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Nieuwsbrief nieuwbouw  
“Wijk Achter ‘t Spoor"  
 

Afgelopen zomer zijn de oude beneden-bovenwoningen 
aan Julianalaan en Prins Bernhardstraat gesloopt. Door 
vertraging in de procedures met de gemeente kan de 
vervangende nieuwbouw nog niet eind 2018 starten, zoals 
gepland was. Dit is nu voorjaar 2019 gepland. 
 
Publicatie besluit gemeente 
Op 12 december heeft gemeente Utrecht het besluit 
gepubliceerd om de Omgevingsvergunning 
(bouwvergunning) te verlenen en daarbij de afwijking op 
het bestemmingsplan goed te keuren. Het gaat om de 
afwijking dat de nieuwe woningen niet op precies dezelfde 
plek als de oude woningen staan.  
 

Planning start bouw 
Het besluit is nog niet definitief: in de zes weken na 
publicatie kunnen nog ‘zienswijzen’ worden ingediend bij 
de gemeente. Na beantwoording duurt het nog eens zes 
weken voordat de Omgevingsvergunning definitief is. Het 
is dus nog afhankelijk van eventuele reacties, maar naar 
verwachting is de Omgevingsvergunning in maart 2019 
definitief. Dan zal de bouw begin april 2019 starten.  
 
Fundering: niet met palen maar ‘op staal’ 
Bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning ging 
aannemer Reinbouw nog uit van een fundering met 
boorpalen. Daarna is grondonderzoek uitgevoerd en bleek 
dat een zogenoemde fundering op staal mogelijk is. Er 
wordt een bouwput gegraven van ca. 1 meter diep. Op het 
bestaande zandpakket daaronder worden betonnen 
funderingsstroken gestort. Er hoeven dus geen palen 
geboord te worden, dat scheelt weer mogelijke overlast.  
 
Overlast van de bouw 
Aannemer Reinbouw is te gast in de wijk en zal zich ook 
als gast gedragen. Om de overlast tot een minimum te 
beperken en de veiligheid te garanderen treffen ze diverse 
maatregelen. Zo zal de bouwkraan binnen de bouwhekken 
komen te staan en vindt het laden en lossen zoveel 
mogelijk op de bouwlocatie plaats.  
Voor de grote onderdelen wordt een laad- en losplaats 
ingericht op enkele huidige parkeerplaatsen aan de 
Julianalaan (zie de situatietekening bij deze nieuwsbrief). 
Zo wordt het doorgaande verkeer niet geblokkeerd. Door 
zoveel mogelijk onderdelen te prefabriceren beperkt 
Reinbouw de opslag op de bouwplaats en de bouwtijd. Bij 
het aanleveren van materialen wordt meteen ook afval 
retour meegenomen.  

 
Opnames ivm mogelijke schade 
De aannemer heeft bij de omliggende woningen al 
opnames laten doen door een onafhankelijk bureau. Bij 
eventuele schade door de bouw of het bouwverkeer kan 
dan goed worden vastgesteld hoe de situatie was vóór de 
bouw. Eerder was dit ook al voor de sloop van de oude 
woningen gedaan. 
 
Toewijzing nieuwbouw  
Dit najaar zijn alle nieuwbouwwoningen aangeboden via 
WoningNet. Enkele huurders van de oude beneden-
bovenwoningen hebben gebruik gemaakt van hun 
voorrang om terug te keren naar de nieuwbouw. De 
overige woningen zijn toegewezen aan woningzoekenden 
die al lange tijd bij WoningNet stonden ingeschreven. 
 
Planning uitvoering bouw  
We gaan uit van een bouwtijd van circa 7-8 maanden, nog 
afhankelijk van weersomstandigheden. Als de bouw 
inderdaad begin april 2019 kan starten zou de oplevering 
dus omstreeks november 2019 kunnen plaatsvinden 
 
Communicatie 
Met nieuwsbrieven houden we de omwonenden en andere 
belanghebbenden op de hoogte van de op handen zijnde 
activiteiten en de planning. Vanaf de start van de bouw 
wordt de uitvoerder van Reinbouw het vaste 
aanspreekpunt in de buurt. Zijn contactgegevens worden 
in de nieuwsbrieven vermeld als de bouw gaat starten. 
 
Overweegt u om een zienswijze in te dienen bij de 
gemeente? Als u bezwaren ziet kunnen we die mogelijk 
nog wegnemen. We geven u in ieder geval graag nadere 
toelichting. Via onderstaand telefoonnummer of mailadres 
kunt u hiervoor contact opnemen met projectleider Frank 
Hoogendoorn van GroenWest. Het zou jammer zijn als de 
bouw onnodig wordt opgehouden.  
 
Vragen? 
Heeft u verdere vragen over dit nieuwbouwproject? Wilt u 
op de hoogte gehouden worden van de voortgang? Stuur 
ons dan een mail naar wijkachtertspoor@groenwest.nl.  
 
Op de website van GroenWest vindt u onder 
www.groenwest.nl/projecten de tekeningen van de 
nieuwbouw en overige informatie over dit project. U kunt 
GroenWest natuurlijk ook bellen, op werkdagen van 8:30 
tot 17:00 uur op telefoonnummer 088 012 90 00 (lokaal 
tarief). 
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