Ruimte
Telefoon 14030
E-Mail
westelijkestadsboulevard@utrecht.nl
www.utrecht.nl/westelijkestadsboulevard

Wijkbericht

mei 2022

Start herinrichting Westelijke Stadsboulevard
Op dinsdag 31 mei start de herinrichting van het gebied tussen de Marnixbrug en het 24 Oktoberplein, ook
wel de Westelijke Stadsboulevard genoemd. De werkzaamheden starten aan de Marnixlaan en SintJosephlaan. In dit bericht leest u wat we gaan doen, wat dit voor u betekent en hoe u op de hoogte blijft van
de voortgang.
Voorlopige planning
 We starten de werkzaamheden vanaf station
Zuilen tot en met de rotonde Marnixlaan/Van
Egmondkade. Hier werken we van 31 mei 2022 tot
en met oktober 2022.
 Hierna voeren we het overig deel van de
Marnixlaan uit, vanaf de Van Egmondkade tot en
met de Marnixbrug. Dit deel is rond mei 2023
klaar.
 In het tweede en derde kwartaal van 2023 voeren
we het werk in Oog in Al uit. Dit deel werken we
momenteel nog uit.
 In en rond de zomerperiode van 2023 richten we
de Cartesiusweg opnieuw in.
 Als laatste richten we de Majellaknoop opnieuw in.
Dit is het gebied rondom de Thomas à
Kempisweg, kruispunt Vleutenseweg en de
Spinozaweg. We verwachten dat de
werkzaamheden tot ongeveer eind 2024 duren.
Werkzaamheden Spinozabrug
Rond de zomer voert de gemeente noodzakelijk
onderhoud aan de Spinozabrug uit. Ook krijgen delen
van de Lessingslaan en Haydnlaan nieuw asfalt.
Omwonenden en bedrijven ontvanger tegen die tijd
een wijkbericht met meer informatie hierover.






Rond augustus plaatsen we de planning voor de rest
van het jaar op
www.utrecht.nl/westelijkestadsboulevard.

Nachtwerk en afwijkende werktijden
KWS Infra werkt gedurende het project met werktijden
van 07:00 uur t/m 16:00 uur op werkdagen. Soms is
het nodig om af te wijken van de normale werktijden.
Bijvoorbeeld wanneer we op een drukke plek werken
en de verkeershinder zo kort mogelijk willen laten
duren. KWS werkt op een aantal momenten buiten
deze werktijden:


Werkzaamheden van mei tot en met augustus 2022
Eind mei start aannemer KWS Infra met het
aanbrengen van de verkeersmaatregelen, zoals
tijdelijke afzettingen en bebording. En aanpassingen
aan de verkeerslichten. De planning van de eerste drie
maanden is als volgt:

31 mei en 1 juni: mantelbuizen aanleggen op de
Marnixlaan, Amsterdamsestraatweg en de Sint
Josephlaan. 
7 juni t/m 28 juni: fietspad en voetpad aanleggen
op de oostzijde van de Sint Josephlaan en
Marnixlaan. 
28 juni t/m 21 augustus: fietspad, voetpad en
rijbaan aanleggen op de westzijde van de Sint
Josephlaan, Marnixlaan en Van Egmondkade. 
21 augustus t/m 29 augustus: rijbaan aanleggen
op de oostzijde van de Sint Josephlaan en het
kruispunt Amsterdamsestraatweg. 

Nachten van 31 mei en 1 juni: de werkzaamheden
voor het aanleggen van de mantelbuizen starten
om 19:00 uur en duren tot 6:00 uur. Dit werk is
overdag in het verkeer niet mogelijk, maar is
noodzakelijk voor de nieuwe verkeerslichten.
Omwonenden ondervinden die nachten
geluidshinder van de werkzaamheden.

Verspreidingsgebied: Omgeving Marnixlaan, St.-Josephlaan, Cartesiusweg, Spinozaweg, Lessinglaan, Joseph
Haydenlaan, Pijperlaan
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Nacht van 7 op 8 juni: tussen 19:00 uur en 6:00
uur neemt KWS de verkeersmaatregelen voor de
nieuwe werkfase.
Nacht van 28 op 29 juni: tussen 19:00 uur en 6:00
uur neemt KWS de verkeersmaatregelen voor de
nieuwe werkfase.
Nacht van 21 op 22 augustus: tussen 19:00 uur en
6:00 uur neemt KWS de verkeersmaatregelen voor
de nieuwe werkfase.
22 t/m 26 augustus: in deze week werkt KWS van
7:00 uur tot 22:00 uur aan de Sint Josephlaan om
de afsluiting zo kort mogelijk te houden. 
26 t/m 29 augustus: in dit weekend werkt KWS
dag en nacht aan het kruispunt Sint Josephlaan/
Amsterdamsestraatweg. Dit is een van de drukste
kruispunten in Utrecht, dus werkt KWS dag en
nacht door om de verkeershinder zo kort mogelijk
te houden. 

Afsluitingen voor gemotoriseerd verkeer
We houden bijna altijd één rijstrook in elke richting op
de Westelijke Stadsboulevard open. Dat betekent dat
er één of meerdere rijstroken komen te vervallen,
waardoor het drukker wordt op de weg. Er zijn een
aantal afsluitingen gepland die niet te vermijden zijn:
 21 augustus 20:00 uur t/m 29 augustus 6:00 uur:
Sint Josephlaan. 
 26 augustus 20:00 uur t/m 29 augustus 06:00 uur:
Kruispunt Sint
Josephlaan/Amsterdamsestraatweg.
Soms zijn zijwegen die aansluiten op de Westelijke
Stadsboulevard ook afgesloten. Volg daar de
omleidingsborden.
Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
Fietsers en voetgangers kunnen langs de
werkzaamheden rijden of lopen. Voor automobilisten
geven de werkzaamheden ernstige verkeersoverlast.
Daardoor zijn files, vertragingen en opstoppingen te
verwachten. Daarom adviseren wij u om zo veel
mogelijk vanuit huis te werken of om met een ander
vervoersmiddel te reizen, zoals de fiets. We begrijpen
dat deze situatie vervelend is.
Kijk op www.verkeersverwachtingen.nl voor
alternatieven om te reizen.
Bereikbaarheid bedrijven
Wilt u weten hoe uw bedrijf of onderneming bereikbaar
blijft? Stuur dan een e-mail naar
westelijkestadsboulevard@kws.nl. U ontvangt dan
binnen twee werkdagen een digitaal bestand, waarin
staat hoe uw bedrijf te bereiken is.
Bussen
Ook de bus op de Westelijke Stadsboulevard loopt
vertraging op. Daarnaast zijn een aantal haltes niet

beschikbaar tijdens de afsluitingen. Sommige haltes
verplaatsen we. Dit geven we met bordjes aan. Kijk
voor meer informatie ook op www.u-ov.nl.
Wat komt er en waarom?
Utrecht wil de leefbaarheid rond wegen als de
Westelijke Stadsboulevard verbeteren. De drukke
verkeersweg wordt een veilige weg met groen en
bomen. Asfalt maakt plaats voor groen en er komt
meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Het wordt
makkelijker om over te steken. Doorgaand autoverkeer
leiden we zoveel mogelijk om de stad heen, zodat
ruimte overblijft voor lokaal verkeer. Ondertussen
stimuleren we het gebruik van andere vervoermiddelen
dan de auto, zoals de fiets, OV of deelvervoer.
Ontwerp Westelijke Stadsboulevard
Het plan voor de herinrichting van de Westelijke
Stadsboulevard is in 2017 aan bewoners voorgelegd.
Daarna is het door de raad vastgesteld. In de jaren
daarop is het plan uitgewerkt. Omdat de Westelijke
Stadsboulevard meer dan 4 kilometer lang is, heeft de
uitwerking van de plannen veel tijd gekost.
Op de hoogte blijven van dit project?
We sturen over de voortgang van dit project geen
wijkberichten meer. Bewoners krijgen een brief van de
aannemer, voordat er voor hun deur gewerkt wordt.
Op de hoogte blijven van het project kan op drie
manieren:
1. BouwApp
2. Website
3. Nieuwsbrief
Wilt u alle actuele informatie over het werk en de
omleidingen? Download dan de BouwApp en voeg
project: ‘Herinrichting Westelijke Stadsboulevard’ toe
als favoriet. De app kunt u downloaden via de Apple
Appstore, Android Playstore of www.debouwapp.nl/. U
kunt het project ook online volgen via
www.debouw.app/projects/westelijke-stadsboulevardutrecht/updates.
U kunt ook meer informatie vinden op onze
projectwebsite:
www.utrecht.nl/westelijkestadsboulevard.
Deze vullen we regelmatig aan met informatie over de
voortgang van het project.
Daarnaast plaatsen we updates in de digitale
nieuwsbrief van de gemeente. Ontvangt u deze nog
niet? Schrijf u dan in via www.utrecht.nl/nieuwsbrief.
Selecteer voor de Westelijke Stadsboulevard de wijken
Utrecht-West en/of Utrecht-Noordwest.

Meer informatie
Vanaf maandag 23 mei organiseert KWS Infra iedere
maandag tussen 14:00 en 15:00 een inloopspreekuur
in Buurtcentrum Oase, Cartesiusweg 11. Hier kunt u
extra informatie krijgen over de werkzaamheden.
U kunt ook bellen naar de gemeente Utrecht op
telefoonnummer 14 030 of mailen naar
westelijkestadsboulevard@utrecht.nl

