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Tussenstand ontwerp Moreelsehoek/Laan van Puntenburg
In mei spraken wij met bewoners, eigenaren en belanghebbenden over de toekomstige inrichting van de Laan van 
Puntenburg en de aangrenzende straat die begint bij het Stationsplein (de Moreelsehoek). Voor beide straten worden 
(schets)ontwerpen gemaakt. Met dit wijkbericht informeren we je over de stand van zaken van beide ontwerpen. 
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Moreelsehoek
Het ontwerp voor Moreelsehoek nadert zijn voltooiing. Het gaat hier om een optimalisatie van het Definitief Ontwerp uit 2013. 
Ten opzichte van afgelopen voorjaar is er wel wat veranderd in de planning. De aangepaste tekeningen wilden we dit najaar al met 
de buurt bespreken, maar dat laat nog even op zich wachten. Waar we bijvoorbeeld nog niet helemaal uit zijn, is hoe de afwik-
keling van het fietsverkeer komend vanaf de fietsenstalling bij de kruising met de Moreelsebrug richting de Laan van Puntenburg 
of Mariaplaats eruit komt te zien. Het blijkt een lastige puzzel om al het verkeer veilig af te wikkelen. We spraken daarvoor ook 
nog apart met de taxibranche, de verkeersouders van de school De Puntenburg en de Fietsersbond. Voorjaar 2019 hebben we dit 
punt verder uitgewerkt, evenals de fasering, en komen we erop terug. Volgens planning gaan het plein en de fietsenstalling medio 
2019 open en is er weer een looproute en staan de taxi’s hier opgesteld (exacte datum is nog niet bekend). Aansluitend wordt de 
Moreelsehoek gefaseerd aangelegd in het derde en vierde kwartaal van 2019.

Visie De Tuinen van Moreelse en ontwerp Laan van Puntenburg
Momenteel zijn we bezig met enkele activiteiten om de visie De Tuinen van Moreelse verder te concretiseren. De Laan van 
Puntenburg is hier onderdeel van. 

Overleggen om de visie breder te presenteren
We bereiden een overeenkomst voor met intenties van partners in Moreelse. Het doel is om begin 2019 een overeenkomst te 
ondertekenen met bijdragen van partners aan de uitvoering van de visie. We zoeken nadrukkelijk de relatie tussen renovatie en 
verduurzaming van vastgoed en verbetering van de openbare ruimte. Deze overeenkomst bereiden we voor door overleggen met 
ASR, ProRail, NS, Rechtbank Midden Nederland, NVWA en Rijksvastgoedbedrijf. 

Verdere onderbouwing van de visie
De visie krijgt een steviger basis door onderzoeken te (laten) doen naar alle aspecten die bijdragen aan een beter Moreelse: ener-
gie, mobiliteit, parkeren, stallen, geluid, erfgoed, ecologie. De resultaten van deze onderzoeken komen de eerste helft van 2019 
beschikbaar. (Z.O.Z)
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Verkennen van de haalbaarheid van korte termijn acties in Moreelsepark
In eerdere overleggen met bewoners is de wens geuit voor zichtbare resultaten van de visie. Inmiddels is een eerste schets ge-
maakt van korte termijn acties in het Moreelsepark voor hoofdgebouw 1 en 2. De acties zijn het aanleggen van tijdelijke paden 
om met droge voeten te kunnen wandelen door het groen, het aanleggen van tijdelijke plekken om te tuinieren, te zitten of te 
lunchen en kleine ingrepen om te kunnen sporten en bewegen. De maatregelen toetsen we nu op haalbaarheid. Het doel is om 
samen met de bewoners met de aanleg te starten in het voorjaar van 2019.

Onderzoeken van aansluiting op Moreelsehoek
De afgelopen tijd is ook de aansluiting gezocht tussen de visie De Tuinen van Moreelse en de Moreelsehoek en het Stationsplein 
(zie voorkant). De visie van Moreelse is voor het overgangsgebied (de Laan van Puntenburg) al verder uitgewerkt. Belangrijke 
uitgangspunten zijn de routering naar het Stationsplein en een duidelijk eigen karakter van beide gebieden. Het ontwerp voor 
de Laan van Puntenburg is op hoofdlijnen gemaakt (schetsontwerp). Dan moet u denken aan de ligging en de keuze van het 
wegprofiel. Wat nog niet uitgekristaliseerd is, zijn de materialen, de precieze aansluiting van de aanliggende gebouwen op de 
straten, de soorten groen die er gaan komen en de parkeerplaatsen en expeditiestroken. Dit komt allemaal aan de orde bij de 
verdere uitwerking van de visie De Tuinen van Moreelse. Om de visie eerder zichtbaar te maken, onderzoeken we nu of het 
mogelijk is om al eerder bomen op de Laan van Puntenburg te planten. 

Vragen of meer informatie? 
Heeft u vragen over het ontwerp voor de Moreelsehoek, dan kunt u contact opnemen met Erica van Dijk via 030 - 286 9650 of 
erica.van.dijk@utrecht.nl.   

Heeft u vragen over de uitwerking van de visie Tuinen van Moreelse en de Laan van Puntenburg, dan kunt u contact opnemen 
met Jan Willem van Zeijl via 030 - 286 0000 of j.w.van.zeijl@utrecht.nl 
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