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De capaciteit van beide straten is echter beperkt. In de huidige situatie 

worden de eerste knelpunten reeds zichtbaar. Bovendien laat de huidige 

inrichting te wensen over op het gebied van beeld- en verblijfskwaliteit.  

Het college heeft daarom eind 2016 besloten de Nachtegaalstraat en Burge-

meester Reigerstraat her in te richten en voor te bereiden op de toekomst. 

Als eerste stap in deze herinrichting is een startnotitie vastgesteld. Dit IPvE/

FO is de volgende stap in de uitwerking. 

1.2  Opgave 
In het verkeersbeleid ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’ wordt 

een samenhangende aanpak van mobiliteit en leefbare stad nagestreefd. In 

de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat is het niet mogelijk om 

binnen de bestaande inrichting de voorziene groei én een hoge beeld- en 

verblijfskwaliteit te faciliteren. De inrichting is vooral gericht op doorstro-

ming en nauwelijks op verblijf. Dit past niet bij het gewenste beeld van de 

gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad. Tegelijkertijd blijft de ontwik-

keling van het winkel- en verblijfsgebied achter bij de gewenste ambitie (uit 

Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar, 2012) om van deze straten ‘poorten van 

de binnenstad’ te maken. Dit houdt in dat in deze straten een hoogwaardige 

kwaliteit van de openbare ruimte wordt nagestreefd. Een nieuwe inrichting 

moet ervoor zorgen dat de groeiende mobiliteit, kwaliteit en leefbaarheid in 

de openbare ruimte in balans worden gebracht.

Utrecht kiest voor een aantrekkelijke openbare ruimte in het centrum van de 

stad. Een openbare ruimte die het domein van voetgangers en fietsers is en 

waar autoverkeer te gast is. De Nachtegaalstraat en Burgemeester Reiger-

straat bieden een aantrekkelijke mix van wonen, winkelen en horeca. Tevens 

vormen deze straten een belangrijke schakel in het netwerk voor voetgan-

gers en fietsers van en naar het kernwinkelgebied én liggen op de drukke 

fietsroute van en naar het Utrecht Science Park. Een herinrichting van de 

openbare ruimte, waarbij de fietser en voetganger centraal staan, moet de 

belevings- en verblijfswaarde en de doorstroming van de fietsroute verho-

gen. De herinrichting draagt tevens bij aan een prettiger woon- en werkom-

geving, betere bereikbaarheid en economische vitaliteit.

In nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en andere belangheb-

benden is het toekomstbeeld voor de Nachtegaalstraat en Burgemeester Rei-

gerstraat bepaald. In dit Integraal Programma van Eisen (IPvE) is dit verder 

uitgewerkt en staan de uitgangspunten voor het ontwerp beschreven. Het 

Functioneel Ontwerp (FO) vormt hiervan de verbeelding. 

1.1 Aanleiding
Utrecht groeit razendsnel, het is een plek waar steeds meer mensen graag 

wonen, werken en leven. De prognose is dat Utrecht in 2030 400.000 inwo-

ners telt en ook het aantal banen in Utrecht blijft groeien. Met deze toene-

mende drukte van inwoners, forenzen en toeristen, kiest Utrecht voor groei 

die gaat voor een gezonde, aantrekkelijke én ook bereikbare stad. 

Beide straten verbinden wonen, winkelen, werken en verblijven op lokaal 

niveau en maken tegelijkertijd deel uit van de belangrijkste stedelijke oost–

west verbinding tussen Utrecht Science Park, Utrecht Centrum, Utrecht CS en 

Leidsche Rijn. Op dit moment maken ruim 17.000 fietsers per dag gebruik 

van deze route door de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat. 

Met de groei van stad en de trend dat er steeds minder mensen een auto 

bezitten, zal dit aantal alleen maar toenemen.  Ook het gebruik van OV zal 

intensief blijven en mogelijk groeien. Daarnaast is en blijft er bestemmings– 

en doorgaand autoverkeer in beide straten. 

Hoofdstuk 1. Inleiding
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Daarnaast zijn er vele persoonlijke gesprekken gevoerd met bewoners, 

ondernemers, winkeliersvereniging Maliekwartier, provincie Utrecht, Qbuzz, 

en belangengroepen zoals Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten 

Utrecht (SOLGU) en de Fietsersbond. Tevens is een enquête uitgevoerd onder 

bewoners en gebruikers.

Alle input is vervolgens vertaald in een eerste schetsontwerp en een dwars-

profiel. In de derde ronde bijeenkomsten, in januari 2018, is deze schets 

gepresenteerd en is met de deelnemers verder nagedacht over een wat 

exactere invulling van welke functies op welke plek en de invulling van de 

pleinruimte in de Burgemeester Reigerstraat. 

De opbrengst van voorgaand proces is, zover als in deze fase mogelijk, 

verwerkt in dit Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp 

(FO). Hierbij is rekening gehouden met varianten en de voorlopige ontwer-

pen van aanpalende herinrichtingsprojecten zoals de herinrichting Malie-

baan.

Alle onderzoeksrapporten zijn beschikbaar op de website www.utrecht.

nl/ nachtegaalreiger. Hier zijn ook de verslagen van de bewonersavonden 

te vinden. Tussentijds zijn en worden regelmatig digitale nieuwsbrieven en 

wijkberichten rondgestuurd. U kunt zich via de website hierop abonneren.

De belangrijkste doelen (vanuit SRSRSB) van de herinrichting zijn:

• het tot stand brengen van een inrichting waarin fietsers en voetgangers

centraal staan

• het verbeteren van de doorgaande fietsroute

• het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte alsmede het

toevoegen of versterken van verblijfskwaliteit in de straten

• het bieden van een solide basis voor economische vitaliteit van de

straten

De ruimte tussen de gevels is beperkt. Daarom is het noodzakelijk om 

keuzes te maken in de te faciliteren functies en de verdeling van de ruimte. 

Hierbij wordt gezocht naar de best passende inrichting bij de functie en het 

karakter van de straat. Het streven is daarbij de twee straten niet als afzon-

derlijke delen te beschouwen, maar een eenduidig straatbeeld te realiseren. 

1.3 Plangebied
Het projectgebied omvat de volledige breedte van gevel tot gevel van de 

Nachtegaalstraat – tussen de Maliesingel en de Maliebaan - en de Burge-

meester Reigerstraat – tussen de Maliebaan en de rotonde bij het Wilhelmi-

napark. De inrichting van de kruispunten Maliesingel en Maliebaan wordt is 

geen onderdeel van deze herinrichting. In een vervolgfase zal de inrichting 

van deze kruisingen worden afgestemd met dit project. 

1.3 Aanpak/Totstandkoming van dit IpvE/FO
In januari 2017 is gestart met een uitgebreide, brede consultatie. Tijdens de 

eerste bijeenkomst op 18 januari 2017 met bewoners, gebruikers, onder-

nemers, studenten, belangenverenigingen en andere geïnteresseerden is 

de opgave voor de herinrichting toegelicht. Daarna zijn wensen opgehaald 

en zijn knelpunten benoemd. De gemeente heeft vervolgens sfeerbeelden 

opgesteld; verschillende inrichtingsvarianten voor een stadsstraat. Deze 

sfeerbeelden zijn tijdens een tweede ronde bewonersavonden in april 2017 

besproken, waarbij nader werd ingegaan op de gewenste inrichting en func-

ties in beide straten. 

Daarna volgde tot eind 2017 een periode van onderzoek. Een netwerkana-

lyse, een verkeerstelling, een autoparkeertelling, een fietsparkeertelling, een 

koopstromenonderzoek en een bevoorradingsonderzoek zijn uitgevoerd. 
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2.1 Ruimtelijke situatie
De Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat zijn twee kenmerkende 

straten die samen een belangrijke radiaal vormen richting het centrum van 

Utrecht. De bebouwing aan beide zijden van de straten bestaat voor een 

groot deel uit monumentale herenhuizen. Er is met de jaren verbouwd en 

bijgebouwd in moderne stijlen. De begane grond is gevuld met een divers 

aanbod aan grote en kleine winkels met elk hun eigen uitstraling. Samen 

zorgt dit voor een afwisselend beeld van oude en nieuwe gevels. 

De Nachtegaalstraat heeft een profiel van 2x1 rijbaan met aanliggende par-

keervakken. Tussen de parkeervakken is ruimte om over te steken en staan 

verspreid over de straat fietsenrekken. Er is aan beide zijden een vrijliggend 

fietspad dat door een trottoirband is gescheiden van de parkeerstroken.

De Burgemeester Reigerstraat heeft een profiel van 2x1 rijbaan met aan-

liggende parkeervakken die aan de westzijde van de overweg door een 

trottoirband gescheiden zijn van het trottoir. Aan de oostzijde liggen de 

parkeervakken op trottoirhoogte. Fietsers rijden hier op de rijbaan.  Ter 

hoogte van de spoorwegovergang van de Oosterspoorweg (Utrecht Lunet-

ten - Hilversum), is een verhoogde middenberm aanwezig. Ook in dit deel 

van de Burgemeester Reigerstraat is tussen de parkeervakken ruimte voor 

oversteken, terrassen en fietsenrekken. Nabij de kruising met de Oudwijker-

dwarsstraat is het profiel ruimer en ligt een plein (voorheen het begin van 

de Baanstraat). Dit plein is functioneel ingericht met fietsenrekken en on-

dergrondse containers. Daarna – richting het Wilhelminapark – is het profiel 

weer smaller met parkeren aan beide zijden langs de rijbaan, een fietsstrook 

voor fietsers en een trottoir. De panden liggen op dit deel wat verder terug, 

met kleine voortuinen aan de straat.  

De kruispunten Wittevrouwensingel, Maliebaan en Oudwijkerdwarsstraat 

zijn ingericht met verkeerslichten. Bij de kruisingen met de Wittevrouwensin-

gel en Maliebaan liggen extra rijstroken voor afslaand verkeer. De overige 

kruisingen zijn vormgegeven als inritconstructie. In één geval is een kruising 

met een plateau aanwezig (kruising met Wolter Heukelslaan/Wagenstraat).

Hoofdstuk 2. Huidige situatie
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2.2  Verkeer en parkeren
Autoverkeer
De Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat vormen momenteel een 

wijk- of buurtontsluitingsweg met een snelheidsregime van 50 km/u op de 

Nachtegaalstraat en 30km/u op de Burgemeester Reigerstraat. Op de Burge-

meester Reigerstraat wordt de rijbaan ook door fietsers gebruikt, hierdoor 

ligt de feitelijke snelheid vaak lager. Op de Nachtegaalstraat ligt de snel-

heid hoger. De straten worden voornamelijk gebruikt door verkeer met een 

bestemming in Utrecht Oost, op dit moment rijden er ca. 4100 motorvoertui-

gen per dag (in twee richtingen).

Openbaar vervoer
Er rijdt één buslijn door de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat: 

buslijn 8 van Wilhelminapark naar Lunetten. Doordeweeks rijden er zes 

bussen per uur per richting. Op de Nachtegaalstraat liggen richting Wil-

helminapark twee haltes: halte Stadschouwburg aan de westzijde en halte 

Maliebaan aan de oostzijde. Richting Lunetten is er één halte: halte Malie-

baan. Op de Burgemeester Reigerstraat ligt ter hoogte van het plein voor 

iedere richting één halte: halte Burgemeester Reigerstraat. Een aantal van 

deze haltes is zeer smal uitgevoerd, veel reizigers staan tegen de gevels te 

wachten. Wachtende reizigers steken bij aankomende bus het fietspad over, 

wat tot onverwachte en zelfs onveilige situaties leidt. De haltes worden zeer 

goed gebruikt: Halte Maliebaan heeft ca. 250 in- en uitstappers per dag, 

halte Burgemeester Reigerstraat heeft ca. 350 in- en uitstappers per dag.

Bevoorrading
Zowel aan de Nachtegaalstraat als de Burgemeester Reigerstraat is een aan-

tal grote winkels dat dagelijks meerdere malen door vrachtwagens worden 

bevoorraad. In de huidige situatie zijn er op de Nachtegaalstraat vijf en op 

de Burgemeester Reigerstraat zes laad- en los plekken van verschillende 

grootte, verspreid over de straat. De venstertijden verschillen per plek. Deze 

laad- en losplekken worden ‘s avonds als gewone parkeerplek gebruikt. 

Vrachtwagens die Hema en Kruidvat aan de Nachtegaalstraat bevoorraden 

parkeren op de opstelstrook van de kruising met de Lucasbrug. 

Op de Nachtegaalstraat moet bij de bevoorrading van de winkels altijd het 

fietspad worden overgestoken met bijvoorbeeld rolcontainers. 

Daarnaast zijn de laad- en losvakken veelal smal, waardoor vrachtwagens 

en busjes vaak gedeeltelijk op de weg staan en het wegverkeer gehinderd 

wordt. Laden- en lossen op de weg komt ook regelmatig voor, wanneer een 

laad- en losplek bezet is. Dit alles leidt tot onveilige situaties en lange laad- 

en lostijden.

Langzaam verkeer
Op dit moment rijden er dagelijks ruim 17.000 fietsers over de Nachtegaal-

straat en Burgemeester Reigerstraat. In de Nachtegaalstraat zijn vrijliggende 

fietspaden aanwezig. Deze zijn echter erg smal, inhalen gaat moeilijk. Door 

obstakels op de stoep en functiestrook (containers, verkeerd  gestalde 

fietsen, etc.) is de ruimte vaak nog beperkter en ontstaan onveilige situaties. 

Op de Burgemeester Reigerstraat rijden fietsers op de rijbaan, die voorzien 

is van smalle fietssuggestiestroken. De rijbaan is smal voor de conventio-

nele combinatie auto-, bus- en vrachtverkeer naast fietsers. Hierdoor wordt 

de situatie door fietsers soms als onveilig ervaren, gevoelsmatig worden zij 

aan de kant gedrukt. Op de Burgemeester Reigerstraat kunnen fietsers een 

halterende bus passeren door middel van een speciale bus-passeerstrook 

voor fietsers. Het functioneert, maar het is krap bemeten. 

Voetgangers en mindervaliden maken gebruik van de trottoirs aan beide zij-

den. Door de vele obstakels – o.a. gestalde fietsen, uitstallingen van winkels, 

terrassen en bankjes – is de ruimte op het trottoir beperkt, met name op de 

Nachtegaalstraat. De oversteekbaarheid op de kruispunten is goed. Tussen 

de kruispunten is oversteken lastig, omdat door lange aaneengesloten rijen 

van geparkeerde auto’s en fietsenrekken er nauwelijks doorgangen zijn. 

Parkeren en fietsparkeren
Aan beide zijden van de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat zijn 

(betaalde) parkeerplaatsen en fietsparkeerplekken aanwezig. Hieronder zijn 

de aantallen parkeerplaatsen per deelgebied aangegeven. Om de bezet-

tingsgraad van deze parkeerplaatsen inzichtelijk te maken, is een parkeer- 

en fietsparkeeronderzoek uitgevoerd. De bevindingen hieruit zijn in de 

tweede kolom aangegeven.
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Nachtegaal-
straat

Aantal huidige plek-
ken

Bezettingsgraad

Autoparkeren 39 plekken 71%

Laden en Lossen 14 parkeerplekken zijn 

overdag beschikbaar 

voor laden en los-

sen, verdeeld over 5 

locaties

De laad- en losplekken worden frequent 

gebruikt in de Nachtegaalstraat. Gemiddelde 

laad- lostijd in beide straten is 20 minuten.

Fietsparkeren Ca. 210 plekken Bijna voortdurend volledig benut

Burgemeester 
Reigerstraat

Autoparkeren Tussen Maliebaan en 

spoor: 9 plekken

96%

Tussen spoor en Oud-

wijkerdwarsstraat: 16 

plekken

48%

Tussen Oudwijker-

dwarsstraat en ro-

tonde: plekken

90%

Laden en Lossen 10 parkeerplekken zijn 

overdag beschikbaar 

voor laden en los-

sen, verdeeld over 6 

locaties

In de Burgemeester Reigerstraat is het aantal 

laad- en losbewegingen substantieel minder 

dan in de Nachtegaalstraat. Gemiddelde 

laad- lostijd in beide straten is 20 minuten.

Fietsparkeren Ca. 180 plekken Bijna voortdurend volledig benut

Afbeeldingen: 

Functiekaart
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Conclusies autoparkeren
De gemiddelde parkeerdruk in de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reiger-

straat (deel Buiten Wittevrouwen) is lager dan de gemiddelde parkeerdruk in 

het gehele rayon. De gemiddelde parkeerdruk in de Burgemeester Reiger-

straat (deel Oudwijk) is iets hoger dan de gemiddelde parkeerdruk in het 

hele rayon. 

In de (delen van) straten waar vergunninghouders tijdens winkeluren niet 

mogen parkeren is de parkeerdruk gemiddeld lager dan in de (delen van) 

straten waar wel 24/7 geparkeerd mag worden door vergunninghouders. 

Naar verwachting is de parkeerdruk ’s avonds en ’s nachts (iets) hoger is dan 

overdag, omdat dan de meeste bewoners thuis zijn. 

Conclusies fietsparkeren
Uit het in februari 2018 uitgevoerde fietsparkeeronderzoek blijkt dat de fiet-

senrekken in de straten bijna voortdurend volledig benut worden in zowel 

de Nachtegaalstraat als de Burgemeester Reigerstraat. Er staan regelmatig 

fietsen naast rekken, tegen bomen, palen, gevels en hekken. Een bezetting 

van meer dan 2x de beschikbare hoeveelheid rekken is geen uitzondering 

op een aantal plekken in beide straten. 

Aanvullend is bekeken wat de huidige bezettingsgraad is van buurtstal-

lingen in de omgeving van Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat. 

Hierbij is gebleken dat in de omgeving van de Nachtegaalstraat de buurtstal-

lingen helemaal vol zijn. In de omgeving van de Burgemeester Reigerstraat 

zijn o.a. in de stalling Albrachthof en Jachtstraat nog plekken vrij.

2.3 Koopstromen 
In het ‘Randstad koopstromenonderzoek’ (2016) is het winkelgedrag (“koop-

stromen”) in (o.a.) de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat onder-

zocht. De straten staan samen op nummer 9 in de ranglijst van Utrechtse 

winkelgebieden voor niet-dagelijkse artikelen. Het diverse winkelaanbod 

trekt zowel bezoekers uit Utrecht (78%) als daarbuiten (22%). Voor dagelijkse 

artikelen staan de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat op num-

mer 4 in de ranglijst, waarbij 100% van de bezoekers uit Utrecht komt, 72% 

uit Oost. Dit genereert veel verkeersbewegingen, zowel per auto, OV als per 

fiets en te voet. 

In het Randstad koopstromenonderzoek (2016) is tevens onderzocht hoe 

deze winkelbezoekers reizen. Hieruit blijkt dat 60% van de winkelbezoekers 

per fiets komt, 31% komt te voet. Slechts 5 % komt per auto. De overige 4% 

reist per OV of andere modaliteit.

2.4 Groen en bomen
Op dit moment staan er dertien bomen in de Nachtegaalstraat en Burge-

meester Reigerstraat, het grootste deel zilverlindes. De conditie van deze 

bomen wordt tweejaarlijks geïnventariseerd. In de laatste inventarisatie is 

aangegeven dat alle bomen voldoende tot goed van kwaliteit zijn. Bij een 

enkele boom is sprake van wortelopdruk of is behoefte aan een grotere 

boomspiegel. 

2.5 Input vanuit bewonersavonden
Tijdens de verschillende bewonersavonden hebben de bezoekers zich uit-

gesproken over de beide straten. Over het algemeen wordt het afwisselend 

winkelaanbod gewaardeerd. Ook de goede bereikbaarheid voor fietsers 

en buslijn 8 is genoemd als positief punt dat behouden en versterkt mag 

worden. 

Op de avonden zijn ook aandachtspunten, wensen en kansen benoemd, 

zoals het omlaag brengen van de snelheid, flexibeler (kort) parkeren in com-

binatie met laden/lossen, meer ruimte voor prettig verblijf, behoud van de 

bus en toegankelijkheid voor de auto in de straat, een trottoir-inrichting met 

klinkerverharding en vergroening van de straten. 

De input uit de bewonersavonden is en wordt meegenomen in dit ontwerp 

en de nadere uitwerking in volgende fasen. Waar mogelijk worden sugges-

ties van bewoners en ondernemers nader onderzocht en uitgewerkt. 

Zie bijlage voor een overzicht van de reacties betrokken op eerste schets-

ontwerp (bijeenkomsten 16 en 17 januari 2018). 
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Hoofdstuk 3. Ambitie 
De Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat zijn en blijven leven-

dige stadsstraten. De mix van wonen, werken, studeren en verschillende 

winkels en horeca maakt deze straten zeer gevarieerd en aantrekkelijk. Ze 

zijn daarmee een belangrijke identiteitsdrager van Utrecht Oost. Dit wordt 

verder versterkt door de nieuwe hoogwaardige kwaliteit van de inrichting, 

conform kwaliteitsniveau ‘Domstad Bijzonder’ (uit Kadernota Kwaliteit Open-

bare Ruimte) De fietser en voetganger staan straks in deze straten centraal. 

Auto’s, zowel rijdend als geparkeerd, hebben een bestemming in het gebied 

en zijn te gast. Het (door)stromen van verkeer is in balans met verblijven. 

Een inrichting die past bij de sfeer van de straten zorgt voor een aangename 

beleving. De straten zijn uitnodigend en trekken bezoekers van en naar het 

centrum aan om hier (verder) te winkelen of neer te strijken bij een van de 

horecagelegenheden. 

Het straatbeeld is levendig: er passeren vele fietsers tussen het centrum 

en Utrecht Science Park, winkelpubliek loopt langs de gevels, her en der 

zijn er terrasjes en ter hoogte van de Oudwijkerdwarsstraat is een prettige 

verblijfsplek (pleintje) met een hoge beeldkwaliteit. Bevoorrading van de 

winkels vindt gebundeld en op logische tijdstippen en plekken plaats en 

zorgt zodoende voor zo min mogelijk hinder in de straten. 

Met aan de ene kant het Lucasbolwerk en aan de andere het Wilhelminapark 

zijn de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat met de omgeving 

verbonden. Een inrichting met meer groen in de Nachtegaalstraat en Burge-

meester Reigerstraat verbindt ook deze twee parken met elkaar. De spoor-

overgang blijft gehandhaafd, waar mogelijk worden kleine verbeteringen 

aangebracht.

Voor alle gebruikers vormen de straten een veilig en begrijpelijk geheel. 

De inrichting is passend bij een 30km/uur regime. Door het optimaliseren 

van het parkeerregime, is er – mogelijk met iets minder parkeerplaatsen - 

voldoende ruimte voor kort autoparkeren door bezoekers van de winkels 

en voor laden en lossen. Tegelijkertijd komt er meer ruimte om fietsen te 

parkeren. 

Met deze ambitie dragen de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat 

bij aan de aantrekkelijke, economisch vitale en gezonde stad.
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Hoofdstuk 4. Uitwerking 
4.2 Uitgangspunten ontwerp
Indeling straatprofiel

• Gedeelde rijloper in rood asfalt van voldoende breedte om de genoem-

de hoeveelheden verkeer te faciliteren; 

• Rijloper zoveel mogelijk symmetrisch in de ruimte tussen de gevels;

• Functiestrook minimaal 2,20 meter breed, geschikt voor parkeren 

vrachtwagens;

• Functiestrook op trottoirhoogte;

• De Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat hebben voorrang op 

de zijstraten.

 

Voetgangers en mindervaliden

• Ter hoogte van de kruising Schoolstraat en Oudwijkerveldstraat wordt 

een brede, veilige oversteek met een middeneiland gerealiseerd, zodat 

gefaseerd overgestoken kan worden;

• Doorlopende trottoirs ter hoogte van zijstraten;

• Trottoirs langs gevelzijde, minimaal 2,00 meter breed.

Fietsers

• Fietsers op de rijloper;

• Zo min mogelijk hinder in de doorstroming.

Fietsparkeren

• Groei van aantal fietsparkeerplekken met 20%-50% ten opzichte van 

huidig.

Auto 

• Maximumsnelheid op Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat 

30 km/uur;

• Auto ‘te gast’;

• Ter hoogte van de kruising Wittevrouwensingel wordt aangesloten op 

de bestaande situatie;

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

indeling van de beschikbare ruimte tussen de gevels. Hier zal een snelheids-

limiet van 30km/u gelden, wordt er rood asfalt aangelegd en zal het auto-

verkeer de rijloper met de fietsers delen. Aan weerszijden van de rijbaan 

liggen (brede) trottoirs. Functies zoals parkeren, laden en lossen, fietsen 

stallen, groen/bomen, terrassen en verlichting krijgen een plek op de func-

tiestroken aan beide zijden van de straat. Zodra de straten breder worden, 

neemt de breedte van het trottoir toe. Met dit profiel wordt gerealiseerd 

dat de auto zich daadwerkelijk te gast zal voelen en zich ook zo zal moeten 

gedragen. Met dit profiel wordt daarmee invulling gegeven aan de beleids-

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

De kruising met de Maliebaan wordt in samenhang met het project herin-

richting Maliebaan uitgewerkt. Voor een goede aanlanding van het nieuwe 

profiel van de Nachtegaal-/Reigerstraat is een fundamentele aanpassing van 

de (kruising met de) Maliebaan noodzakelijk.

 

0 1 2 3 4 5 10

trottoir functie
strook

functie
strook

trottoirrijbaan

Afbeeldingen: 

Principeprofiel
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Verblijf, uitstallingen en terrassen

• Zo min mogelijk obstakels op de trottoirs, een opgeruimd profiel;

• Terrassen ingepast in functiestrook;

• Huidige verleende terras vergunningen behouden;

• Gevelbankjes zijn toegestaan conform het nieuwe Ontwikkelingskader

horeca Utrecht, tot maximaal 60 cm uit de gevel;

• Minimale doorgang van 1,50 meter op de trottoirs moet gewaarborgd

blijven.

Straatmeubilair
• Conform Handboek Openbare Ruimte en Atlas Straatmeubilair;

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

mogelijk obstakels in de openbare ruimte

•

•
1

Autoparkeren

• Parkeerplaatsen op trottoirniveau in functiestrook;

• Het aantal parkeerplaatsen in de Nachtegaalstraat en Burgemeester

Reigerstraat neemt met maximaal 2% met een maximum van 2 stuks

per straat af ten opzichte van de huidige situatie (“2%-regeling”);

• Eenduidig parkeerregime in combinatie met laden en lossen.

Laden en lossen

• Ten minste vier locaties in Nachtegaalstraat, ten minste vier locaties in

Burgemeester Reigerstraat;

• Laden en lossen vindt plaats op de functiestrook;

• Laad en losplekken worden verspreid over de straten en op logische

plekken (bijvoorbeeld bij grote winkels) gerealiseerd.

Bus

• Lijnbus 8 blijft gehandhaafd in twee richtingen;

• Halteplaats Stadsschouwburg en Maliebaan blijven gehandhaafd op

min of meer dezelfde locatie;

• Vormgeving bushaltes conform Handboek Openbare Ruimte. Halteren

vindt plaats op de rijbaan;

• Geen substantieel rijtijdverlies voor de bus.

Groen

• Bestaande bomen waar mogelijk handhaven;

• Groeiplaatsen verbeteren;

• Ambitie om volledige boomstructuur tot stand te brengen tussen Lu-

casbrug en Wilhelminapark in functiestrook.
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Fietsers
De nieuwe inrichting met een gedeelde rijloper, in samenhang met de 

dominantie van het fietsverkeer zorgt dat de fietser zijn plaats neemt op de 

rijbaan en het overige verkeer zich daaraan moet aanpassen. Een inrichting 

met rood asfalt attendeert alle weggebruikers op dit gedeelde gebruik. Het 

toepassen van uitritten op de zijwegen zorgt er voor dat de trottoirs door-

lopen en tegelijkertijd dat verkeer op de Nachtegaalstraat en Burgemeester 

Reigerstraat voorrang heeft op de zijstraten.

In het ontwerp is meer ruimte voor fietsparkeren gecreëerd. De ruimte in de 

straat is echter beperkt; niet alle behoefte kan worden geaccommodeerd.

In de Nachtegaalstraat wordt gestreefd naar het uitbreiden van het aantal 

fietsparkeerplekken in de openbare ruimte tot minimaal 250 fietsparkeer-

plekken in de functiestrook. In de Burgemeester Reigerstraat zijn circa 250 

tot 270 fietsparkeerplekken beoogd, zowel op de functiestrook als op het 

plein voor de Albert Heijn. Hiermee neemt het aantal plekken op de Nache-

gaalstraat met 20-25% toe. In de Burgemeester Reigerstraat is de groei 30 

tot 50 %

4.3 Functioneel Ontwerp
Voetgangers en Mindervaliden
In de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat wordt de loopruimte 

met veel obstakels getransformeerd in uitnodigende, zo breed mogelijke 

trottoirs. Overal langs de gevels komt een trottoir van ten minste 2 meter. 

Het is daardoor aangenaam naast elkaar wandelen, winkelen, elkaar passe-

ren en goed toegankelijk voor mindervaliden, bijvoorbeeld met een rolstoel 

of rollator (logische looplijnen, zo min mogelijk obstakels, etc.). Ter hoogte 

van zijstraten loopt het trottoir (als plateau) door, dit verhoogt de toegan-

kelijkheid van de trottoirs en maakt duidelijk dat voetgangers één van de 

hoofdgebruikers van de staten zijn. De functiestrook wordt op verschillende 

manieren kan worden ingevuld. Regelmatig is de functiestrook onderbro-

ken door voldoende vrije ruimte, zodat er vrij over gestoken kan worden. 

Ter hoogte van de kruising met de Schoolstraat is een oversteek met een 

plateau en een verhoogde middenberm voorzien. Overstekend verkeer staat 

dus veilig, het verkeer op de Nachtegaalstraat wordt ter hoogte van de over-

steek iets afgeremd. 

Afbeelding links: 

Impressie Nachtegaalstraat

Afbeelding rechts: 

Impressie Burgemeester 

Reigerstraat
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Bus
De huidige buslijn 8 blijft zijn huidige route rijden. Alle haltes blijven op 

min of meer dezelfde plek behouden m.u.v. halte Burgemeester Reigerstraat 

stad-uit, deze gaat de hoek om naar de Oudwijkerdwarsstraat. Ter hoogte 

van de haltes wordt de rijbaan iets breder, zodat fietsers altijd om de stil-

staande bus heen kunnen en de doorstroming niet wordt gehinderd.

De verwachting is dat de rijtijd van de bus iets zal toenemen. Er wordt door 

het nieuwe profiel aangestuurd op aangepast rijgedrag, bij zowel de auto 

als de bus. Deze moeten bij drukte achter de fietsers blijven rijden. In de 

huidige situatie is dat ook al vaak zo op de Burgemeester Reigerstraat. In de 

huidige situatie ligt de rijsnelheid van de bus in beide straten al zeer laag. 

De verwachting is dat dit zo zal blijven. Afhankelijk van hoe het kruispunt 

Maliebaan wordt ingericht, kan er een voordeel in de rijtijd voor de bus 

optreden (bijvoorbeeld wanneer de VRI komt te vervallen).

Er komen zowel fietsparkeervakken als rekken. De fietsparkeervakken 

bedienen vooral het kort parkeren. Fietsenrekken zijn er voor het langer 

parkeren van de fiets. Deze worden vooral bij woningen toegepast.

Aanvullend wordt voor bewoners en werknemers gezocht naar extra inpan-

dige stallingsruimte in de vorm van (uitbreiding van) bestaande (het gaat 

dan o.a. om stallingen aan de Mulderstraat en bij Podium Oost) of nieuwe 

buurtstallingen in de directe omgeving van de Nachtegaalstraat en Burge-

meester Reigerstraat. Ook wordt gekeken of het gebruik van vrij plekken  

in de stalling Albrachthof en Jachtstraat kan worden gestimuleerd,  om 

zodoende een deel van de groei op te vangen. 

Gemotoriseerd verkeer
Met de herinrichting van de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reiger-

straat krijgt de fietser meer ruimte. Gemotoriseerd vervoer moet zich aan-

passen en zal zich in veel gevallen achter de fietser voegen en de snelheid 

hierop aanpassen. 

Eerdere ervaring met herinrichting waarbij meer het primaat aan fietsers 

werd gegeven op de Malie-/Tolsteegsingel heeft voor een afname van 20% a 

25% auto’s gezorgd. Daarbij is het wegprofiel aangepast en zijn snelheden 

verlaagd. De nieuwe inrichting van de Nachtegaalstraat en Burgemeester 

Reigerstraat kan als gevolg hebben dat doorgaand verkeer – wat vanuit be-

leid niet gewenst is in deze straten – een andere route gaat kiezen. Dit kan 

ook in de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat zorgen voor een 

afname van het autoverkeer. 

In de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat komt relatief veel 

bevoorradingsverkeer. De gemeente is met de winkeliersvereniging en (ver-

tegenwoordiging van) vervoerders en verladers in gesprek over maatregelen 

die zij kunnen nemen om de overlast terug te dringen. Zo kan er slimmer be-

steld worden en wordt de mogelijkheid onderzocht om gebundelde leverin-

gen vanaf een uitgiftepunt te faciliteren. Ook wordt onderzocht wat mogelijk 

is in het kader van het beperken van venstertijden of gecombineerd gebruik 

van de functiestrook (bv overdag laden en lossen, ’s avonds bewonersparke-

ren). In de loop van 2018 moet duidelijk worden welke afspraken er gemaakt 

kunnen gaan worden voor deze straten.
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Kaart: 

Functioneel ontwerp Nachtegaalstraat
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Kaart: 

Functioneel ontwerp Burgemeester Reigerstraat
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Parkeren

Nachtegaal-
straat

Aantal huidige plek-
ken

Aantal nieuwe plekken

Autoparkeren 39 plekken 36 plekken

Laden en Lossen 14 parkeerplekken ver-

deeld over 5 locaties

16 parkeerplekken verdeeld 

over 6 locaties

Fietsparkeren Ca. 210 plekken Ca. 250-270 plekken

Burgemeester 
Reigerstraat

Autoparkeren 55 plekken 56 plekken

Laden en Lossen 10 parkeerplekken ver-

deeld over 6 locaties

10 parkeerplaatsten verdeeld 

over 5 locaties

Fietsparkeren Ca. 180 plekken Ca. 250-270 plekken 

Verkeersveiligheid
Met de herinrichting van de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reiger-

straat krijgt de fietser meer ruimte, het overige verkeer moet zich aanpas-

sen. Het duidelijke fietsprofiel (rood asfalt), het 30 km/u-regime en aanvul-

lende snelheidsremmende maatregelen (zoals plateaus) zorgen ervoor dat 

de fietser zich veilig door de straten kan verplaatsen. De huidige situatie in 

de Burgemeester Reigerstraat laat zien dat het mengen van het vele fietsver-

keer met het gemotoriseerd verkeer veilig kan. 

Er ontstaat meer ruimte voor fietsers om elkaar in te halen. Fietsers worden 

niet meer belemmerd door obstakels (zoals fout geparkeerde fietsen) en 

laden en lossen kan veiliger plaatsvinden: de oversteek over het fietspad 

verdwijnt en vrachtwagens kunnen in zijn geheel op de functiestrook parke-

ren. Ook kunnen fietsers veilig een stilstaande bus passeren. In- en uitstap-

pende busreizigers hoeven niet meer het fietspad over te steken. Dit alles 

bevordert de doorstroming en de verkeersveiligheid. 

Ook voor voetgangers en minder validen-personen wordt het veiliger. Het 

trottoir in de Nachtegaalstraat wordt (veel) breder (met een duidelijke loop-

lijn) en de hoeveelheid obstakels wordt in beide straten verminderd. Hier-

door ontstaat ook meer ruimte om tussen de kruispunten vrij over te steken. 

Bij de school wordt een plateau en een middeneiland aangebracht zodat hier 

in fasen overgestoken kan worden. 



Integraal Programma van Eisen Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat, concept maart 2018 - 23

Bomen en Groen
Bestaande gezonde bomen worden in het ontwerp zoveel mogelijk behou-

den. Daarnaast is de ambitie om de groenstructuur verder uit te breiden 

in het ontwerp opgetekend. Bij het realiseren van nieuwe bomen, moet de 

ondergrondse situatie in acht worden genomen. Er bevinden zich namelijk 

veel kabels en leidingen in het gebied. Daar waar conflicten ontstaan tussen 

de boven- en ondergrondse infrastructuur moet in de volgende fase een af-

weging worden gemaakt welke maatregelen het meest duurzaam zijn. Bij dit 

Functioneel Ontwerp is globaal in kaart gebracht waar eventuele conflicten 

zich voordoen. 

Terrassen en uitstallingen
Terrassen (waarvoor – voor het vaststellen van dit IpvE - een vergunning 

is verleend) krijgen een plek op de functiestrook. Langs de gevels is bij 

horecagelegenheden zonder alcoholvergunning beperkte (max. 0,60 meter) 

zitgelegenheid toegestaan, zolang de 1,50 meter minimale vrije ruimte voor 

voetgangers niet wordt aangetast. 

In het huidige beleid is het verboden om uitstallingen als vlaggen, sandwich-

borden en andere reclame-uitingen neer te zetten. Ze belemmeren de toe-

gankelijkheid en geven een rommelig straatbeeld. In de vervolgfase zal in 

gesprek met ondernemers worden bekeken op welke manier het straatbeeld 

kan worden ‘opgeruimd’ en worden ontdaan van deze obstakels. 
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Verblijfskwaliteit
De grootste impuls op het gebied van verblijfskwaliteit wordt bereikt op het 

plein in de Burgemeester Reigerstraat. Waar dit in de huidige situatie een 

overwegend functioneel ingericht plein is, met veel fietsen en containers, 

wordt in het nieuwe ontwerp meer verblijfskwaliteit en groen toegevoegd. 

De containers worden verplaatst richting de straat (en worden geleegd 

vanaf de functiestrook), zodat zoveel mogelijk ruimte als verblijfsruimte 

kan worden ingericht. De exacte invulling zal in een volgende fase worden 

uitgewerkt. Er wordt gestreefd naar een flexibele en groene inrichting. 

Nevenstaande sfeerbeelden geven een indruk van hoe dit eruit zou kunnen 

zien, bijvoorbeeld met groene ‘eilanden’ met een zitrand.

Vanwege grote fietsparkeerdruk ter hoogte van de supermarkt, wordt naast 

rekken in de functiestrook (aan de straat) een vak voor fietsparkeren gere-

aliseerd op het plein. Dit vak is bedoeld voor bezoekers van de winkels. Dit 

stimuleert het kort parkeren en geeft na sluitingstijd een opgeruimd beeld 

(en tevens ontstaat daarmee de mogelijkheid om de ruimte voor andere 

doeleinden zoals evenementen te gebruiken).

Verder wordt in de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat geen ex-

tra verblijfsruimte toegevoegd, hiervoor ontbreekt ruimte in het profiel. Wel 

zal – doordat de trottoirs op een aantal plekken breder worden en worden 

ontdaan van zoveel mogelijk obstakels – de verblijfsruimte en daarmee de 

verblijfskwaliteit op het trottoir verbeteren.

Afvalcontainers

1

1

 

Afbeeldingen:

Sfeerbeelden plein 

Oudwijkerdwarsstraat
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Bodem
Er is historisch bodemonderzoek voor de Nachtegaalstraat en de Burge-

meester Reigerstraat uitgevoerd. Hierbij is het Utrechts archief en het 

gemeentelijk geografisch informatie systeem geraadpleegd en beoordeeld. 

Uit informatie uit het Utrechts Archief blijkt dat begin 20e eeuw zowel 

Nachtegaalstraat als de Burgemeester Reigerstraat verbreed zijn. Hiervoor 

zijn een groot aantal panden gesloopt. Onbekend is of van deze panden nog 

resten in de bodem aanwezig zijn en of de sloop nog tot het ontstaan van 

bodemverontreiniging heeft geleid. Ook hebben er in panden langs beide 

straten diverse bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden die tot bodemverontreini-

ging hebben geleid. In de vervolgfase is nader verkennend bodemonderzoek 

noodzakelijk.

Lucht, geluid en gezondheid
Met de herinrichting van de Nachtegaalstraat gaat de maximum snelheid 

van 50 naar 30 km/u. Daarmee valt de straat buiten het toetsingskader van 

de Wet geluidhinder (de Burgemeester Reigerstraat is al 30 km/u gebied). 

Vanuit het Utrechtse geluidbeleid wordt bij reconstructies echter toch naar 

de mogelijke geluidseffecten gekeken. Een snelheidsverlaging van 50 naar 

30 km/u levert naar verwachting een vermindering op van de geluidsbelas-

ting (geschat wordt circa 2 dB). Wanneer aanvullend een verkeersreductie 

ontstaat, kan een grotere vermindering van de geluidsbelasting optreden. 

De herinrichting zal dus een positief effect kunnen hebben op het geluidskli-

maat in de straten.

De luchtkwaliteit aan de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat 

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

aan de gezondheids-advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO) die de gemeente nastreeft. De uitstoot van luchtverontreinigende 

stoffen bij een constante snelheid van 50 km/uur verschilt niet wezenlijk 

met die bij 30 km/uur. Wel leidt het invoeren van een snelheidsbeperking 

en de vermindering van de hoeveelheid verkeer tot minder uitstoot van 

luchtverontreiniging. Naar verwachting zorgt de herinrichting daarmee voor 

een verbetering van de luchtkwaliteit. Dit zal een positief effect hebben op 

de gezondheid van bewoners en bezoekers van de Nachtegaalstraat en de 

Burgemeester Reigerstraat. 

Het toevoegen van groen en verblijfsruimte zorgt ervoor dat er een pret-

tig en sociaal woon-werkklimaat ontstaat. Het verbeteren van langzaam 

verkeersruimte en –voorzieningen stimuleren gezond gedrag. Al met al 

draagt de herinrichting naar verwachting positief bij aan de gezondheid 

van bewoners en bezoekers van de Nachtegaalstraat en de Burgemeester 

Reigerstraat. 
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Archeologie
Vanuit archeologie is er volgens de archeologische waardenkaart een onder-

zoeksnoodzaak, het gebied staat aangemerkt als  “archeologische verwach-

ting”. Dit onderzoek kan in de vervolgfase met het aanvullend  milieukundig 

bodemonderzoek worden gecombineerd.



Integraal Programma van Eisen Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat, concept maart 2018 - 29

Duurzaamheid
In het coalitieakkoord 2014-2018: Utrecht maken we samen, stelt de gemeen-

te 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 bewo-

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

voor milieu en klimaat. Utrecht ambieert in 2020 30% CO2 te besparen en 

dat het aandeel duurzaam opgewekte energie binnen de gemeentegrenzen 

tot minimaal 20% is toegenomen

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 Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat ook 

sociale en milieuaspecten mee zullen wegen in het inkoopproces. Het gaat 

hierbij ten minste om de volgende onderwerpen:

• CO2-besparing;

• Zuinig omgaan met grondstoffen/ materiaalgebruik (“circulaire weg”);

• Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

• Verantwoord en transparant ondernemen (ketenverantwoordelijkheid,

eerlijke handel, o.a. inkoop natuursteen).
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5.1 BLVC
In de voorbereiding van het project wordt aandacht besteed aan de bereik-

baarheids-, 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 ver-

keert. 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 ont-

werp- en besteksfase wordt deze verder ontwikkeld zodat er bij de stukken 

van de aanbesteding een BLVC plan ligt dat het kader vormt voor de uitvoe-

ring. 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.

5.2 Beheer
Met de beheerders wordt afgestemd of de herinrichting van de Nachte-

gaalstraat en Burgemeester Reigerstraat mogelijkheden biedt om gepland 

onderhoud te combineren. Van de herinrichting wordt in een vervolgfase 

een areaal mutatie gemaakt zodat inzichtelijk wordt wat de herinrichting 

betekent voor de beheerkosten.

Hoofdstuk 5. BLVC en Beheer
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6.2 Participatie
Op het IPvE kan door eenieder voor de duur van zes weken schriftelijk wor-

den gereageerd. In maart 2018 zal een of een aantal inloopbijeenkomsten 

worden georganiseerd voor bewoners en andere belangstellenden om zich 

nader te laten informeren over het IPvE en vragen te stellen. Alle reacties 

op dit IPvE/FO zullen worden beantwoord in een reactienota. Hierin wordt 

toegelicht hoe met iedere vraag of opmerkingen wordt omgaan, wat wel en 

niet wordt meegenomen in de uitwerking van het ontwerp.

In het najaar van 2018 zal het concept-VO/DO worden voorgelegd in een 

openbare bijeenkomst voor bewoners, winkeliers en andere belangstellen-

den. 

Tussentijds wordt regelmatig een nieuwsbrief uitgebracht en wordt nieuwe 

informatie gepubliceerd op de website www.utrecht.nl/nachtegaalreiger. 

In elke fase, tot in de uitvoeringsfase, blijft de gemeente beschikbaar voor 

vragen en houden we betrokkenen op de hoogte door middel van wijkbe-

richten. 

6.3 Onderzoek in de volgende fase
Onderzoek stimuleren gebruik parkeergarage Kruisstraat  
Onderzocht zal worden of er behoefte is van bewoners om de bewoners-

parkeervergunning om te zetten naar een abonnement in de parkeergarage 

in de Kruisstraat. Dit om de parkeerdruk in de straat te verder te kunnen 

verminderen.

Onderzoek verlichting aan spandraden
Tijdens bewonersavonden is meermaals de vraag gesteld of het mogelijk is 

de verlichting niet met lantaarnpalen, maar in de vorm van gevelverlichting  

of spandraden te realiseren. De belangrijkste reden om geen palen te willen 

is dat deze regelmatig als fietsenstalling worden gebruikt en zodoende de 

doorgangen blokkeren en een rommelig straatbeeld veroorzaken.

Gevelarmaturen en spandraden worden niet standaard toegepast binnen de 

gemeente. Een eerste onderzoek laat zien dat er zowel technisch als proces-

matig wat aandachtspunten zijn. 

6.1 Planning
Nadat het Integraal Programma van Eisen/ Functioneel Ontwerp is vastge-

steld (IPvE/ FO), medio 2018, wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een 

Voorlopig Ontwerp (VO) en een Definitieve Ontwerp (DO). In het eerste kwar-

taal van 2019 wordt het college gevraagd het DO vast te stellen. Vervolgens 

zal een aannemer worden gecontracteerd en de uitvoering worden voorbe-

reid. Eind 2019/ begin 2020 is de start van de uitvoering gepland.

Maart 2018 Vrijgave IPvE/FO

Inloopbijeenkomsten 

voor bewoners

Reacties mogelijk tot 6 

weken na vrijgave

Medio 2018 Vaststellen IPvE/FO 

door college

Najaar 2018 Bijeenkomst(en) con-

cept VO/DO

Toetsen concept VO/

DO bij omgeving/ge-

bruikers

Eerste kwartaal 2019 Vaststellen DO door 

college van B&W

Vóór start uitvoering Bijeenkomst over wijze 

van uitvoering, plan-

ning etc.

Informeren bewoners, 

ondernemers straten 

op maat

Eind 2019/begin 2020 Start uitvoering 

Hoofdstuk 6. Vervolg 
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Zo kan het lastig zijn met verlichting aan spandraden het juiste verlich-

tingsniveau te behalen of ontstaat juist lichthinder in woningen. Bovendien 

moeten alle woningeigenaren toestemming verlenen om verlichting aan hun 

gevel aan te brengen. In een vervolgfase wordt daarom nader onderzocht 

wat mogelijk is op dit vlak.

Onderzoek verwijderen middenberm spoorwegovergang
Aanpassingen aan overwegen zijn vaak kostbaar en complex. In deze fase 

is reeds contact gelegd met spoorbeheerder ProRail, met als doel te bezien 

of optimalisatie van de overweg in de Burgemeester Reigerstraat mogelijk is 

(o.a. verwijdering middengeleiders) met behoud van de overwegveiligheid. 

In een vervolgfase zal nader onderzoek worden gedaan naar mogelijkheden 

en kosten van het verbeteren van de overweg. 

Inventarisatie handhaving: 
uitstallingen, fietsparkeren, laden en lossen op de rijbaan
Niet alle knelpunten die bewoners en bezoekers  ervaren zijn op te los-

sen met een herinrichting. Overlast door het verkeer stallen van fietsen 

(weesfietsen, plaatsing buiten de rekken, etc.), ongeoorloofde uitstallingen 

van winkeliers en het laden en lossen op de rijbaan vinden hun oorzaak 

in gedrag van mensen. Hier zijn regels voor, maar deze worden niet altijd 

gevolgd. Het verwijderen van weesfietsen wordt regelmatig uitgevoerd. Op 

andere vlakken wordt minder of niet gehandhaafd. In de volgende fase zal 

daarom naast de herinrichting ook aandacht uitgaan naar handhavingsacti-

viteiten door gemeente en politie.
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