Jaarprogramma openbare ruimte 2016

Draagt bij aan
Thema/Stedelijk
programma

11-12-2015

Vakgebied

projectnaam

Locatie

Bomen

Vervangen en groeiplaatsverbetering
bomen

Stadsbreed

Bomenbeleid

Vervangen en groeiplaatsverbetering van bomen in de
stad. Het gaat om doorloop van het programma bomen
uit 2015.

Bomen

Bomen Billitonkade

Billitonkade

Bomenbeleid

Aanpakken ernstige boomwortelopdruk met behoud van
de monumentale bomen. Verbetering veiligheid en
comfort.

Bomen

Bomen Leidsche Rijn

Slingeraklaan, Rijksstraatweg

Bomenbeleid

Ernstige boomwortelopdruk. Gedurende 4 jaar
geleidelijk bomen vervangen.

Bomen

Bomen Overvecht

Overvecht

Bomenbeleid

Vervangen van bomen in slechte conditie

Bomen

Bomen Vleuten-De Meern

Vleuten-De Meern

Bomenbeleid

Verdichting en nattigheid grond aanpakken ten bate
van conditie bomen

Bomen

Bomen Zuid

Lunetten en Troubadourhof

Bomenbeleid

Populieren vervangen in Lunetten. Tevens vervangen van
bomen in slechte conditie.

Bomen

Bomen Oost

Oost

Bomenbeleid

Vervangen van bomen in slechte conditie.

Bomen

Bomen Noordwest

Noordwest

Bomenbeleid

Vervangen van bomen in slechte conditie.

Bomen

Bomen Zuidwest

Zuidwest

Bomenbeleid

Vervangen van bomen in slechte conditie.

Bomen

Bomen West

West

Bomenbeleid

Vervangen van bomen in slechte conditie.

Civieltechnische
Kunstwerken

Beschoeiing Merwedekanaal

Merwedekanaal ten noorden
van Baracuda

Beschoeiing is aan vervanging toe.

Civieltechnische
Kunstwerken

Beschoeiing Vecht (vanaf Rodebrug stad
uit) Noordwest-zijde

Vecht (vanaf Rodebrug stad
uit) Noordwest-zijde

Beschoeiing is aan vervanging toe. Mogelijk wordt de
beschoeiing deels als natuurlijke oever ingericht.

Civieltechnische
Kunstwerken

Brug naar Paushuize

Pausdam

De fundering van de brug wordt opgeknapt.

Civieltechnische
Kunstwerken

Herstellen waterdichte deklaag Albert van Albert van Dalsumlaan
Dalsemlaan

De waterdichte laag op het openbare dek moet
vervangen worden in verband met lekkage in de
ondergelegen ruimtes van particulieren.

Civieltechnische
Kunstwerken

Vechtbeschoeiing 11

Vecht

De stalen damwanden moeten worden vervangen.

Civieltechnische
Kunstwerken

Vervangen houten damwand
Stadsbuitengracht en Catharijnesingel
(wz)

Stadsbuitengracht
Catharijnesingel (wz)

Damwand is aan vervanging toe.

Civieltechnische
Kunstwerken

Walmuur Nieuwegracht

Nieuwegracht

Versterken walmuren aan de Nieuwegracht.

Civieltechnische
Kunstwerken

Vervangen aansturing van Vondelbrug,
David van Mollumbrug, Zuiderbrug en
Socratesbrug

Vondelbrug, David van
Mollumbrug, Zuiderbrug en
Socratesbrug

Vervangen van de systemen die zorgen voor de
aandrijving van de bruggen.
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Bomen

Vervangen en groeiplaatsverbetering
bomen

Stadsbreed

Bomenbeleid

Vervangen en groeiplaatsverbetering van bomen in de
stad. Het gaat om doorloop van het programma bomen
uit 2015.

Civieltechnische
Kunstwerken

Vervangen Achttienhovensedijkbrug 01

Achttienhovensedijk

Civieltechnische
Kunstwerken

Vervangen meerpalen Merwedekanaal en Merwedekanaal en
Krommerijn
Krommerijn

Civieltechnische
Kunstwerken

Houtensepadbrug 376

Houtensepad

Civieltechnische
Kunstwerken

Voorbereiding bruggen en kades 2017

Stadsbreed

Werkzaamheden aan bruggen, tunnels vragen
aanzienlijke voorbereidingstijd.

Civieltechnische
Kunstwerken

Vervanging beschoeiing Oosterstroom

Oosterstroom

In navolging Gruttersdijk vervangen van beschoeiing
Oosterstroom. Bewonerswensen.

Civieltechnische
Kunstwerken

Groot onderhoud Marnixbrug

Marnixbrug

Groot onderhoud constructie Marnixbrug.

Groen

Groen stadsbreed

Park Oog in Al

Grond- en
oppervlaktewater

Aanleg drainage De Meern-Zuid 2016

Aanpak
Pr. Beatrixlaan, Pr.
Margrietlaan, Pr. Margrietlaan, grondwateroverlast
Zonstraat, Meentweg

Aanleg van 600 m drainage om wateroverlast te
bestrijden, in combinatie met vervanging van riolering.

Grond- en
oppervlaktewater

Aanleg drainage Nieuwravenstraat

Nieuwravenstraat

Aanpak
grondwateroverlast

Aanbrengen verticale drainage in combinatie met
rioolvervanging. Uitgangspunt elke 25 m verticale
drainage om grondwateroverlast te bestrijden

Grond- en
oppervlaktewater

Aanleg drainage Nijevelt 2016

Melkmeisjeslaan,
Gouvernantelaan

Aanpak
grondwateroverlast

Aanleg 600 m drainage om wateroverlast te bestrijden

Grond- en
oppervlaktewater

Aanleg drijfwaterplanten
Stadsbuitengracht

Stadsbuitengracht

Verbeteren
waterkwaliteit

Wijkwaterplannen

Op initiatief van bewoners terugbrengen van
waterplanten in de Stadsbuitengracht op plekken waar
de scheepvaart niet gehinderd wordt en daarmee de
waterkwaliteit te verbeteren. Maatregel komt voort uit
wijkwaterplan Binnenstad.

Grond- en
oppervlaktewater

Aanleg duiker Europaweg

Europaweg

Verbeteren
waterkwaliteit

Wijkwaterplannen

Het realiseren van een duikerverbinding onder de
Europaweg tussen het Maximapark en Vleuterweide
inclusief vergroting nabijgelegen duiker Esdoornlaan

Grond- en
oppervlaktewater

Aanleg duiker Meerndijk

Meerndijk

Verbeteren
waterkwaliteit

Wijkwaterplannen

Aanleg nieuwe wateronderdoorgang (duiker) onder de
Meerndijk en vervangen van twee duikers door
bruggetjes in het Kloosterpark ter verbetering
doorstroming in het Kloosterpark

Grond- en
oppervlaktewater

Aanleg duiker Mereveldseweg

Mereveldseweg

Verbeteren
waterkwaliteit

Grond- en
oppervlaktewater

Aanleg hemelwaterriool
Maarssenbroeksedijk

Maarssenbroeksedijk

Verbeteren
waterkwaliteit

Grond- en
oppervlaktewater

Aanleg/vervanging drainage Veldhuizen
2016

De Milan Viscontilaan,
Heenplaat, Sint Jansplaat,
Hofmansplaat,
Catharinaplaatjes

Aanpak
grondwateroverlast

De brug is aan vervanging toe. Wens om de brug ook
voor alle verkeer open te stellen in plaats van alleen
voor langzaam verkeer.

Vervangen meerpalen e.d. voor scheepvaart.

Actieplan Utrecht
fietst!

Meerjaren
Groenprogramma
2015-2018
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De brug moet worden vervangen.

Opknappen park Oog in Al met bewonersgroep en
Milieu en Mobiliteit.

Nieuwe wateronderdoorgang (duiker) onder spoorlijn
Mereveldseweg. Aanleiding is wateroverlast in gebied
tussen Koningsweg en spoorlijn.
Wijkwaterplannen

Aanleg hemelwaterriool Maarssenbroeksedijk t.b.v.
vermindering wateroverlast bij woningen aan de
Kantonnaleweg. Werkzaamheden worden uitgevoerd in
combinatie met groot onderhoud van de
Maarssenbroeksedijk.
Aanleg 600 m drainage om grondwateroverlast te
bestrijden in combinatie met vervanging van riolering
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Bomen

Vervangen en groeiplaatsverbetering
bomen

Stadsbreed

Bomenbeleid

Grond- en
oppervlaktewater

Baggeren watergangen 2016

Stadsbreed

Verbeteren
waterkwaliteit

Grond- en
oppervlaktewater

Bijdrage herinrichting 't Goylaan

t Goylaan

Afkoppelen

Utrecht Aantrekkelijk
en Bereikbaar

Financiële bijdrage vervangen verharding door groen bij
herinrichting 't Goylaan, waardoor regenwater dat
schoon genoeg om rechtstreeks af te voeren naar het
oppervlaktewater, niet via het vuilwaterriool wordt
afgevoerd.

Grond- en
oppervlaktewater

Bijdrage ontwikkeling Groene Kop tot
park met waterberging

Groene Kop

Verbeteren
waterkwaliteit

Wijkwaterplannen

Maatregel uit wijkwaterplan Noordoost waarbij 0,6 ha
extra waterberging gerealiseerd wordt bij de
ontwikkeling van het gebied tot een park om daarmee
bestaande wateroverlast op te lossen.

Grond- en
oppervlaktewater

Verbeteren ontwatering Jongeriusstraat
e.o.

Jongeriusstraat e.o.

Aanpak
grondwateroverlast

Aanbrengen verticale drainage in combinatie met
rioolvervanging Jongeriusstraat, Verheulstraat,
Steenstraat, Zijlstraat. Uitgangspunt elke 25 m verticale
drainage.

Grond- en
oppervlaktewater

Verbeteren ontwatering Keulsekade

Keulsekade

Aanpak
grondwateroverlast

Aanbrengen verticale drainage in combinatie met
rioolvervanging Keulsekade, deel SpinozawegSpinozaplantsoen. Uitgangspunt elke 25 m verticale
drainage.

Grond- en
oppervlaktewater

Verbeteren ontwatering Petemoederslaan Petemoederslaan e.o.
e.o.

Aanpak
grondwateroverlast

Versteviging weg in combinatie met rioolvervanging

Grond- en
oppervlaktewater

Verbeteren waterkwaliteit vijver park De
Gagel

Verbeteren
waterkwaliteit

Wijkwaterplannen

Verbeteren waterkwaliteit om botulisme te voorkomen.
Onderdeel van wijkwaterplan Overvecht. Voorziening is
geinitieerd uit het leefbaarheidsbudget.

Grond- en
oppervlaktewater

Vervangen duiker Eykmanlaan door brug Eykmanlaan

Verbeteren
waterkwaliteit

Wijkwaterplannen

Huidige duiker moet verplaatst worden vanwege
ontwikkeling winkelcentrum De Gaard. Wens uit
wijkwaterplan en visie Eykmanlaan om duiker op te
waarderen tot brug. Haalbaarheid wordt onderzocht.
Voorbereiding in 2016, uitvoering in 2017

Grond- en
oppervlaktewater

Vervangen duiker Laan 1954 en
herinrichting oevers Oudenrijnsingel

Laan 1954

Verbeteren
waterkwaliteit

Wijkwaterplannen

Vervangen en vergroten duiker onder Laan 1954 en
herinrichten oevers watergang Oudenrijnsingel in De
Meern. Wens wijkwaterplan Vleuten De Meern

Grond- en
oppervlaktewater

Vervangen duiker Vleutensewetering

Vleutensewetering

Verbeteren
waterkwaliteit

Wijkwaterplannen

Eerder al duiker vervangen bij heringerichte
Cereolterrein. Dit is het resterende stuk.

Grond- en
oppervlaktewater

Vervangen duikers Burg.
Middelweerdbaan

Burg. Middelweerdbaan

Verbeteren
waterkwaliteit

Wijkwaterplannen

Vervangen en vergroten van twee duikers in combinatie
met onderhoud wegverharding.

Grond- en
oppervlaktewater

Vervangen duikers Kloosterpark

Kloosterpark

Verbeteren
waterkwaliteit

Wijkwaterplannen

Vervangen van twee duikers in het Kloosterpark door
twee bruggetjes en stuwen.

Landgoederen

Amelisweerd en Rhijnauwen

Amelisweerd en Rhijnauwen

Meerjaren
Groenprogramma
2015-2018

Bijdrage toekomstvisie met als doel het behouden,
herstellen en versterken van de cultuurhistorische,
ecologische en recreatieve waarden van de
landgoederen.

park De Gagel
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Vervangen en groeiplaatsverbetering van bomen in de
stad. Het gaat om doorloop van het programma bomen
uit 2015.
Baggeren van 20.000 m3 aan watergangen in de stad in
het najaar-winter 2016-2017.
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Bomen

Vervangen en groeiplaatsverbetering
bomen

Stadsbreed

Bomenbeleid

Vervangen en groeiplaatsverbetering van bomen in de
stad. Het gaat om doorloop van het programma bomen
uit 2015.

Openbare Verlichting

Openbare verlichting en riolering
Keulsekade - Spinozaplantsoen

Keulsekade Spinozaplantsoen

Energiebesparingsdoel
stelling 20% in 2020

Masten en armaturen zijn aan vervanging toe. In
combinatie met vervangen riolering en aanleg verticale
drainage.

Openbare Verlichting

Openbare verlichting en riolering
Petemoederslaan

Petemoederslaan

Energiebesparingsdoel
stelling 20% in 2020

Masten en armaturen zijn aan vervanging toe

Openbare Verlichting

Openbare Verlichting, wegen en bomen
Lamérislaan

Lamérislaan

Openbare Verlichting

Vervangen 25 complete voedingspunten
incl.kabel, masten en armaturen

Stadsbreed

Energiebesparingsdoel
stelling 20% in 2020

Projectmatige vervanging van openbare verlichting
zodat het betreffende voedingspunt weer aan de
geldende normen voldoet.

Openbare Verlichting

Openbare verlichting en water
Gouvernantelaan

Gouvernantelaan

Energiebesparingsdoel
stelling 20% in 2020

Masten overnemen op eigen net en armatuurvervanging,
in combinatie met aanleg drainage.

Openbare Verlichting

Openbare Verlichting en water
Lauwerecht

Lauwerecht

Kabel, masten en voedingspunt einde levensduur

Openbare Verlichting

Openbare Verlichting en water Pr.
Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Kabel en voedingspunt einde levensduur, in combinatie
met riolering en drainage aanleg.

Riolen en
Rioolgemalen

Aansluitingen riolering 't Goylaan

t Goylaan

Riolen en
Rioolgemalen

Aansturing gemalen vervangen

Stadsbreed

Afgelopen jaren is bij een groot aantal gemalen (500
stuks) het besturingssysteem en de elektrische
installaties vervangen, waardoor ze opafstand
bedienbaar zijn. Nog niet alle gemalen zijn vernieuwd.
Komende jaren worden deze circa 150 gemalen
vernieuwd

Riolen en
Rioolgemalen

Afdekkingen/kleppen regenoverlaten

Stadsbreed

Vernieuwen van afsluiters van regenoverlaten.

Riolen en
Rioolgemalen

Afkoppelen verhard oppervlak

Stadsbreed

Regenwater is schoon genoeg om rechtstreeks af te
voeren naar het oppervlaktewater. Of om direct af te
voeren in de bodem, waar de grond dat toelaat. Dit heet
afkoppelen, omdat de regenwaterbuis niet meer is
gekoppeld aan het vuilwaterstelsel dat naar de
rioolwaterzuivering gaat. Afkoppelen vindt stadsbreed
plaats door het aanleggen van waterpasserende gootjes
of parkeervakken in de stad of door een bijdrage te
leveren aan voorzieningen voor de afvoer van
regenwater bij de uitvoer van projecten.

Riolen en
Rioolgemalen

Bergbezinkbassin Catharijnesingel

Catharijnesingel

Om minder vervuild afvalwater bij hevige regenval over
te storten op de Stadsbuitengracht wordt extra berging
gebouwd door het ombouwen van een gedeelte van de
spuikoker tot bergbezinkbassin. Ook wordt er een
nieuw bergbezinkbassin bijgebouwd.

Riolen en
Rioolgemalen

Grachtenriolering renoveren

Oudegracht tussen de
Zandbrug en Jacobibrug en
gedeeelte Viebrug Bakkerbrug

De werfmuren worden hersteld en het blijkt dat de
fundatie van het hoofdriool in de gracht onvoldoende
draagkrachtig is. Deze wordt nu hersteld en ook de
aansluitleidingen van gres in de werven worden
vervangen.

Riolen en
Rioolgemalen

Herstrating na rioolvervanging
stadsbreed

Stadsbreed

Na het vervangen van de riolering wordt de rioolsleuf
tijdelijk dichtgestraat om in te klinken. Na 6 - 8
maanden wordt de rioolsleuf definitief herstraat.

Riolen en
Rioolgemalen

Lijngoten HOV-baan

HOV-baan

Vervangen roosters, goten en afvoerleidingen van HOV
baan.

Riolen en
Rioolgemalen

Post onvoorzien voor rioleringsprojecten Stadsbreed
2016

Post voor onvoorziene uitgaven, alsmede projecten uit
2015 die doorlopen en/of projecten die in 2016 worden
toegevoegd.

Riolen en
Rioolgemalen

Renovatie rioolgemaal Kanaalweg

Kanaalweg

De pompen en de elektrische installatie zijn 25 jaar oud
en moeten worden vernieuwd. Ook worden afsluiters
e.d. vervangen. Verder worden er bouwkundige
werkzaamheden uitgevoerd.

Riolen en
Rioolgemalen

Renovatie rioolgemaal Rio Brancodreef

Rio Brancodreef

De pompen en de elektrische installatie zijn 25 jaar oud
en moeten worden vernieuwd. Ook worden afsluiters
e.d. vervangen. Verder worden er bouwkundige
werkzaamheden uitgevoerd.

Kabel is aan vervanging toe, in combinatie met
herinrichting straat, vervangen riool.

Utrecht Aantrekkelijk
en Bereikbaar

Pagina 4 van 5

Deze straat wordt heringericht. Tegelijkertijd worden de
gresaansluitleidingen van de kolken en panden
vernieuwd.
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Bomen

Vervangen en groeiplaatsverbetering
bomen

Bomenbeleid

Riolen en
Rioolgemalen

Renovatie rioolgemalen Oudegracht nabij Oudegracht nabij de
de Bakkerbrug en Haverstraat
Bakkerbrug en Haverstraat

De pomp, afsluiters en de elecktrische installatie zijn
oud en moeten worden vernieuwd.

Riolen en
Rioolgemalen

Vergroten riolering Schoolstraat

Schoolstraat

Vergroten van de riolering om wateroverlast te
verminderen. Bij hevige neerslag treedt in dit gebied
wateroverlast op. Werkzaamheden worden afgestemd
met andere gemeentelijke werkzaamheden.

Riolen en
Rioolgemalen

Vernieuwing riolering Choorstraat

Choorstraat

Riolen en
Rioolgemalen

Vervangen riolering Pr. Irenelaan

Pr. Irenelaan

In een klein gedeelte van deze laan ligt nog een oud
riool (ruim 80 jaar oud). Uit nader onderzoek moet
blijken of dit riool kan vervallen of moet worden
vernieuwd.

Riolen en
Rioolgemalen

Vervangen aansluitingen op riolering in
Overvecht

Overvecht

Bij reconstructies van asfaltwegen in Overvecht worden
de gresaansluitleidingen van de kolken en panden
tegelijkertijd vernieuwd.

Riolen en
Rioolgemalen

Vervangen aansluitingen riolering in
Kanaleneiland

Kanaleneiland (diverse
locaties)

Bij reconstructies van asfaltwegen in Overvecht worden
oude gresaansluitleidingen van de kolken en panden
tegelijkertijd vernieuwd.

Riolen en
Rioolgemalen

Vervangen aansluitingen riolering in
Kapteynlaan

Kapteynlaan

Deze straat wordt heringericht en de asfaltverharding
vernieuwd. Tegelijkertijd worden de
gresaansluitleidingen van de kolken en panden
vernieuwd.

Riolen en
Rioolgemalen

Vervangen riolering Goedestraat

Goedestraat

Het hoofdriool is vrij oud en aan vervanging toe, samen
met de huis- en kolkaansluitingen.

Riolen en
Rioolgemalen

Vervangen riolering Jan van Galenstraat

Jan van Galenstraat

In deze straat ligt een oud riool. Het is wenselijk om
deze vooruitlopend op de verhardingswerkzaamheden
te vernieuwen.

Riolen en
Rioolgemalen

Vervangen riolering Jongeriusstraat e.o.

Jongeriusstraat e.o.

De riolering is aan vervanging toe. Tevens wordt
verticale drainage aangebracht om de ontwatering te
verbeteren. Hemelwater wordt afgekoppeld.

Riolen en
Rioolgemalen

Vervangen riolering Pieter
Nieuwlandstraat

Pieter Nieuwlandstraat

Riolering is aan vervanging toe.

Riolen en
Rioolgemalen

Vervangen riolering Queeckhovenplein
e.o.

Queeckhovenplein e.o.

Riolering is aan vervanging toe, gecombineerd met
nieuwbouwplannen Queeckhovenplein e.o. Ook wordt
het hemelwater afgekoppeld.

Utrecht Aantrekkelijk
en Bereikbaar
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Vervangen en groeiplaatsverbetering van bomen in de
stad. Het gaat om doorloop van het programma bomen
uit 2015.

Uit rioolinspectie blijkt dat 100 meter riolering van
dusdanige kwaliteit is dat vernieuwing noodzakelijk is.
Werkzaamheden vinden plaats in combinatie met
herstraten.

