeten 
het verkeer afremmen.

Figuur 10: Er 
bevinden zich 26 
parkeerplaatsen in de 
Oudwijkerdwarsstraat

Figuur 11: Ook in de 
zijstraten wordt veel 
geparkeerd.

Figuur 8

Figuur 10

Figuur 9

Figuur 11

Figuur 12: Parkeren in de 

OudwijkerdwarsstraatP
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straten in Oudwijk is dit ook hoog. Zo kennen de zijstraten van de 

Oudwijkerdwarsstraat een lagere parkeerdruk. 

Op dit moment (februari 2019) zijn er nog geen laadpunten voor elektrische 

auto’s aanwezig in de Oudwijkerdwarsstraat. In de omgeving is momenteel 

de bezetting van de laadpunten erg hoog. Eigenlijk zijn de laadpunten in 

deze buurt altijd bezet in de nacht. 

2.4 Openbaar vervoer
Door de Oudwijkerdwarsstraat rijdt buslijn 8 van Utrecht Centraal naar 

het Oorsprongpark en weer terug (zie figuur 13). Overdag komen in beide 

richtingen zes bussen per uur door de straat. In de avond zijn dit vier 

bussen. Aan beide kanten van de straat is één bushalte aanwezig. De haltes 

worden goed gebruikt met gemiddeld 70 instappers en 68 uitstappers 

per dag (tellingen 2018). Het overgrote deel komt van of gaat naar het 

Centraal Station. Aan beide kanten is de halte vanwege ruimtegebrek 

zeer smal uitgevoerd en zonder zitvoorzieningen of Abri’s (wachthuisjes). 

Vanuit de herinrichting van de Burgemeester Reigerstraat is bepaald dat 

de bushalte “stad-uit” aan deze weg om de hoek wordt geplaatst in de 

Oudwijkerdwarsstraat. De afstemming over de exacte locatie en invulling 

van de halte wordt in dat project gevoerd, maar wel in afstemming met de 

herinrichting van de rest van de Oudwijkerdwarsstraat. De komende tijd 

zullen er elektrische bussen gaan rijden op lijn 8 in plaats van de huidige 

dieselbussen. Figuur 13: De route van buslijn 8

Figuur 14: Buslijn 

8 gaat door de 

Oudwijkerdwarsstraat

P
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2.5 Voetgangers
Aan beide zijden van de Oudwijkerdwarsstraat is een voetpad gelegen. 

De breedte van dit voetpad varieert van 1,60 meter tot ruim 3,5 meter (zie 

figuur 15). In de straat zijn geen oversteekvoorzieningen getroffen voor 

voetgangers. De inritconstructies in de zijstraten dragen wel bij aan de 

oversteekbaarheid van deze straten. Op het voetpad staan ook obstakels als 

lichtmasten, parkeerautomaten, paaltjes, vuilnisbakken elektriciteitskasten 

en verkeersborden. De fietsen die buiten de rekken staan zorgen soms voor 

een smallere doorgang. Openbare zitgelegenheden zijn niet in de straat 

aanwezig. Een aantal bewoners heeft een bankje voor hun huis geplaatst. 

2.6 Fietsverkeer
De Oudwijkerdwarsstraat maakt geen onderdeel uit van het hoofd en/of 

doorfietsroutenetwerk. De Oudwijkerdwarsstraat wordt door relatief veel 

fietsers gebruikt als doorgaande route (circa 2500 fietsers per etmaal ten 

opzichte van 1500 motorvoertuigen). Voor fietsers zijn op veel plekken 

fietsstroken op het wegdek aangebracht. De stroken zijn aan beide zijden 

ongeveer één meter breed en worden gemarkeerd door een onderbroken 

witte streep. Aan de zuidkant (tussen Oosterstraat en de Aurorastraat) en 

noordkant (tussen de Wagendwarsstraat en de Burgemeester Reigerstraat) 

ontbreken deze. 

Voor het fietsparkeren zijn op veertien locaties fietsparkeervoorzieningen 

aanwezig: drie fietstrommels (overdekt) en elf fietsenrekken (167 

plekken in het totaal, zie figuur 16). Deze zijn met name op de hoeken 

met de zijstraten gelegen. Uit een veldbezoek is gebleken dat met name 

rond voorzieningen zoals de sportschool, het gezondheidscentrum, de 

kinderdagopvang en het sociaal cultureel ontmoetingscentrum een gebrek 

aan fietsparkeerplekken is. Fietsen worden daarom op het voetpad geplaatst 

of tegen lichtmasten, borden of bomen. Buiten de werktijden zijn de 

Figuur 15: voetgangers in het noordelijk deel van de Oudwijkerdwarsstraat.

Figuur 16: 

Fietsvoorzieningen. De 

grootte van de cirkels 

geeft de verhoudingen 

van de hoeveelheid 

stallingen.

P

P
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fietstrommels bezet. Maar zij nemen visueel en fysiek relatief veel plek in 

wanneer dit wordt vergeleken met de fietsenrekken.

2.7 (Openbaar) groen
In de Oudwijkerdwarsstraat staan vijftien bomen (zie figuur 17). Al deze 

bomen zijn Spaanse Aken (Latijnse naam: Acer Campestre ‘Nanum’) en 

zijn in 2005 aangeplant. De bomen zijn in goede conditie en hebben een 

goede toekomstverwachting. De verplantbaarheid is wisselend net als de 

kroon- en stamdiameter. De bomen staan aan één zijde van de weg en 

zijn gecombineerd met de parkeerstroken: ten zuiden van de Iepstraat 

aan de oostkant en ten noorden van de Iepstraat tot aan de Bloemstraat 

aan de westkant. Vanwege het smalle profiel zijn tussen de Bloemstraat 

en de Burgemeester Reigerstraat geen bomen aanwezig. De bomen staan 

in boomspiegels van 1 bij 1 meter. In de Oudwijkerdwarsstraat zijn geen 

andere openbare groenobjecten aanwezig. Wel hebben op sommige plekken 

bewoners een smal (circa 50 centimeter breed) geveltuintje aangelegd of 

bloempotten geplaatst. 

Figuur 17: Openbaar 

groen in de 

Oudwijkerdwarsstraat

P

Aandachtspunten van bewoners

Comité De Goede Buur heeft vragen, zorgen en ideeën bij bewoners ten aanzien van de 

herinrichting van de Oudwijkerdwarsstraat geïnventariseerd. Hieronder volgt een aantal 

aandachtspunten dat hierin naar voren kwam:

• Hardrijden voorkomen en handhaven;

• Meer groen (bomen en geveltuintjes);

• Onveilige interactie fiets / autoverkeer / voetgangers (oversteekbaarheid);

• Verbetering van het kruispunt Oudwijkerdwarsstraat/Homeruslaan, ook voor de bus;

• Ruimte voor de bussen (bochten) en vrachtwagens (uitrit spoorwegmuseum);

• Trillingen van verkeer, niet verergeren door drempels;

• Meer fietsparkeerplekken, nu veel fietswrakken en fietstrommels;

• Verbeteren van de luchtkwaliteit en verminderen geluidsoverlast;

• Bredere trottoirs en oversteekplaatsen;

• Fietsvriendelijkere inrichting (bredere fietsstroken, fietsstraat eenrichtingsverkeer).

In bijlage I vindt u de hele lijst met reacties.
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Hoofdstuk 3. Beleidsambities

Ruimtelijke strategie 2016 – Utrecht kiest voor gezonde groei

In de ruimtelijke strategie staat dat Utrecht gaat 

voor gezonde verstedelijking. Voor de openbare 

ruimte betekent dit ruimte voor ontmoeting en 

een systeemsprong in de mobiliteit en het leggen 

van een accent op openbaar vervoer fiets en 

voetganger. Dit draagt bij aan een leefomgeving 

die uitnodigt tot een gezonde levensstijl, 

aanzet tot beweging en levendig is. Ook is er 

speciale aandacht voor klimaatadaptatie: het 

voorbereiden van de stad op een onontkoombare 

temperatuurstijging door bij de ontwikkeling van de stad in te zetten op het 

voorkomen van hittestress, verdroging en wateroverlast, het stimuleren van 

waterbergend vermogen en de doorstroming van water. Groen speelt bij 

meerdere van deze aspecten een belangrijke rol. 

Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte (2016)

Als uitwerking van de ruimtelijke 

strategie 2016 stelt deze kadernota 

dat de openbare ruimte straks, meer 

dan nu, aan moet sluiten op de 

kenmerkende stedenbouwkundige en 

historische kwaliteiten van de stad. De 

gemeente werkt aan een verbetering 

van de klimaatbestendigheid en 

toegankelijkheid. De openbare ruimte is de huiskamer van inwoners en 

ondernemers en het visitekaartje voor bezoekers.

De Oudwijkerdwarsstraat maakt deel uit van het gebied “de compacte 

stad”. De gebruiksdruk is hier relatief hoog en er is relatief weinig groen. 

Het uitgangspunt in “de compacte stad” is meer prioriteit te geven aan 

verblijfskwaliteit, groen en ruimte voor voetgangers en fietsers. 

Daarnaast valt de Oudwijkerdwarsstraat onder het kwaliteitsniveau 

Domstad. Dat wil zeggen: standaardinrichting en basis onderhoud. Eisen 

die aan dit kwaliteitsniveau worden gesteld zijn: zoveel mogelijk groen, 

brede voetpaden en rustig bestratingsmateriaal van asfalt, betonklinkers en 

–tegels.

Tot slot introduceert de kadernota een eigen stijl voor een bruikbare, 

aantrekkelijke en beheerbare openbare ruimte. Deze werkwijze kenmerkt 

zich door:

• vroegtijdige betrokkenheid van bewoners, ondernemers en andere 

belanghebbenden;

• de onlosmakelijke samenhang tussen de kwaliteit van de openbare 

ruimte en de kwaliteit van de gebouwde omgeving;

• de aandacht voor de kansen en onmogelijkheden van de ondergrond;

• het streven naar minder hinder in de stad (‘de straat één keer open’);

• een belangrijke bijdrage aan een gezonde en duurzame stad.

Mobiliteitsplan Utrecht 2025: 
Slimme Routes, Slim Regelen, Slim 
Bestemmen

Het mobiliteitsplan pleit voor 

meer verblijfskwaliteit, betere 

oversteekbaarheid en betere leefbaarheid. 

De Oudwijkerdwarsstraat valt in Zone B. In 

deze zone wil de gemeente de balans tussen verkeersstromen en de ruimte 

herstellen, met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en verblijfsfuncties. 

De inrichting van de openbare ruimte moet zo helder zijn, dat het verkeer 

zichzelf zoveel mogelijk regelt en verkeerslichten beperkt mogelijk zijn. De 

gemeente streeft naar een verkeersveilige stad en zo veel mogelijk inrichten 

met een 30 km/u-regime. Bij de Oudwijkerdwarsstraat is dit laatste al het 

geval.
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Nota stallen en parkeren

In deze nota staat dat de gemeente 

Utrecht onverminderd blijft inzetten op 

het realiseren van extra stallingsruimte 

voor de fiets. Zo wil de gemeente het 

stallingsgebruik stimuleren en de overlast 

van gevaarlijk en hinderlijk gestalde 

fietsen terugbrengen. Omdat de openbare 

ruimte steeds belangrijker wordt voor een 

leefbare stad en er ook steeds meer functies aan worden toegekend dient 

deze toename van stallingruimte goed te worden afgewogen tegen andere 

functies. 

Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030

De Oudwijkerdwarsstraat maakt geen 

deel uit van de groenstructuur of van 

de opgaven uit het groenstructuurplan. 

Wel kan de herinrichting daarvan 

bijdragen aan de opgaven “Gezonde 

Stad” en “Klimaatverandering”. Voor de 

klimaatopgave is meer groen nodig voor 

de opvang van water en verkoeling in de stad. Bij de herinrichting wordt 

daarom gezocht naar mogelijkheden om het groen in deze groenarme straat 

te verbeteren en te versterken. 

Bomenbeleid Utrecht (2009)

Het bomenbeleid zet in op meer volwassen bomen 

en een groter belang van bomen in ruimtelijke 

projecten. Een zorgvuldige afweging voor behoud, 

verplanten, herplanten of kappen is daarbij van 

belang. De bomen in de Oudwijkerdwarsstraat 

maken geen deel uit van de bomenstructuur van 

Utrecht, maar kunnen op lokale schaal wel een 

bijdrage leveren aan deze structuur.

Plan gemeentelijke watertaken 2016-2019

De gemeente heeft op het gebied van water wettelijk 

een aantal specifieke zorgplichten. Onder andere 

het transport van afvalwater en het verwerken 

van hemelwater. Een belangrijk onderdeel van dit 

beleid is het voorkomen van wateroverlast nu en in 

de toekomst. De ondergrondse en bovengrondse 

openbare ruimte kan hier een belangrijke bijdrage 

aan leveren.
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Hoofdstuk 4. Ontwerptoelichting

4.1 Principeprofiel
Bij de nieuwe inrichting zijn de bus, fietsers en voetgangers het vertrekpunt 

voor de indeling van de beschikbare ruimte tussen de gevels. Ook bij de 

nieuwe inrichting zal een snelheidslimiet van 30km/u gelden. Daarbij wordt 

een rijbaan van asfalt aangelegd. De totale breedte van deze rijbaan is 5,50 

meter. Zo wordt het verkeer verder afgeremd en ruimte gewonnen voor 

andere functies (groen, voetpad, fietsparkeren, etc.). Omdat de bussen 

ruimte nodig hebben om elkaar te passeren wordt de rijbaan op een viertal 

plaatsen verbreed tot 6,50 meter. Op deze plekken komt aan beide zijden 

van de rijbaan komt een 50 centimeter brede kantstrook (uitwijkstrook) 

uitgevoerd in klinkers. Daar waar de rijbaan smaller is worden stroken met 

groen aangebracht. Dit accentueert de wegversmallingen en geeft invulling 

aan de groene ambities. 

Zo denken wij een optimum te hebben gevonden tussen toegankelijkheid 

voor het busverkeer/hulpdiensten enerzijds en verkeersveiligheid 

(snelheidsremming) en ruimte voor andere functies anderzijds. 

Aan weerszijden van de rijbaan liggen trottoirs (zie profielen op pagina 

22 en 23). Functies zoals parkeren, busperron/-halte, ondergrondse 

afvalbakken, fietsen stallen, bomen, groen en verlichting krijgen een 

plek aan één zijde van de rijbaan. Zodra de ruimte tussen de gebouwen 

breder wordt blijft de breedte van de rijbaan gelijk en worden de trottoirs/

groenvakken breder. Dit profiel zorgt ervoor dat de auto een minder 

prominente plek krijgt ten bate van de voetgangers (breder voetpad waar 

mogelijk) en groen (plantvakken en geveltuintjes). Met dit profiel wordt 

binnen de beperkte ruimte invulling gegeven aan de beleidsdoelstellingen 

uit ‘Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen’. 

Naast de nieuwe groenstroken bij de versmallingen komt er ook meer ruimte 

voor groen waar dit mogelijk is. De huidige groenvakken rond de bestaande 

bomen zullen worden vergroot (2 x 3 meter) en worden beplant. Daarnaast 

hebben de bewoners de mogelijkheid om een geveltuintje aan te leggen.

De kruising met de Burgemeester Reigerstraat wordt in het project 

herinrichting Nachtegaalstraat- Burgemeester Reigerstraat uitgewerkt. 

P

• De Oudwijkerdwarsstraat is geen voorrangsweg en kent een normaal 

gebruik. De inrichting is afgestemd op een maximumsnelheid van 30 

km/u;

• Rijbaan uitvoeren in asfalt met een breedte van 5,50 meter;

• Groenstroken toevoegen langs de weg indien de trottoirruimte dit 

toelaat;

• Verbredingen op vier locaties, gelijkmatig verdeelt over de straat. Hier 

wordt aan beide zijden een kantstrook uitgevoerd in klinkers met een 

breedte van 0,50 meter;

• Fietser op de rijbaan;

• De totale breedte van de rijbaan moet voldoende breed zijn om het 

verkeer te faciliteren. De breedte van 6,50 meter (bij versmallingen 5,50 

meter) die passerende bussen nodig hebben is daarbij maatgevend 

(varieert nu tussen de 6,00 en 7,00 meter);

• Waar mogelijk aan één zijde van de weg (ten zuiden van de Iepstraat 

aan de oostkant en ten noorden van de Iepstraat tot de Bloemstraat 

aan de westkant) een strook voor voorzieningen zoals parkeren 

voor fiets en auto, bomen, parkeerautomaten en in de toekomst 

ondergrondse afvalcontainers. Deze strook is 2,20 meter breed;

• Autoparkeren in strook op rijbaanhoogte, overige voorzieningen op de 

hoogte van het voetpad;

• Overige ruimte voor voetpad en (gevel-) groen.  

Voetgangers en mindervaliden

• Doorlopende trottoirs ter hoogte van zijstraten;

• Trottoirs langs gevelzijde, bij voorkeur 1,80 meter breed. Incidenteel 

mag een voetpad dat weinig belopen wordt 1,20 meter breed zijn 

(exclusief trottoirband, zie Handboek Voetpaden voor Iedereen);

• Bij vernauwingen zoals boomkransen, paaltjes, lichtmasten is het 

voetpad bij voorkeur breder dan 1,20 meter maar ten minste 0,90 

meter breed (exclusief trottoirband);

 4.2 Uitgangspunten ontwerp

Indeling straatprofiel
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P

• Met Odense-huis (in podium Oost) is afgesproken tegels voor 

dementerenden op de stoep richting Reigerstraat te leggen;

• De breedte van de weg in combinatie met de verkeersintensiteit en het 

snelheidsregime (30 km/u) maakt oversteekvoorzieningen overbodig.

Fietsers

• Fietsers op de rijbaan; geen fietsstroken c.q. geen voorzieningen;

• Zo min mogelijk hinder in de doorstroming.

Parkeren voor de fiets

• Handhaven van het huidige aantal fietsparkeerplekken (167). 

Onderzoeken of extra plekken kunnen worden gerealiseerd, onder 

andere door de beschikbare ruimte in de zijstraten te benutten;

• Nut en noodzaak huidige fietstrommels afstemmen met bewoners/

gebruikers. Indien ze overbodig zijn, vervangen door fietsenrekken 

(minder ruimte, meer fietsen stallen);

• Fietstrommel ter hoogte van Podium Oost verplaatsen naar straatkant;

• Geen nieuwe fietstrommels in verband met ruimtegebrek.

Auto 

• Maximumsnelheid op Oudwijkerdwarsstraat bedraagt 30 km/uur;

• De huidige voorrangsregeling blijft bestaan. Alle zijstraten worden 

aangesloten met inritconstructies;

• De wegbreedte is standaard 5,50 meter;

• Verbredingen tot een maximum van 6,50 meter op vier plaatsen. 

Hier wordt de rijbaan optisch versmalt door middel van kantstroken 

in klinkerverharding. Zo wordt voorkomen dat auto’s (bij één type 

verharding) gaan “slalommen” tussen de versmallingen.

Parkeren voor auto’s

• Parkeerplaatsen in vakken op rijbaanniveau aan één zijde van de 

rijbaan;

• Volgens vastgesteld beleid kan het aantal parkeerplaatsen in 

Oudwijkerdwarsstraat afnemen met maximaal 2% met een maximum 

van 2 parkeerplekken per straat ten opzichte van de huidige situatie 

(“2%-regeling”). Dit betekent dat er 1 parkeerplek komt te vervallen bij 

de nieuwe inrichting van de Oudwijkerdwarsstraat (2% van 19 plekken). 

Ter hoogte van Podium Oost kijken we of deze parkeerplek kan worden 

vervangen door fietsparkeerplekken welke komen te vervallen bij de 

nieuwbouw van Podium Oost (zie figuur 18);

• Eénduidig parkeerregime in combinatie met laden en lossen;

• De paal ten behoeve van laden en lossen voor Podium Oost komt te 

vervallen;

• De inrit aan de Eikstraat 36 wordt omgevormd tot parkeerplek. Inrit 

aan de Oudwijkerdwarsstraat 79 BIS handhaven, hoewel hier voor zover 

bekend geen vergunning voor is;

• Bij de nieuwe inrichting worden in eerste instantie geen 

laadvoorzieningen geplaatst voor elektrische auto’s. Mocht hier vanuit 

de omgeving behoefte aan zijn dan kan dit worden heroverwogen.

Figuur 18: Impressie van het nieuwe Podium Oost. Hierbij is nog geen rekening 

gehouden met de functies die de openbare ruimte moet vervullen zoals (fiets-) parkeren, 

laad- en losruimte, verlichting, straatmeubilair, etc. 

P

P

P
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Bus

• Lijnbus 8 blijft gehandhaafd in twee richtingen;

• Halteplaats Oudwijkerdwarsstraat blijft aan beide zijden gehandhaafd 

op min of meer dezelfde locatie (niet meer dan 20 meter verplaatsen);

• Eén bushalte (met de richting stad-uit) wordt vanuit de Burgemeester 

Reigerstraat verplaatst naar het begin (noorden) van de 

Ouderwijkerdwarsstraat;

• Halteren vindt plaats op de rijbaan;

• Er worden geen extra voorzieningen getroffen nabij de bushaltes 

(bankjes, abri’s, et cetera);

• Er mag door de herinrichting geen substantieel rijtijdverlies voor de 

bus op treden ten opzichte van de huidige situatie.

Groen

• Bestaande bomen handhaven;

• Groeiplaatsen verbeteren;

• Ruimere boomspiegels en beplanten met lage heesters. Huidige 

situatie 1,00 bij 1,00 meter, nieuwe situatie 2,00 (breedte) bij 3,00 

meter (lengte);

• Parallel aan de rijbaan worden stroken voor groen aangebracht. 

Momenteel wordt gedacht aan laagblijvende heesters, maar concrete 

invulling volgt in een latere fase van het proces. 

• Bestaande geveltuinen blijven zoveel mogelijk gehandhaafd (figuur 19);

• Op plekken waar de breedte van het trottoir voldoende blijft (minimaal 

1.20 meter) worden bewoners in de gelegenheid gesteld zgn. 

geveltuintjes aan te leggen. Op verzoek neemt de gemeente de aanleg 

mee bij de herinrichting en stelt (klim-)planten ter beschikking.

Straatmeubilair

• Zo min mogelijk obstakels op de trottoirs;

• Uitstallingen zijn toegestaan conform het nieuwe Ontwikkelingskader 

Horeca Utrecht, tot maximaal 1,00 meter uit de gevel en mits minimale 

doorgang gewaarborgd blijft.

• Conform Handboek Openbare Ruimte en Atlas Straatmeubilair;

• Zo veel mogelijk combineren van bebording met verlichting en zo min 

mogelijk obstakels in de openbare ruimte;

• Paaltjes verwijderen, behalve als ze strikt noodzakelijk zijn;

Figuur 19: Enkele voorbeelden van geveltuintjes in de Oudwijkerdwarsstraat. Ze zorgen voor een groener beeld in de straat zonder dat ze veel ruimte innemen.

P
P
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• De lichtmasten in de Oudwijkerdwarsstraat zijn net nieuw en hoeven 

dus bij een herinrichting alleen waar nodig verplaatst te worden. De 

voedingskabel is verouderd en wordt vervangen;

• Vier locaties van de ondergrondse containers zoveel mogelijk verdelen 

over de hele weg en niet ter hoogte van de wegversmallingen. Voor 

dit proces volgt nog een aparte voorgeschreven procedure. Bewoners 

worden over het proces en de betrokkenheid nog nader geïnformeerd. 

• In het kader van circulariteit zoveel mogelijk vrijgekomen materialen 

hergebruiken in het werk.
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4.3 Functioneel Ontwerp

Figuur 20: Plankaart van het Functioneel Ontwerp (FO)
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Profielen
Figuur 21: Profielen behorende bij de plankaart van het Functioneel Ontwerp (FO)
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4.4 Lucht, geluid en gezondheid 
Met de herinrichting van de Oudwijkerdwarsstraat blijft de maximum 

snelheid van 30 km/u gehandhaafd. Daarmee valt de straat buiten het 

toetsingskader van de Wet geluidhinder. Vanuit het Utrechtse geluidbeleid 

wordt bij reconstructies echter toch naar de mogelijke geluidseffecten 

gekeken. In april 2019 heeft Movares in opdracht van de gemeente Utrecht 

een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de verschillende typen 

wegdekverharding op trillingen, geluid en klimaatadaptatie. Uit het 

onderzoek blijkt dat als er een asfaltverharding wordt toegepast er geen 

schade aan panden is te verwachten. De geluidsbelasting verandert niet. 

Ook is het effect van elementenverharding op trillingen en geluidsbelasting 

doorgerekend. Gezien de negatieve effecten hiervan is voor een rijbaan van 

asfalt en zonder plateau’s gekozen. De kantstroken worden wel in klinkers 

uitgevoerd, maar zullen naar alle waarschijnlijkheid alleen worden gebruikt 

als bussen of ander groot gemotoriseerd verkeer elkaar passeert. 

De luchtkwaliteit aan de Oudwijkerdwarsstraat voldoet (ruim) aan de 

wettelijke normen (EU-grenswaarden), maar nog niet aan de gezondheids-

advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die de 

gemeente nastreeft (Coalitieakkoord Ruimte voor Iedereen, 2018). Naar 

verwachting zorgt deze herinrichting niet voor een verandering in aantallen 

motorvoertuigen en heeft dit waarschijnlijk ook geen effect op de 

luchtkwaliteit. 

Het versmallen van de rijbaan op vier locaties met een meter zorgt ervoor 

dat we daar ruimte over hebben voor een groene invulling. Ook zetten we in 

op nieuwe geveltuintjes, grotere boomspiegels en bredere voetpaden om bij 

te dragen aan het vergroten van de gezondheid van onze inwoners.

4.5 Bodem 

4.5.1 Kader bodemkwaliteit 
Het bodembeleid geeft voor de herinrichting van de Oudwijkerdwarsstraat 

de onderstaande algemene uitgangspunten uit de Wet bodembescherming:

• Nieuwe bodemverontreiniging moet worden voorkomen en als er 

toch bodemverontreiniging ontstaat, moet de bodem direct worden 

gesaneerd. 

• Gevallen van ernstige bodemverontreiniging moeten binnen een 

bepaalde termijn worden gesaneerd als er sprake is van humane 

of milieuhygiënische risico’s, of risico’s voor verspreiding van de 

verontreiniging via het grondwater. De sanering wordt functiegericht 

en kosteneffectief uitgevoerd. Nieuwbouw op of graafwerkzaamheden 

in een geval van ernstige bodemverontreiniging zijn ongeacht de 

risico’s niet toegestaan zonder saneringsmaatregelen.

• Hergebruik van (schone of licht verontreinigde) grond kan 

bij onverdachte terreinen plaatsvinden op basis van de 

bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan.

Bij nieuwbouw en herontwikkeling is bodemonderzoek noodzakelijk en bij 

grondwateronttrekkingen moet er inzicht zijn in beïnvloeding van eventueel 

nabij gelegen grondwaterverontreinigingen. Daarom is de hieropvolgende 

quick scan uitgevoerd.

4.5.2 Quick scan bodem en ondergrond

Historie

Figuur 22 laat zien dat in en rond het plangebied tanks (rood), historische 

activiteiten (paars) en bedrijven (blauw) aanwezig zijn geweest. Hieronder 

bevonden zich galvanische bedrijven, een benzinepomp, hout- en 

metaalbewerkingsbedrijven en een verfspuiterij. Hierbij kan verontreiniging 

zijn ontstaan.
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Figuur 22: Historische activiteiten die van 

invloed kunnen zijn op de bodemkwaliteit.

Chemische bodemkwaliteit

Vanaf 1987 zijn diverse bodemonderzoeken (geel, figuur 23) uitgevoerd en 

saneringsplannen opgesteld. Bij de meeste onderzoeken zijn licht tot plaatselijk sterke 

verontreinigingen aangetroffen. Er zijn voor enkele ernstige verontreinigingen in grond 

en grondwater contouren vastgesteld en nazorgcontouren na sanering geregistreerd 

(blauw en paars). De noordelijk gelegen grondwaterverontreiniging (Baanstraat) is 

opgenomen in en beheerst met het Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer. 

Voor de herontwikkeling heeft Inventerra een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd, inclusief asbest en asfaltonderzoek (rapport 17-2368-R01AvH, d.d. 7 maart 

2018). Er zijn maximaal lichte verontreinigingen aangetoond met zware metalen, PAK 

en/of minerale olie en plaatselijk een matige verontreiniging met cadmium, die worden 

gerelateerd aan het aanwezige puin en historische bodembelasting. Er is geen asbest 

aangetroffen en er zijn geen verontreinigingen in het grondwater aanwezig.

Diffuse grondwaterkwaliteit

Het gebied ligt in de dynamische zone van het Gebiedsplan (oranje, figuur 24), 

waarbij verontreinigingen met VOCl in het diepere grondwater aanwezig zijn, 

die worden beheerd met een gebiedsgerichte aanpak. Bij bouwbemalingen en 

grondwateronttrekkingen, waarbij verplaatsing van aanwezige verontreinigingen 

optreedt, kan aansluiting worden gezocht bij het Gebiedsplan. Er geldt verder een 

dieptebeperking voor boringen tot circa 50 m-mv (bijvoorbeeld bij aanleg van WKO-

systemen), om de scheidende laag tussen het 1e en 2e watervoerende pakket niet te 

doorboren en om te voorkomen dat aanwezige grondwaterverontreinigingen kunnen 

verspreiden naar het tweede watervoerende pakket.

Zetting

Op basis van de (oorspronkelijke) bodemopbouw is er sprake van minder gevoelige 

bodemlagen voor zetting in het gebied (groen, figuur 25). Afhankelijk van de mate van 

belasting kan vooral in de zeer gevoelige delen zetting optreden. Hiervan zal in het 

gebied niet snel sprake zijn.

Overige aspecten:

• Grondverzet: Op basis van de Nota 2017-2027 dient zowel bij het ontgraven op 

onverdachte locaties als bij het toepassen van grond rekening gehouden te worden 

met de woonkwaliteit. 

• Open bodem: door de bodem zo min mogelijk af te dekken ontstaan er kansen 

voor hemelwaterafvoer, ruimte voor groen en beperking van hittestress 

(klimaatadaptatie).

Figuur 23: Kaart van de chemische 

bodemkwaliteit.

Figuur 25: Kaart van de zettingFiguur 24: Kaart van de diffuse 

grondwaterkwaliteit



26 - Integraal Programma van Eisen Oudwijkerdwarsstraat, definitieve versie oktober 2019

• Gezonde bodem: bomen en struiken hebben een andere bodem nodig 

dan wegfunderingen en cunetten voor kabels en leidingen. In het 

ontwerp moet hiermee rekening worden gehouden.

• Ondergronds ruimtegebruik: een geordende ondergrond biedt meer 

ruimte voor combinaties van waterberging (klimaatadaptatie), groen 

en ondergrondse infrastructuur (riolering, kabels en leidingen en 

afvalcontainers). Bij plannen voor benutting van de ondergrond 

wordt geadviseerd het ondergronds ruimtegebruik mee te nemen 

in het planontwerp, zodat meervoudig ondergronds gebruik geen 

belemmering of nadelige beïnvloeding op elkaar heeft. En zodat het 

gewenste bovengrondse gebruik gerealiseerd kan worden.

4.5.3 Conclusie
Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek zijn er ten aanzien van de 

aanwezige bodemkwaliteit geen beperkingen voor de herinrichting, er is 

geen nader bodemonderzoek nodig. Wel moet bij afvoer van vrijkomende 

grond en eventueel funderingsmateriaal rekening gehouden worden met 

de lichte verontreinigingen en geldende hergebruiksmogelijkheden. Bij 

bemaling van het grondwater moet bekeken worden of dit leidt tot een 

verplaatsing van de nabij gelegen VOCl verontreiniging in het grondwater. 

4.6 Archeologie
Vanuit archeologie is volgens de archeologische waardenkaart (figuur 26) 

een onderzoeksnoodzaak, het gebied staat aangemerkt als “archeologische 

verwachting”. Er is geen vergunning noodzakelijk.

4.7 Duurzaamheid 
In het coalitieakkoord 2018-2022: Ruimte voor iedereen, stelt de gemeente 

zich tot doel een duurzame stad te zijn die economische ontwikkeling, een 

gezond milieu en een sociaal hart met elkaar weet te verbinden. Samen zijn 

we op weg naar een klimaatneutrale en circulaire stad. Dit scheelt bewoners 

en bedrijven energielasten, levert banen en bedrijvigheid op en is goed voor 

milieu en klimaat. 

De gemeente stuurt in haar rol als opdrachtgever en inkoper van producten 

op deze ambities voor een groene en duurzame stad. Dit betekent dat in de 

realisatiefase van de Oudwijkerdwarsstraat ook milieu, duurzaamheid en 

sociale aspecten mee zullen wegen in het inkoopproces. Dit beleid wordt 

verder beschreven in het Actieplan voor Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen (MVI), dat uitgaat van “MVI, tenzij”. Het gaat hierbij ten minste om 

de volgende onderwerpen:

• Circulair inkopen & aanbesteden. Een belangrijk onderdeel hiervan 

is het zuinig omgaan met de reeds aanwezige grondstoffen in het 

plangebied en het maken van duurzame keuzes voor nieuw toe te 

voegen materialen (“circulaire weg”). 

• Ruimte laten in de aanbesteding voor innovatie en samenwerking met 

de markt. Leren en innoveren doen we samen;

• Aandacht voor de impact van de bouwfase; bijv. CO2-besparing en 

bescherming luchtkwaliteit door gebruik van schone brandstoffen en 

energievoorziening voor zware machinerie en generatoren;

• Werk met werk maken;

• Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

• Verantwoord en transparant ondernemen (ketenverantwoordelijkheid, 

eerlijke handel, o.a. inkoop natuursteen).

Figuur 26: Archeologische waardenkaart Utrecht Oost
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4.8 Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert en dat merken we langzaam maar zeker. Door onze 

leefomgeving klimaatadaptief in te richten kunnen we ons voorbereiden 

op klimaatverandering, waarbij we rekening moeten houden met hevige 

regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een 

mogelijke overstroming. Uit de stresstest die de gemeente Utrecht in 2018 

heeft uitgevoerd blijkt dat de hittestress in de Oudwijkerdwarsstraat heel 

hoog is. Volgens de berekeningen kan op een warme dag de temperatuur in 

de Oudwijkerdwarsstraat tot wel 15 graden verschillen met de temperatuur 

in het park langs de Singel (zie figuur 27). Wateroverlast is met name in het 

lager gelegen zuidelijk deel van de straat een aandachtspunt (zie figuur 

28). Ter verificatie van het model is gevraagd naar het aantal meldingen 

van wateroverlast in de huidige situatie, hieruit blijkt dat er geen acute 

problemen zijn met wateroverlast; er is daarmee ruimte voor maatregelen 

om zich primair te richten op voorkomen van overlast middels infiltratie.

Met de herinrichting van de Oudwijkerdwarsstraat nemen we de volgende 

maatregelen om bij te dragen aan klimaatadaptatie:

• Nieuwe groenstroken langs de rijbaan ter hoogte van de 

wegversmallingen en daarmee het verwijderen van verharding;

• In parkeervakken indien mogelijk gebruik maken van waterpasserende 

verharding;

• Toevoegen van meer groen ten koste van verharding: grotere 

boomspiegels en extra geveltuintjes. Dit biedt meer ruimte voor 

regenwater om te infiltreren. Bovendien draagt meer groen bij aan de 

verkoeling van de leefomgeving;

• In de zuidzijde van het plangebied kunnen mogelijk verhoogde stoepen 

overwogen worden, om zodoende bij calamiteiten het water weg te 

houden van de huizen en de buffering en afvoer via het wegdek te 

faciliteren. Gezien het geringe aantal meldingen van wateroverlast in 

de huidige situatie is hiervoor geen acute noodzaak. Wel is dit een 

natuurlijk moment om een dergelijke aanpassing te doen.

Figuur 27: Deze kaart laat de temperatuurverschillen zien. De hoeveelheid verharding, 

groen en water en de aanwezigheid van schaduw beïnvloed de luchttemperatuur. De 

Oudwijkerdwarsstraat kan op een warme dag bijna 15 graden warmer zijn dan plekken 

aan de Singel.

Figuur 28: Deze kaart laat de locaties zien waar wateroverlast optreedt bij een 

extreme bui van 120 mm per uur. Op dit moment zijn dergelijke buien nog een echte 

zeldzaamheid, maar de verwachting is dat dit in de toekomst meer gaat voorkomen. 
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Hoofdstuk 5 BLVC en Beheer 

5.1 Bereikbaarheids-, leefbaarheids-, veiligheids- en 
communicatieaspecten (BLVC)

In de voorbereiding van het project wordt aandacht besteed aan de 

bereikbaarheids-, leefbaarheids-, veiligheids- en communicatieaspecten 

(BLVC) die aan de realisatie zijn verbonden. De mate van detailniveau van 

de informatie is daarbij afhankelijk van de planontwikkelingsfase waarin 

het project verkeert. Nadere invulling van het BLVC plan vindt plaats in de 

besteksfase.

In het BLVC plan komen achtereenvolgens de volgende thema’s aan bod:

• Toelichting project

• Omgevingsscan

• Faseringsplan

• Verkeersmaatregelen

• Leefbaarheid

• Veiligheid

• Communicatieplan

• Risicoanalyse

In de voorbereidingsfase vindt een BLVC verkenning plaats, tijdens de 

ontwerp- en besteksfase wordt deze verder ontwikkeld, zodat bij de 

stukken van de aanbesteding een BLVC plan ligt dat het kader vormt 

voor de uitvoering. Onderdeel van het BLVC plan is het Veiligheids- 

en Gezondheidsdossier (V&G dossier). In het V&G dossier worden de 

maatregelen beschreven die worden genomen om Arbo-risico’s weg te 

nemen tijdens de realisatie- en beheerfase.
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Hoofdstuk 6 Vervolg

6.1 Vervolg van de planvorming
Na vaststelling van dit Integraal Programma van Eisen/ Functioneel Ontwerp 

(IPvE/ FO) door het college wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een 

Definitief Ontwerp (DO). Bij de verdere detaillering en de uitvoering van het 

ontwerp wordt nieuwe informatie gepubliceerd op de website www.utrecht.

nl/oudwijkerdwarsstraat. Ook brengt de gemeente Utrecht betrokken 

en op de hoogte per e-mail en via de nieuwsbrief van wijkbureau Oost. Bij 

mijlpalen of buurtbijeenkomsten informeren we de buurt door middel van 

wijkberichten. Tot en met de uitvoeringsfase blijft de gemeente beschikbaar 

voor vragen. Start van de realisatie is voorzien voor het tweede kwartaal 

2020.

6.2 Onderzoek in de volgende fase

• Archeologisch onderzoek;

• Verkenning van bereikbaarheids-, leefbaarheids-, veiligheids- en 

communicatieaspecten.

http://www.utrecht.nl/oudwijkerdwarsstraat
http://www.utrecht.nl/oudwijkerdwarsstraat
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