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Aanvaarbescherming Dafne Schippersbrug
Komende periode plaatst de gemeente Utrecht de geplande aanvaarbescherming bij de Dafne
Schippersbrug. Dit is een stevige betonnen balk op een fundering van stalen palen langs het
Amsterdam Rijnkanaal. Eind maart begint de aannemer. Hieronder leest u meer over de
werkzaamheden.
Wat gaan we doen?
De aannemer start met het inrichten van het werkterrein op het grasveld rond de brugpijler aan de Oog in
Al-zijde van het kanaal. Er worden bouwhekken neergezet en het materiaal en de machines die nodig zijn
om het werk te kunnen doen worden aangevoerd.
De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk vanaf het water plaats. De aanvaarbescherming wordt over de
bestaande damwand heen geplaatst. Als fundering worden er lange stalen palen de grond in geschroefd.
Daar wordt een grote stalen balk op geplaatst met twee hijskranen. Het hijsen gebeurt vanaf de walzijde.
Vervolgens wordt er beton rondom de stalen balk aangebracht. De aanvaarbescherming wordt ongeveer
55 meter lang en komt op dezelfde hoogte als de rest van de kade langs het kanaal.
Planning
De werkzaamheden starten eind maart en duren naar verwachting tot eind juni 2019.
Wat merkt u ervan?
De benodigde (bouw)materialen en machines worden grotendeels per schip aangevoerd. In sommige
gevallen kan dit niet en moet het bouwverkeer over de weg. Transport over de weg vindt plaats buiten de
haal- en brengtijden van de openbare basisschool. Enige geluidshinder tijdens het aanbrengen van de
fundering en door het werkverkeer van en naar het werkterrein is helaas niet te voorkomen. Uiteraard
proberen we overlast zoveel mogelijk te beperken.
Tijdens de werkzaamheden is het looppad langs het water ter hoogte van het bouwterrein afgesloten. De
trottoirs bij de woningen blijven bereikbaar.
De aannemer werkt van 07.00 tot 16.00 uur, met soms een uitloop tot uiterlijk 19.00 uur.
Meer informatie
Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente via
fiets@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij wijkbureau West, Stadskantoor,
Stadsplateau 1, 5e etage, of via telefoon 14 030.
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