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Steigerconstructie Domtoren op 40 meter hoogte
Dinsdag 4 juni beginnen we met voorbereidend werk voor de steiger vanaf 40 meter.

5, 6 en 7 juni gaan we de staalconstructie hijsen aan de Domplein kant. 11 juni komt er een

kraan aan de kant van de bouwplaats (bij het UCK) en op 12 juni komt er een kraan op een deel
van de horecaterrassen. Dit hijswerk is zeer weersgevoelig. Bij stevige wind bijvoorbeeld wordt
de planning aangepast. In dit wijkbericht leest u wat het werk voor u kan betekenen.
Op dinsdag 4 juni beginnen we met het

voorbereidend werk op de omloop op 40 meter.
Dan gaan we een aantal stalen balustrades
verwijderen, om ruimte te maken voor de
steigerconstructie.

Woensdag, donderdag en vrijdag 5, 6 en 7 juni

komt er een hijskraan aan de oostkant van de

Domtoren, dus op het Domplein. We beginnen
met het werk om 07.00 uur. Op deze dagen
monteren we het staal aan die kant.

Het kan zijn dat verkeer af en toe een paar

minuten moet wachten om door te kunnen
rijden.

Dinsdag 11 juni komt er aan de noordzijde van

de Domtoren een kraan te staan. Dat is de kant
waar de bouwplaats is. We beginnen met het

werk om 07.00 uur. Het verkeer wordt op deze
dag onder de toren door geleid.

Woensdag 12 juni komt er een kraan ter hoogte
van een deel van de terrassen van de cafés

Lebowski en Walden. Om 04.00 uur begint het
opstellen van de kraan. Als alles volgens

planning verloopt, zijn rond de middag de
terrassen weer vrij.

Het verkeer wordt op deze dag onder de toren
door geleid.

Verspreidingsgebied:
Domplein

Utrecht.nl

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het
hijswerk en de kranen?

Aannemingsbedrijf Nico de Bont:
Uitvoerder Jan van der Pasch:
06 - 54 97 65 01

Werkorganisator Bart Brouwers:
06 - 20 94 33 43


Elke dinsdag tussen 9 en 10 uur kunt u
langskomen met uw vragen op
Servetstraat 7.



Op www.utrecht.nl/domtoren staat een

reactieformulier voor uw vragen.


U kunt ook bellen met de gemeente en
vragen naar project Domtoren: het
verkorte nummer is 14 030.

Actuele info: Instagram, Twitter en website

We doen onze uiterste best om u op tijd op de

hoogte te stellen van veranderingen. De actuele

informatie vindt u op www.utrecht.nl/domtoren.
Twitter en Instagram: @TorensUtrecht

Via een nieuwsbrief op de hoogte blijven?
Mail naar domtoren@utrecht.nl

Kunnen we de toren nog bezoeken?

Jazeker, kijk op www.domtoren.nl voor

bezoektijden.

Wijkbureau Binnenstad

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad:
binnenstad@utrecht.nl of via telefoon 14 030.

