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Nachtwerkzaamheden bij kruispunt Marga Klompébrug
Aannemer van der Steen is bezig met het aanleggen van een fietspad op de Catharijnesingel, in twee richtin-
gen, tussen de Bartholomeibrug en de Marga Klompébrug. Daarnaast wordt het kruispunt Marga Klompébrug 
- Catharijnesingel aangepakt en worden er nieuwe verkeerslichten geplaatst. Om dit te kunnen doen moet er 
ook een aantal keren in de nacht worden gewerkt.

volg ons op Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00  

 

Nachtwerkzaamheden
In de nacht van aanstaande maandag 2 op dinsdag 3 oktober tot en met uiterlijk de nacht van woensdag 4 op donderdag 
5 oktober wordt er gewerkt op het kruispunt van de Marga Klompébrug - Catharijnesingel. Er worden dan mantelbuizen 
onder het asfalt geplaatst. Op dit moment hangen er veel kabels door de lucht, deze worden nu allemaal vervangen door 
ondergrondse kabels. Mantelbuizen worden gebruikt om de kabels onder de wegen door te kunnen leggen. 

De werkzaamheden zullen starten om 19:00 uur ‘s avonds en maximaal door lopen tot de volgende ochtend 06.00 uur. 
De werkzaamheden die lawaai maken (zoals het zagen van het asfalt) zullen vóór 23.00 uur worden uitgevoerd. 

Daarna worden de nieuwe verkeerslichten op het kruispunt geplaatst. Dit gebeurt ook in een aantal nachten, namelijk 
van maandag 23 op dinsdag 24 oktober tot en met uiterlijk de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 oktober. De 
bestaande verkeerslichten worden uitgezet en het verkeer wordt dan tijdelijk door verkeersregelaars overgenomen. De 
verkeerslichten worden vervolgens geplaatst en de belijning wordt aangebracht. Ook hier zullen de werkzaamheden die 
lawaai maken vóór 23.00 uur worden uitgevoerd.

Hoeveel nachten er precies wordt gewerkt is in beide gevallen nu nog moeilijk te zeggen, dat hangt af van of het werk 
mee of tegen valt. De verwachting is dat beide keren er één à twee nachten moet worden gewerkt, als het echter tegen 
zit kan dit oplopen tot maximaal drie nachten. De werkzaamheden moeten ’s nachts worden uitgevoerd, omdat het kruis-
punt overdag erg druk is met (fiets)verkeer. 

Vragen of klachten? 
Mocht u vragen hebben of overlast ervaren, dan kunt u contact opnemen met aannemer Van der Steen, zij zijn tijdens de 
werkzaamheden bereikbaar via tel. 06-34891560
 
Fietspad
Eind oktober gaat het fietspad tussen de Bartholomeïbrug en de Marga Klompébrug open, het is wel een tijdelijk fiets-
pad. Straks wanneer de Singel wordt ingericht, wordt ook het definitieve fietspad aangelegd.


