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Vervangen voetgangersbrug tussen Fivelingo en
Reiderland
Op maandag 22 juni 2020 start gemeente Utrecht met het vervangen van de voetgangersbrug tussen
Fivelingo en Reiderland. De werkzaamheden duren in totaal 2 weken.
Wat gaan we doen?
De voetgangersbrug tussen Fivelingo en Reiderland is
in slechte staat. We gaan de brug in zijn geheel
afbreken en plaatsen een compleet nieuwe brug terug.
De brug blijft er hetzelfde uitzien.
Op de achterkant van dit wijkbericht ziet u de locatie
van de brug die we gaan vervangen.
Wat is de planning?
De werkzaamheden starten op maandag 22 juni 2020.
We beginnen met het aanleggen van stalen rijplaten
tussen de te vervangen brug en Reiderland.
Het werkverkeer kan er dan overheen rijden, zonder
paden en grasveld kapot te rijden. Daarna verwijderen
we de huidige brug en bouwen we een nieuwe brug.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met
3 juli 2020.
Wat merkt u hiervan?
De werkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast. Dit
probeert de aannemer zo min mogelijk te houden, door
de brug in zo groot mogelijke stukken te slopen en af
te voeren. Verder wordt de nieuwe brug zoveel
mogelijk in de fabriek gemaakt en wordt daarna in
grote delen op zijn plek gehesen. Hierdoor is de
uitvoeringstijd nu 2 weken in plaats van gemiddeld
4 weken.

De nieuwe funderingspalen worden niet geheid (in de
grond geslagen met een machine) maar geschroefd,
zodat trillingen minimaal zullen zijn.
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten.
De achterkant van de woningen blijven bereikbaar via
de achterpaden. Alleen ter hoogte van Reiderland 60
is het pad bij de brug afgesloten. Het achterpad is hier
bereikbaar via Oldambt.
De aan- en afvoer van bouwmateriaal zal gebeuren via
Reiderland. Hierdoor kan tijdens de uitvoering
1 parkeerplek niet gebruikt worden.
Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
opzichter Edwin Nagelhout of projectleider
Jan Anderson, via telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75, of via e-mail
zuid@utrecht.nl, of via telefoonnummer 14 030.

De werktijden van de aannemer zijn op werkdagen
(maandag tot en met vrijdag) tussen 07.00 en
19.00 uur. Meestal zullen de werkzaamheden om
16.00 uur stoppen.

Verspreidingsgebied:
Fivelingo, Oldambt, Reiderland en Zevenwouden
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