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Wijkbericht  maart 2017 

 

Werkzaamheden Waterlinieweg 
 
 
In de periode van begin april tot begin juli 2017 werkt de gemeente op de Waterlinieweg.  
Wat we precies gaan doen en welke gevolgen de werkzaamheden voor u hebben, leest u in dit 
wijkbericht. 
 

Werkzaamheden 
Het asfalt en de vangrail op de Waterlinieweg is 
aan vervanging toe. In 2016 heeft de gemeente 
Utrecht al een gedeelte van het asfalt vervangen 
(aansluiting A28 – aansluiting Pythagoraslaan en 
Berekuil – oprit Rubenslaan/Adriaen van 
Ostadelaan). Nu vervangt de gemeente Utrecht 
het asfalt op het andere deel van de 
Waterlinieweg. De vangrails in de bermen langs 
de Waterlinieweg worden verwijderd, daarvoor in 
de plaats komen er betonnen banden, zoals het 
hoort bij een 70km-weg. De voegovergangen (de 
naad tussen de weg en het viaduct) bij de 
viaducten op de Waterlinieweg worden ook 
vervangen. 

Planning 
De werkzaamheden duren ongeveer drie 
maanden en starten begin april. 

Begin april tot half juni 2017: Verwijderen 
vangrails en het aanbrengen van betonnen 
banden. 
De werkzaamheden aan de vangrails vinden 
plaats buiten de spits maar wel overdags, ‘s 
avonds en ’s nachts. Tijdelijk is dan een gedeelte 
van de rijstrook afgesloten. Ook kunnen op- en 
afritten afgesloten zijn, dit wordt vooraf via 
borden langs de weg bekend gemaakt.  

 

Uiteraard wordt dan ook de omleidingsroute 
aangegeven. In deze periode worden ook de 
betonnen banden geplaatst. De werkzaamheden 
geven helaas ook geluidshinder. 

Juni 2017: Vervangen van asfalt en aanleg van 
een busstrook. 
Het asfalt wordt in de weekenden vervangen. 
Tijdens deze weekenden is de Waterlinieweg 
(gedeeltelijk) afgesloten voor verkeer. Op dit 
moment wordt er nog met de aannemer een 
planning afgesproken. Zodra er bekend is om 
welke weekenden het gaat, krijgt u deze 
informatie via een nieuw wijkbericht van ons te 
horen. Dan geven we ook precies aan wanneer 
welk deel is afgesloten en welke omleiding u 
kunt volgen om toch op uw plaats van 
bestemming te komen. De werkzaamheden aan 
het asfalt geven geluidshinder vanaf 07.00 uur. 

Aanleg van een busstrook 
Utrecht wil dat het openbaar vervoer een steeds 
aantrekkelijker alternatief wordt voor de auto. 
Het wegnemen van knelpunten hoort daarbij. We 
werken aan een betere doorstroming van het 
openbaar vervoer, vooral op de drukke buslijnen. 
De bussen hebben nu vaak vertraging door files 
op de Waterlinieweg. 

 



 

Provincie en gemeente hebben daarom besloten 
de strook asfalt, waar nu de vluchtstrook ligt, 
naast beide rijbanen als busstrook in te richten. 
Omdat de bestaande viaducten over het spoor en 
ter hoogte van de Stadionlaan-Herculeslaan te 
smal zijn kan niet de gehele Waterlinieweg van 
busstroken worden voorzien. 

Eind mei tot eind juni: Voegovergangen  
De voegovergangen (de naad tussen de weg en 
het viaduct) bij de viaducten op de Waterlinieweg 
worden ook vervangen. Deze werkzaamheden 
vinden plaats buiten de spits, maar wel ‘s avonds 
en ’s nachts. Direct omwonenden informeren wij 
vooraf als er wordt gestart met het verwijderen 
van de voegovergangen, omdat deze 
werkzaamheden geluidshinder veroorzaken. Een 
aantal avonden en nachten is de Waterlinieweg 
(gedeeltelijk) afgesloten voor verkeer. Dit wordt 
vooraf via borden langs de weg bekend gemaakt. 
Uiteraard wordt dan ook de omleidingsroute 
aangegeven. Zodra het asfalt is vervangen 
worden de voegovergangen geplaatst. Deze 
werkzaamheden geven weinig geluidsoverlast. 
 
Geluids- en verkeershinder 
Preventief  onderhoud aan het asfalt is 
noodzakelijk voor de veiligheid van 
weggebruikers. Maar onderhoud geeft helaas 
ook hinder. Ook bij deze werkzaamheden 
ontstaat er geluids- en verkeershinder. Door 
buiten de spits te  werken wordt de periode van 
hinder voor verkeer, buurt, wijk en stad zo 
beperkt mogelijk gehouden. De werkzaamheden 
kunnen dan in drie maanden afgerond worden. 

Meer informatie 
Voor meer informatie en vragen over de 
werkzaamheden kunt u contact opnemen via 
waterlinieweg@utrecht.nl of u kijkt op 
www.utrecht.nl/waterlinieweg 

Voor algemene vragen over uw wijk kunt u 
terecht bij wijkbureau Zuid, via telefoon 14 030 
of e-mail 
zuid@utrecht.nl of wijkbureau Oost, via telefoon 
14 030 of e-mail oost@utrecht.nl 

  
 


