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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Werkzaamheden bouw Moreelsebrug
Tussen de Croeselaan en het Moreelsepark wordt - over de treinsporen heen - de Moreelsebrug gebouwd. De bouw is in
december vorig jaar gestart, aan de kant van de Croeselaan. Een groot deel van de brug is al geplaatst.
In de maand mei krijgt dit een vervolg met de montage van de aanlanding van de brug, en de trappen aan het uiteinde
ervan richting Croeselaan. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de transporten van deze onderdelen van de brug en
de mogelijke overlast ervan.
Transport over water – afsluiting deel Van Zijstweg
De V-vormige kolommen van de aanlanding worden op een ponton via het Merwedekanaal naar Utrecht gevaren. Bij de Nelson
Mandelabrug worden ze op een vrachtauto gehesen en naar de bouwplaats bij de Rabostraat vervoerd. De hijsacties bij de Nelson
Mandelabrug en op de bouwplaats veroorzaken geluidsoverlast. Er zijn slechts twee transporten nodig, waardoor de overlast van korte
duur is. De Van Zijstweg tussen de Croeselaan en de Overste den Oudenlaan wordt voor alle verkeer afgesloten op vrijdag 29 april
20.00 uur tot en met zaterdag 30 april 7.00 uur. Het verkeer wordt in deze periode omgeleid via de Balijebrug (Wilhelminalaan) en de
Sowetobrug (Graadt van Roggenweg).
Transport brugdelen over de weg
Van maandag 9 mei tot en met vrijdag 13 mei worden er brugdelen over de weg aangevoerd naar de bouwplaats bij de Rabostraat.
Deze transporten vinden ’s avonds en ’s nachts plaats tussen 22.00 uur en 06.00 uur. De vrachtauto’s rijden via de Graadt van
Roggenweg en de Croeselaan Utrecht binnen. Ze rijden achteruit het bouwterrein op via de ingang aan de Croeselaan. De brugdelen
worden met een hijskraan van de wagen gehesen. Ook hierbij zal de hijsactie voor enige overlast kunnen zorgen in de vorm van geluid
(piepjes van de vrachtauto’s) en van de bouwverlichting op het werkterrein.
Informatie
Heeft u vragen of klachten over de uitvoering van deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met het Infocentrum
Stationsgebied via stationsgebied@utrecht.nl of 030 – 286 9650. Heeft u tijdens deze werkzaamheden vragen of klachten dan kunt u
contact opnemen met aannemer Colijn via telefoonnummer 06 - 57 93 54 60.
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