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Wijkbericht  maart 2016 

 

Start werkzaamheden 't Goylaan 

 

De gemeente gaat ’t Goylaan anders inrichten. 

Mooier, makkelijker over te steken, meer groen, 

minder verkeersgeluiden en een betere 

luchtkwaliteit. ’t Goylaan is de eerste 

binnenstedelijke verbindingsweg in Utrecht die 

de uitstraling krijgt van een stadsboulevard. 

 

Start en fasering werkzaamheden 

De werkzaamheden aan ’t Goylaan starten op 21 

april en zijn volgens planning half  september 

2016 afgerond. Tijdens het werk kunnen 

fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en 

automobilisten  van  ‘t Goylaan  gebruik  blijven 

maken. De werkzaamheden gaan wel voor hinder 

en vertraging zorgen. Wij adviseren vooral 

automobilisten hiermee rekening te houden en – 

waar mogelijk – de ring Utrecht te nemen.  

 

De gemeente heeft aannemersbedrijf Gebr. 

Reimert Bouw en Infrastructuur opdracht 

gegeven het werk uit te voeren. ‘t Goylaan wordt 

in vier hoofdfasen omgebouwd naar de nieuwe 

situatie.  

 

In fase 1 wordt een tijdelijke rijbaan in de 

middenberm aangelegd. Deze zorgt ervoor dat 

het verkeer kan blijven rijden als er gewerkt 

wordt.  

 

 

 

 

 

 

Aansluitend daarop volgt fase 2. In deze fase 

wordt gewerkt aan de noordzijde van ’t Goylaan. 

Met de noordzijde bedoelen we de rijbanen 

richting het Europaplein. Het verkeer dat 

normaal gesproken over deze rijbanen rijdt, 

maakt dan gebruik van de tijdelijke rijbaan in de 

middenberm. De zuidzijde richting ’t Goyplein 

blijft tijdens deze fase gewoon toegankelijk voor 

het doorgaand verkeer.  

 

Tijdens fase 3 wordt alles omgelegd. De 

aannemer werkt dan aan de zuidzijde van ’t 

Goylaan. Het verkeer aan de noordzijde (richting 

het Europaplein) maakt gebruik van de nieuwe 

weg die aangelegd is in fase 2. Het verkeer dat 

normaal gesproken over de zuidzijde rijdt, 

maakt nu gebruik van de tijdelijke rijbaan in de 

middenberm.  

 

In de laatste fase verwijderen we de tijdelijke 

rijbaan in de middenberm en richten we de 

middenberm groener in. Op de volgende 

afbeeldingen zijn fase 2 en 3 ter verduidelijking 

weergegeven.  

 

 

 

 

 



 

Wat betekent dit voor u? 

Door het werk in fasen uit te voeren blijft de 

doorgang over  ’t Goylaan bestaan. De wijken 

Hoograven, Lunetten en Rivierenwijk blijven 

bereikbaar. U krijgt wel te maken met 

verkeershinder en een aantal omleidingen. Zo is 

Hoograven noord tijdens fase 2 alleen bereikbaar 

via de Constant Erzeijstraat en tijdens fase 3 

Hoograven zuid alleen via de Hooft 

Graaflandstraat. In het weekend van 22 tot 24 

juli is ’t Goylaan afgesloten voor autoverkeer. De 

bus rijdt dan wel via ’t Goylaan. U ontvangt hier 

tijdig aanvullende informatie over. Voor aanvang 

van elke nieuwe fase informeren wij u via de 

website en een nieuwsbericht. 

 

Camera’s  

Voorafgaand, tijdens en na de werkzaamheden 

monitort de gemeente het verkeer met behulp 

van camera’s. Hiermee kunnen we de situatie 

vóór de werkzaamheden vergelijken met de 

situatie ná de werkzaamheden. Daarnaast 

kunnen we tijdens de uitvoering kijken hoe het 

verkeer zich gedraagt, wat het verkeersaanbod 

is, of het goed doorrijdt en waar nodig 

maatregelen treffen. De camera’s zijn zo 

ingesteld dat huizen worden afgeschermd en 

personen of kentekens niet herkenbaar zijn. We 

bewaren de camerabeelden een paar weken om 

verkeerskundige analyses te kunnen maken. 

Vervolgens worden de beelden vernietigd. 

 

Vragen? Bezoek onze inloopbijeenkomst 

Hebt u nog vragen? Kom dan naar een 

inloopbijeenkomst. De gemeente en aannemer 

Reimert zijn aanwezig om uw vragen te 

beantwoorden. Ook is er informatie beschikbaar 

over maatregelen om hinder te voorkomen of te 

beperken. Het gaat daarbij om de leefbaarheid, 

veiligheid en bereikbaarheid voor de omgeving 

en voor de gebruikers van ’t Goylaan. Er zijn 

twee bijeenkomsten, u kunt zelf beslissen naar 

welke bijeenkomst u gaat en hoe laat u komt.  

 

 

 

 

 

 

• Data: woensdag 30 maart en donderdag 

31 maart  

 

• Tijd: u kunt binnenlopen van 17.00 uur  

tot 20.00 uur 

 

• Locatie: Wijkbureau zuid, ’t Goylaan 75, 

Utrecht 

 

Vanaf 21 april 2016 kunt u binnenlopen op het 

wekelijks spreekuur van Reimert. Locatie en 

tijdstip worden nog bekend gemaakt.  

 

Meer informatie  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met het Klantcontactcentrum, via telefoon 14030 

of e-mail tgoylaan@utrecht.nl  

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht 

bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75, via e-mail 

zuid@utrecht.nl of  telefoon 14030.  

 

Wilt u op de hoogte blijven? 

Stuur een e-mail naar tgoylaan@utrecht.nl en 

geef aan dat u graag de nieuwsbrief wilt 

ontvangen.  

 


