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Vervangen asfalt Daalseweg
De gemeente Utrecht vervangt vanaf maandag 29 augustus een deel van het asfalt van de Daalseweg. De
werkzaamheden duren ongeveer twee weken en zijn vrijdag 16 september klaar. In dit wijkbericht leest u wat
dit voor u betekent.
Wat gaan we doen en waarom?
De Daalseweg is toe aan onderhoud, het asfalt moet
vervangen worden. Het gaat om het gedeelte tussen
de Zuilenselaan en de Daalseweghof. We verwijderen
het oude asfalt en brengen nieuw asfalt aan. Waar
nodig hogen we de berm op om de bomen genoeg
ruimte te geven voor hun wortels en we maken de weg
overal weer even breed. Ook zorgen we voor nieuwe
elektriciteitskabels in de grond voor de openbare
verlichting.
Het bruggetje ter hoogte van de scouting zal in 2023
vervangen worden door een andere constructie. In
plaats van de brug komt er een grote buis in de sloot
voor de waterdoorstroming, daaroverheen komt de
weg terug.
We brengen nu het nieuwe asfalt aan tot 15 meter
afstand vanaf het bruggetje, aan allebei de kanten.
Die werkruimte hebben we namelijk nodig voor het
werk aan de brug volgend jaar. Het is zonde als daar
dan nieuw asfalt ligt dat we moeten afbreken.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Om nieuw asfalt te kunnen leggen halen we eerst de
oude laag weg. Dit doen we door het asfalt weg te
frezen. Dit maakt lawaai, waardoor u geluidsoverlast
kunt ervaren. We werken altijd binnen de geldende
geluidsnormen en doen ons best de overlast zoveel
mogelijk te beperken.

en verkeersmaatregelen weg en ruimen alle andere
werkmaterialen op. Daarna is de weg weer open.
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan vanaf het
fietspad Zuilenselaan tot aan de kruising met de
Daalseweghof afgesloten. Het verkeer leiden we om
via de Burgemeester Norbruislaan. Op de achterkant
van dit wijkbericht vindt u de omleidingsroutes.
In het weekend is de scouting bereikbaar via de zijde
Daalseweghof en de Stadstuinen via de inrit nabij de
Zuilenselaan. Doordeweeks is de Stadstuin te
bereiken via de hoofdingang, de inrit bij de
Zuilenselaan. Er is een verkeersregelaar aanwezig om
dit te begeleiden.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
heer U. Çolak (Opzichter) van Stadsingenieurs, via
telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18b,
of via telefoonnummer 14 030.

Planning
Op maandag 29 augustus brengen we
boombescherming aan en plaatsen we de
omleidingsborden voor het verkeer. Op dinsdag 30 en
woensdag 31 augustus vindt het frezen plaats. Daarna
het asfalteren en de overige werkzaamheden. Op
vrijdag 16 september halen we de boombescherming
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