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Start werkzaamheden brug Niftarlakepark uitgesteld
Wij gaan de huidige waterdoorgang bij de Prinses Irenelaan vervangen door een brug in het Niftarlakepark.
De werkzaamheden hiervoor beginnen later dan gepland. In dit wijkbericht leggen we uit waarom de
werkzaamheden zijn uitgesteld en wat dit voor u betekent.
Aanleiding
Om de waterkwaliteit in het Niftarlakepark te
verbeteren wordt de huidige waterdoorgang
onder de Prinses Irenelaan vervangen door een
brug. In het wijkbericht van september hadden
wij aangegeven dat de werkzaamheden op
maandag 4 november zouden starten.
Alternatieve fundering
Na gunning heeft de aannemer een alternatieve
fundering voorgesteld voor de brug. Dit voorstel
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en
veroorzaakt tegelijkertijd minder hinder tijdens
de bouw. Daarom is voor deze variant gekozen.
Helaas heeft de uitwerking van deze alternatieve
fundering langer geduurd dan vooraf gedacht en
konden de benodigde materialen pas later
worden besteld. Hierdoor is er vertraging
opgetreden.
Tijdelijke brug
Doordat de werkzaamheden zijn vertraagd is er
opnieuw gekeken naar de hinder voor
voetgangers en fietsers. Hierbij is het mogelijk
geworden om een tijdelijke brug aan te leggen.
Deze tijdelijke brug over het water komt te
liggen ter hoogte van de voetbalkooi. Met de
tijdelijke brug is er geen omleiding voor fietsers
en voetgangers nodig. Wel moeten fietsers
afstappen en lopend over de brug.
Nieuwe planning brug
In de week van 18 november start de aannemer
met het inrichten van het werkterrein. Dit wordt

gedaan tussen het water en de appartementen
van het Pr. Ireneplateau. In deze week wordt ook
de weg opgebroken waardoor er geen verkeer
meer mogelijk is. Omleidingen worden ter
plaatse aangegeven via de J.M. de Muinck
Keizerlaan en Prins Bernhardlaan.
Voor de bouw van de brug is het nodig om vier
bomen te kappen. Behoud van deze bomen is
niet mogelijk. Er is inmiddels een omgevingsvergunning afgegeven en de bomen worden
elders gecompenseerd.
In de week van 25 november wordt gestart met
het aanbrengen damwanden. U kunt dan
geluids- en/of trillinghinder ervaren.
De bouw van de brug duurt tot in februari.
Hierna wordt de herinrichting van de weg ter
hoogte van de brug afgerond.
Meer informatie
Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan
contact op met directievoerder Ed van de Cingel
via e-mail op e.van.der.cingel@utrecht.nl.
Op www.utrecht.nl/irene-pion vindt u algemene
informatie over dit project. Neem bij vragen
contact op met Richard van der Westen via
telefoonnummer 14 030 of e-mail
richard.van.der.westen@utrecht.nl.
Met algemene vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Noordwest,
Amsterdamsestraatweg 283, Utrecht.
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