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Merelstraat autovrij op maandag 11 februari
De voorbereidingen voor het vervangen van de roeden van de molen Rijn en Zon zijn in volle gang.
Op maandag 11 februari worden de nieuwe roeden op de molen aangebracht.

Voor het vervangen van de roeden is een

op de plaats schuiven van de roeden). In de

hijskraan nodig. Daarom moet de Merelstraat

periode daarna bouwt hij de wieken verder af.

deze dag autovrij zijn van 6.00 tot 17.00 uur. Wij

Als laatste stelt hij de molen af, zodat die in

vragen u om uw auto ergens anders in de wijk te

maart weer kan draaien en malen.

parkeren. Het liefst de avond van tevoren al.
Auto’s die om 6.00 uur nog in de Merelstraat

De schilder voert zijn werkzaamheden in april of

staan worden weggesleept.

mei uit. Dan is de restauratie van de molen klaar.

Daarnaast wordt de straat tijdelijk afgesloten en

Meer informatie

het auto- en fietsverkeer omgeleid. De

Voor meer informatie of vragen kunt u contact

omleiding wordt met borden aangegeven. De

opnemen met de projectleider: Harke Slagter. Dit

Merelstraat blijft voor voetgangers bereikbaar.

kan telefonisch via het nummer 14 030, of per

Naar verwachting is de Merelstraat rond 18.00

e-mail door een bericht te sturen naar

uur weer open.

secretariaat VO@utrecht.nl. Hij is op werkdagen
bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Noordoost, telefoonnummer
14 030 of e-mail noordoost@utrecht.nl.

De pijlen wijzen naar de roeden: 2 per molen. Foto:
Rob Pols

Werkzaamheden
Met een dieplader brengt de aannemer de
nieuwe roeden naar de Merelstraat. De route van
het transport loopt van de Draaiweg naar de
Merelstraat. Daar takelt hij dan eerst de
bestaande roeden van de molen. Dan ‘steekt’ hij
de nieuwe roeden (steken is de vakterm voor het

Verspreidingsgebied:
Het gebied tussen de Draaiweg, Kievitstraat, Weerdsingel O.Z. en Bemuurde Weerd O.Z. (Oplage: 2170 exemplaren
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