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Verslag
1. Start bij Station Zuilen
Met a l le aanwezigen zijn we de beoogde bouwweg a fgelopen, met onderweg ruimte voor vra gen.
Hek Bouwweg
Bi j Sta tion Zuilen staat een hek dat a fgesloten kan worden en zo het verkeer tegenhoudt. De bewoners
va n de Seringstraat merken op dat de kwaliteit va n het hek niet goed is en ook aan het einde va n de
bouwweg (aansluiting va n de bouwweg aan deelgebied 1 va n Wisselspoor) een hek geplaatst moet
worden zodat de hele bouwweg afgesloten kan worden voor onbevoegde personen.
Kwa l iteit Bouwweg
Vra a g va n de bewoners va n de Seringstraat is hoe we gaan handhaven dat er alleen zwaar bouwverkeer
over de bouwweg zal gaan. Hun ervaring is dat er na verloop va n ti jd ook busjes en a nder vra chtverkeer
gebruik maakt va n de bouwweg, terwijl dit niet de afspraak is.
Da a rnaast vra gen zij om een niet-geasfalteerde bouwweg om hoge s nelheden te voorkomen. In droge
peri odes zal de bouwweg daarom wel besproeid moeten worden om s tofwolken te voorkomen.
Ja pa nse Duizendknoop
Er wordt opgemerkt dat er veel Japanse Duizendknoop l angs de bouwweg groeit (aan het spoortalud én
a a n de schuttingen va n de huizen va n de Seringstraat). Pieter Hessel geeft aan dat destijds met Prorail is
a fgesproken dat Prorail een actieplan zou ma ken om deze plant te bestrijden. Hier i s nog niets va n terecht
gekomen. Pi eter geeft de namen va n de projectleiders va n Prorail door aan Synchroon.
2. Wat is er bedacht?
In het verleden is er aan de klankbordgroep een presentatie gegeven m.b.t. de bouwlogistiek voor project
Wi s selspoor, te vi nden vi a; http://participatie.utrechtwisselspoor.nl/klankbordgroep/.
Deze presentatie is nogmaals doorlopen om alle onduidelijkheden te verhelderen en de aandachtspunten aan te
vul l en.
Communicatie
De Seri ngstraat heeft afgelopen jaren al heel veel bouwverkeer gehad over de bouwweg. Er i s veel overlast geweest
en a fspraken werden niet altijd nagekomen. De bewoners zi jn het echt zat en zijn verhuisd om deze overlast. Er i s
da a rom behoefte aan goede communicatie, dit omva t;
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Een pro-actieve houding
De bewoners willen op de hoogte gehouden worden va n de s tand va n za ken en a lles wat er op de
pl a nning s taat. Veranderingen i n plannen moeten op voorhand bij de bewoners toegelicht worden.
Een bereikbare klachtenlijn
Bewoners moeten met klachten telefonisch (voor urgente klachten) en per e -mail (voor mi nder
urgente klachten) terecht kunnen bij één bereikbaar aanspreekpunt.
Regelmatige terugkoppeling
De bewoners kri jgen graag regelmatig terugkoppeling over de voortgang va n het project en a lles wat
met de bouwweg va n doen heeft.
Duidelijke afspraken m.b.t. handhaving
Gra a g maken de bewoners duidelijke afspraken m.b.t. handhaving. Mensen die zich niet a an de
a fs praken houden, moeten hierop aangesproken kunnen worden.
Bewoners van de Seringstraat extra informeren
Communicatie gaat in principe vi a de klankbordgroep. Daarnaast zal de aannemer de buurt
i nformeren bij de werkzaamheden door bijv. het uitdelen va n flyers etc. De bewoners va n
Seri ngstraat zullen i ndien nodig ook a part/ extra geïnformeerd moeten worden, omdat zij
bouwverkeer langs hun woningen krijgen.

Bouwweg
De bewoners hebben de a fgelopen jaren veel overlast ervaren va n de bouwweg. Zi j hebben daarom een aantal
wens en aan de bouwweg, daarnaast hebben Synchroon/ Gebroeders Blokland ook een aantal aandachtspunten aan
de bouwweg;

Al l een zwaar bouwverkeer (groot – omvangrijk – onveilig) ma g zich over de bouwweg verplaatsen.
Ander bouwverkeer moet via de 2e Da alsedijk toegang vernemen.

De bouwweg moet niet geasfalteerd worden, dat nodigt uit tot hogere snelheden. De bouwweg is
ges chikt zoals hij er nu ligt, maar za l in droge tijden gesproeid moeten worden om s tofwolken te
voorkomen.

De bouwweg moet a an 2 ka nten a fgesloten worden met hekken; 1 hek bij de toegang bij Station
Zui len, 1 hek bij de toegang va n de bouwweg tot deelgebied 1 va n Wisselspoor.

De bouwweg moet passerend verkeer niet mogelijk maken en passeerstroken moeten ook
voorkomen worden. La ngs de schutting va n de woningen van de Seringstraat heeft vroeger een sloot
gel open, hier is de grond ook zachter en ongeschikt voor zwaar verkeer.

Wens is om een verkeersregelaar aan het begin va n de bouwweg neer te zetten. Deze
verkeersregelaar kan dan zorgen dat alleen het zware bouwverkeer toegelaten wordt tot de
bouwweg, maar kan daarnaast ook zorgen dat het vra chtverkeer veilig het terrein op kan ri jden en
het terrein kan verlaten.

Het bouwterrein wordt rondom helemaal afgezet door Blokland, zodat dit niet toegankelijk is voor
onbevoegden. Aandachtspunt hierbij is dat de hekken va n de bewoners va n de Seringstraat aan de
bouwweg ook gesloten moeten zijn. Momenteel s taan er heel wat hekken open. Wanneer deze niet
ges loten worden, zal de aannemer hier hekken neerzetten om deze gaten dicht te maken.
3. Inventarisatie Beheersmaatregelen.
In de presentatie Klankbordgroep Bouwlogistiek is ook gesproken over ‘type overlast met gerelateerde
beheersmaatregelen’. Hieronder zi jn de beheersmaatregelen aangevuld, de aangevulde beheersmaatregelen zijn
cursief weergeven.
1. Tri l lingen
Snel heidsbeperkingen
Ca mera toezicht en afsluiten bouwwegen voor onbevoegden
Nulmetingen
Wegonderhoud (bij kuilen in de weg, weg afvlakken)
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2. Verkeersdruk
Ops toppingen voorkomen
Schei den va n zwaar bouwverkeer, busjes, werknemers
Routebeschrijvi ngen voor transporteurs, goede bewegwijzering en waarschuwingsborden
Pa rkeren op bouwterrein
Tra ns port cl usteren binnen dagdelen
Stra k a froepschema
Zoveel als mogelijk volle vra chten aanvoeren en afvoeren
Ops lag op bouwlocatie
Ca mera toezicht
De bouwkranen zo veel mogelijk laten staan wanneer dit kan, dit zal veel verkeer schelen.
In principe start de bouw om 07.00u
4. Gel uid
Communicatie over geluid intensieve werkzaamheden
Hogere snelheid geeft meer geluid (zie snelheidsbeperking)
5. Bouwafval
Wekelijks terrein en omgeving opruimen m.b.t. bouwafval
6. Verl ichting
Bouwverlichting goed afstellen
De bouwweg achter de Seringstraat wordt niet verlicht
7. Overl a st door s tof
Ba nden s choonmaken voordat bouw wordt verlaten.
Wa nneer er een deugdelijke (niet modderige) bouwweg l igt, is dit niet nodig.
Bouwwegen s choonmaken
4. Vervolgstappen
Al s vervolg op dit overleg zal de aannemer (Gebroeders Blokland) de aandachtspunten / wensen va n de
bewoners gebruiken voor een eerste opzet van het bouwlogistiek plan en de i nrichting va n het
bouwterrein. Als vervolg hierop zal overleg worden i ngepland met de Klankbordgroep om de plannen
breder te bespreken.
De bewoners va n de Seringstraat worden op de hoogte gehouden va n de ontwikkelingen via de
bewonerscommissie Seringstraat.
Synchroon is bezig met een plan va n a anpak voor de bestrijding va n de Japanse Duizendknoop. Dit zal ook
i n overleg gaan met Prorail, gemeente en de bewoners langs de Seringstraat/Chrysantstraat.
Aa n de bewoners va n de Seringstraat wordt aangeschreven dat de gemaakte openingen i n het hek aan de
s chutting dichtgemaakt moeten worden.
5. Sluiting
Bewoners geven aan het een prettig gesprek te hebben gevonden en wachten het bouwlogistiek plan af.
Communicatie en het nakomen va n afspraken zi jn hierin het belangrijkst.
Al s team hebben we de wensen geïnventariseerd. Deze wensen zullen verwerkt worden in een logistiekplan dat in
s a men- en inspraak met de gemeente beoordeeld zal worden. Welke wensen doorgevoerd (kunnen) worden is dus
ook nog mede afhankelijk va n de gemeente.
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Code

Actie

Omschrijving

1.1
1.2

Pieter Hessel
Gebroeders
Blokland

1.3

Synchroon

1.4

Synchroon

Doorgeven namen projectleiders Prorail (m.b.t. Japanse Duizendknoop).
Gebroeders Blokland stelt een bouwlogistiek plan op waarin de
genoemde wensen en aandachtspunten van de bewoners van de
Seringstraat worden meegenomen.
Synchroon houdt de bewonerscomissie Seringstraat op de hoogte van de
bestrijdingsmethode van de Japanse Duizendknoop.
Aan de bewoners van de Seringstraat wordt aangeschreven dat de
gemaakte openingen in het hek aan de schutting dichtgemaakt moeten
worden.
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