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Renovatie Tolsteegbrug
De gemeente Utrecht gaat vanaf 2 oktober 2017 de

Auto

Tolsteegbrug renoveren. Het gaat om

Auto’s kunnen vanaf de Tolsteegsingel / Ledig Erf

werkzaamheden aan de onderkant van de brug. De

de Twijnstraat inrijden. Uitrijden gaat via de

werkzaamheden duren tot half maart 2018.

Agnietenstraat / Abstederbrug. De tijdelijke route
wordt aangegeven met verkeersborden.

Wat gaan we doen?
De Tolsteegbrug is gebouwd in 1924. Na al die

Openbaar vervoer

jaren is het beton aan de onderkant beschadigd en

Bus 2 (Ringlijn Museumkwartier) rijdt tijdens de

op sommige plekken gescheurd. Dit is niet

werkzaamheden ook via de Abstederbrug. De haltes

gevaarlijk, maar we moeten het wel repareren. We

Centraal Museum en Tolsteegbrug komen te

gaan het beton verwijderen en opnieuw aanbrengen.

vervallen vanaf 5 oktober. In plaats daarvan komt

Als de werkzaamheden klaar zijn, is de brug weer

aan het einde van de Lange Nieuwstraat bij de

stevig genoeg om jaren mee te gaan.

verkeerslichten een tijdelijke halte die ook
rolstoelvriendelijk is.

Wat is de planning?
De renovatie start op 2 oktober 2017 duurt tot half

Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u een

maart 2018. In de week van 2 oktober legt de

kaartje met de omleidingsroute.

aannemer pontons in het water. Vanaf 9 oktober
starten de werkzaamheden aan de onderkant van de

Hoe zit het met parkeren?

brug. We werken doordeweeks overdag aan de brug

In de binnenstad is beperkte parkeergelegenheid.

om overlast te voorkomen. Toch kunnen de

We adviseren bezoekers om te parkeren in

werkzaamheden voor geluidsoverlast zorgen. We

parkeergarage Vaartsche Rijn, Baden Powellweg

proberen dit zo veel mogelijk te beperken.

103. De parkeergarage is op loopafstand van Ledig

Als de planning verandert – bijvoorbeeld door de

Erf en de Twijnstraat. De looproute vindt u ook op

weersomstandigheden - informeren we u opnieuw.

het kaartje op de achterkant.

Hoe zit het met de bereikbaarheid?

Wilt u meer informatie?

De werkzaamheden vinden plaats in twee fases. In

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt

beide fases is een deel van de Tolsteegbrug

u contact opnemen met de directievoerder, Dick

afgesloten. Voetgangers en fietsers kunnen in beide

Doorn, of met de projectleider, Chris Jentink via

fases gewoon in twee richtingen over de brug lopen

14030.

en fietsen. Maar de ruimte is beperkt. Voor
autoverkeer is daarom vanaf 9 oktober tijdelijk

Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij

eenrichtingsverkeer ingesteld.

wijkbureau Binnenstad, via e-mail
binnenstad@utrecht.nl of via telefoonnummer
14030.

Verspreidingsgebied: zuidelijke binnenstad, Tolsteegsingel, Maliesingel (tot Zonstraat),
Catharijnesingel (tot Bleekstraat)
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