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Hoofddijk krijgt nieuw asfalt
De gemeente gaat de H oofddijk opnieuw asfalteren. We doen dit in twee weekenden, vrijdag 23 en
zaterdag 24 augustus en vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus. De werkzaamheden zijn zondag
1 s eptember klaar. Tijdens de werkzaamheden leiden we het verkeer om.
Wa t gaan we d oen?

De weg is op verschillende plaatsen in slechte
staat. De gemeente heeft daarom besloten om

de weg opnieuw te asfalteren en versteviging in
de berm aan te brengen.
Wa t is de planning?

De werkzaamheden verdelen we over twee
weekenden:
Vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus (weekend 1):
De werkzaamheden starten op vrijdag om
7.00 uur en duren tot en met zaterdag

Tussen 18.30 en 21.00 uur verwijderen we het

asfalt ter hoogte van het UMC kinderdagverblijf.
Wa t betekent d it voor de bereikbaarheid?
De Hoofddijk wordt tijdens de werkzaamheden
afgesloten voor doorgaand verkeer. De
omliggende ziekenhuizen en het UMC

kinderdagverblijf blijven tijdens de
werkzaamheden bereikbaar via omleidingsroutes
of bestaande routes. Er zijn verkeersregelaars
aanwezig.

19.00 uur. Op vrijdag verwijderen we het oude
asfalt en op zaterdag brengen we het nieuwe

De Hoofddijk is wel toegankelijk op de dagen
tussen de beide weekenden in: 25, 26, 27, 28 en

Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus (weekend 2):
De werkzaamheden starten op vrijdag om
7.00 uur en duren tot en met zaterdag

Auto’s en fietsers

en de Bunnikseweg aan de verstevigingen in de
berm.

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden

asfalt aan.

19.00 uur. Dan werken we op het gedeelte
tussen de inrit van het Prinses Maximacentrum

Wa t merkt u hiervan?
De werkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast.
Het wegfrezen van het oude asfalt geeft de
meeste overlast, dit doen we op vrijdag

23 augustus overdag tussen 7.00 en 19.00 uur.

Verspreidingsgebied: Hoofddijk en omgeving omleidingsroutes

29 augustus.

Al het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden
omgeleid. Op www.utrecht.nl/hoofddijk staan de
omleidingsroutes voor beide weekenden.

kunt u terecht op www.utrecht.nl/hoofddijk of
contact opnemen met projectleider Chris Jentink
of opzichter Henny Goris via 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

bij wijkbureau Noordoost, via 14 030 of
noordoost@utrecht.nl

Utrecht.nl

