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Elektrische verwarming voor de Dafne Schippersbrug
De gemeente Utrecht gaat de Dafne Schippersbrug winterklaar maken. Vorige winter waren er meerdere
valpartijen van fietsers op de brug. Vanaf donderdag 18 oktober start de aannemer met het aanbrengen van
elektrische verwarming in het wegdek boven het schooldak. In dit wijkbericht leest u meer over de
werkzaamheden.
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Planning en bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt de brug
volledig afgesloten. Donderdag 18 oktober
starten we met de werkzaamheden. Het totale
werk duurt ongeveer tot 5 november. Omdat de
brug inmiddels druk gebruikt wordt is gekozen
voor een werkperiode die deels in de
herfstvakantie valt.
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