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Laatste nieuws Domtoren
De steiger om de lantaarn is bijna op het hoogste punt. Daarna is wat afwerking nodig, maar dan is
het tijd om bouwterrein, crashdecks, valschotten (de ‘kraag’) en de lift af te breken.
In dit wijkbericht staan data die voor u belangrijk of interessant zijn om te weten.
Weersomstandigheden

Bouwplaats afbreken

De steigerbouwer is op de Domtoren op grote

Als alles klaar is, wordt ook de bouwplaats

hoogte aan de slag, dus heeft het weer invloed

afgebroken. Naar verwachting is rond

gehad op het werk. Het heeft een aantal keer een

7 december de bouwplaats helemaal afgebroken

paar dagen hard gewaaid. Het is dan

en opgeruimd. En is ook het onderste gedeelte

onverantwoord om op ruim 70 meter hoogte aan

van de Dom weer zichtbaar vanaf de straat.

de steiger te bouwen. Daardoor heeft het werk
wat langer geduurd. Maar we weten nu wel zeker

Wat gaan we doen op de steiger in de lantaarn?

dat vrijdag 24 november 2017 de steigerbouwers

De restauratiearchitect is al begonnen met zijn

het hoogste punt van de steiger bereiken. En dan

onderzoek. Er worden foto’s en tekeningen

is de steiger zo goed als klaar.

gemaakt van de toren en de architect gaat vanaf
de steiger de stenen van de lantaarn van dichtbij

Vanaf zaterdag 25 november:

bekijken. Hij gaat bijvoorbeeld kloppen op de

Bouwlift afbreken

stenen om zo te onderzoeken hoe de kwaliteit

Vanaf zaterdag 25 november wordt de bouwlift

van de steen is. Met de foto-opnames en het

afgebroken. Dat gebeurt op het bouwterrein, daar

werk van de restauratiearchitect kunnen we gaan

is geen overlast van.

bepalen wat er precies gerestaureerd moet
worden.

Dinsdag 28 en woensdag 29 november:
Weg afgesloten Domplein naar Servetstraat

Langskomen voor vragen in restauratiekantoor

In verband met het afbreken van het crashdeck

Voor vragen en/of toelichting kunt u de komende

(veiligheidsplatform) aan de oostkant tussen de

week langskomen in ons restauratiekantoor op de

Domtoren en Brasserie Domplein is de weg

Servetstraat 7. Op dinsdagavond 21 november

afgesloten. Op deze dagen is er tussen 07.00 en

tussen 18.00 en 19.00 uur. En op zaterdag 25

16.00 uur geen doorgaand verkeer mogelijk

november tussen 13.00 en 15.00 uur. Dan is er

tussen het Domplein en de Servetstraat en is de

een medewerker van het projectteam aanwezig

onderdoorgang onder de Domtoren afgesloten.

om uw vragen te beantwoorden.

Mogelijk loopt het werk uit op 30 november.
Hierna is de Servetstraat weer bereikbaar en de
onderdoorgang weer open. Er zijn dan 3
verkeersregelaars aanwezig om alles in goede
banen te leiden.

Verspreidingsgebied:
Domplein en directe omgeving

Utrecht.nl

Actuele info
We doen onze uiterste best om u op tijd op de
hoogte te stellen van veranderingen. De actuele
informatie vindt u op de website
www.utrecht.nl/domtoren en klik op restauratie.
Via een nieuwsbrief op de hoogte blijven?
Mail naar domtoren@utrecht.nl
Kunnen we de toren nog bezoeken?
Jazeker, kijk voor tijden en dagen op
www.domtoren.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad
binnenstad@utrecht.nl of via telefoon 14 030.

