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Werkzaamheden onderhoud Prins Clausbrug
Vanaf 6 mei vindt er onderhoud plaats aan de Prins Clausbrug tussen Kanaleneiland en Papendorp. We
werken in twee verschillende fasen. Zo houden we tijdens de werkzaamheden altijd een weghelft toegankelijk
voor verkeer vanuit beide richtingen. De werkzaamheden zijn naar verwachting 12 juni klaar.
Wat gaan we doen?
De gemeente gaat verschillende
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Prins
Clausbrug.
Binnenwerk
De steuntoren van de brug wordt van binnen
schoongemaakt. De lift krijgt een keuring en de elektra
aan de binnenkant van de brug wordt nagekeken.
Asfaltreparatie wegdek en fietspad
De rijweg is op verschillende plaatsen in slechte staat,
zoals een deel van de rijweg aan de Papendorpzijde.
Daarom repareren we het asfalt.
Ook het fietspad is op verschillende plekken in slechte
staat. Daarom halen we op het brugdek op meerdere
plekken een slijtlaagje weg en vervangen weer door een
nieuw slijtlaag. Ook herstellen we een gescheurde voeg
in het asfalt van het fietspad aan de Papendorpzijde,
zodat dit veilig blijft.
Wat is de planning?
Fase 1 is van 6 mei tot en met 24 mei. In fase 1 zijn de
rijweg en het fietspad aan de zuidkant (richting
Kanaleneiland) afgesloten.
Fase 2 is van 25 mei tot en met 12 juni. In fase 2 zijn de
rijweg en het fietspad aan de noordkant (richting
Papendorp) afgesloten.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Gedurende de werkzaamheden blijft de Prins Clausbrug
bereikbaar voor beide verkeersrichtingen. Om en om
kunnen beide richtingen gebruik maken van de weghelft
die open blijft. De wachttijd kan een kleine vertraging
opleveren van ongeveer 3 minuten.
Geluidsoverlast
Het onderhoud aan het binnenwerk van de brug zal geen
geluidsoverlast geven. De asfalt-werkzaamheden kunnen
voor geluidsoverlast zorgen. Voornamelijk aan de
Papendorpzijde kan dit het geval zijn.
Op de achterzijde van dit bericht vindt u een
plattegrond van de werkzaamheden.
Meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u
contact opnemen met de opzichter, Jasper Lens of de
projectleider, Adrie Kok, via telefoonnummer
14 030.
Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij Wijkbureau
Leidsche Rijn, Brusselplein 4, Utrecht, via
leidscherijn@utrecht.nl of ook via telefoonnummer
14 030.
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Fase 1 (6 mei t/m 24 mei): de zuidelijke weghelft (richting Kanaleneiland) van de brug wordt
gesloten voor onderhoud. De andere helft blijft open voor verkeer vanuit beide richtingen.

Fase 2 (25 mei t/m 12 juni): de noordelijke weghelft (richting Papendorp) van de brug wordt
gesloten voor onderhoud. De andere helft blijft open voor verkeer vanuit beide richtingen.

