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Vervangen duiker Oude Liesbosweg en
voetgangersbrug tussen Jungfrau en Hebriden
Op maandag 8 november 2021 start de gemeente Utrecht met het vervangen van een duiker in de
Oude Liesbosweg tussen de Orkaden en Balearen. Een duiker is een buis onder de grond, die water met
elkaar verbindt. Om de overlast te beperken starten we tegelijkertijd met het vervangen van de
voetgangersbrug tussen Jungfrau en Hebriden. De werkzaamheden duren in totaal 5 weken.
Wat gaan we doen?
Duiker Oude Liesbosweg
De duiker tussen Orkaden en Balearen is verzakt.
Daardoor is er geen goede doorstroming van het water
en blijft er kroos in de sloot liggen. Door de duiker te
vervangen zal het kroos worden afgevoerd naar het
naastgelegen kanaal en daarmee de waterkwaliteit in
de sloot verbeteren.
Vorig jaar zouden we deze duiker al vervangen maar
vanwege te diep liggende kabels bleek dit toen niet
mogelijk. Inmiddels zijn deze kabels verlegd.
De duiker vervangen we met een financiële bijdrage
van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR).
Voetgangersbrug Jungfrau-Hebriden
De voetgangersbrug tussen Jungfrau en Hebriden is in
slechte staat. We gaan de brug daarom afbreken en
plaatsen een nieuwe brug terug. De brug blijft er
hetzelfde uitzien.
Op de achterkant van dit wijkbericht ziet u de locatie
van de duiker en van de brug die we gaan vervangen.
Wat is de planning?
Duiker Oude Liesbosweg
De werkzaamheden beginnen op maandag
8 november 2021 en duren naar verwachting tot en
met 19 november 2021.

Verspreidingsgebied:
Omgeving Balearen, Orkaden, Hebriden en Jungfrau

Voetgangersbrug Jungfrau-Hebriden
De werkzaamheden beginnen op maandag
8 november 2021 en duren naar verwachting tot en
met 10 december 2021.
Wat merkt u hiervan?
Helaas gaan de werkzaamheden altijd samen met
enige overlast van machines en geluid. Overlast
proberen we zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we
door bijvoorbeeld 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
daarna in grote delen op zijn plek gehesen. De nieuwe
palen van de brug worden niet geheid (in de grond
geslagen met een machine) maar geschroefd, zodat
trillingen minimaal zullen zijn.
De werktijden van de aannemers zijn op werkdagen
(maandag tot en met vrijdag) tussen 7.00 en
19.00 uur. Meestal zullen de werkzaamheden om
16.00 uur stoppen.
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Tijdens de werkzaamheden is het fietspad
Oude Liesbosweg afgesloten tussen de twee bruggen
over het kanaal bij Balearen en Lunettenbaan. De
voetgangersbrug tussen Jungfrau en Hebriden is ook
afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de
Simplonbaan. Extra reistijd voor fietsers is ongeveer 2
minuten.
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Voetgangers kunnen het kanaal 200 meter verderop
oversteken bij de brug tussen Balearen en Vesuvius.
De achtertuinen langs de Oude Liesbosweg blijven
bereikbaar.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ünal Çolak (opzichter) of Jan Anderson (projectleider)
van Stadsingenieurs, via telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75, of via
telefoonnummer 14 030.

