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15 januari 2015

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Marga Klompébrug afgesloten voor autoverkeer
De werkzaamheden aan de zinker, die onder het water van de Catharijnesingel komt te liggen, zijn in volle gang. Om de
kop van de zinker te kunnen maken, is de Rijnkade de afgelopen weken afgesloten voor doorgaand autoverkeer, en zijn er
betonnen wanden gemaakt in de bak. Om de rest van het werk goed uit te kunnen voeren, wordt de Marga Klompébrug
binnenkort tijdelijk afgesloten voor autoverkeer.
De nieuwe verkeerssituatie
Vanaf 21 januari rijdt er geen autoverkeer meer over de Marga Klompébrug. De brug blijft wel aan beide zijden toegankelijk
voor fietsers en voetgangers. Autoverkeer dat van en naar de Mariaplaats gaat, rijdt via de tijdelijke rotonde ter hoogte van het
Willemsplantsoen. Om het verkeer te laten wennen aan de nieuwe situatie worden er op woensdag 21 januari verkeersregelaars
ingezet.
Werkzaamheden in de avond van dinsdag 20 januari
De ombouw naar de nieuwe situatie vindt plaats in de avond van dinsdag 20 januari. De verkeerslichten worden verplaatst en opnieuw
geprogrammeerd, de belijning en bewegwijzering worden ook aangepast. Vanaf 19.00 uur worden de verkeerslichten uitgezet en
wordt het verkeer geregeld door verkeersregelaars. Als alles volgens planning loopt zijn de werkzaamheden rond middernacht afgerond en worden de verkeerslichten weer ingeschakeld. Bij veel regen of extreme vrieskou kan de belijning niet worden aangebracht en
worden de werkzaamheden een week uitgesteld.
Achtergrond
De zinker komt uiteindelijk onder het water van de Catharijnesingel te liggen. Hier lopen dan riolering, stadsverwarming, gas en elek		doorheen. Om de zinker te kunnen aanleggen wordt er in de komende periode een bouwkuip van 9 meter diep ontgraven.
triciteit
Daarvoor moeten eerst de betonnen constructie van de Catharijnebak, de oude kademuren uit de jaren 50 en de oude spuikokers
							
worden
verwijderd. Vervolgens worden er damwanden geplaatst, waarvan een deel de fundering van het kunstwerk ‘Torqued Arc’ gaat
vormen. ‘Torqued Arc’ is het kunstwerk dat uiteindelijk op de Marga Klompébrug komt te staan. Als alles volgens planning loopt is de
zinker in april af. Daarna wordt hij aangesloten op andere netwerken in de Rijnkade en Catharijnesingel. Deze werkzaamheden kunnen
doorlopen tot en met september/oktober 2015, omdat hierbij rekening gehouden moet worden met De Tour en de Parade in juli en
augustus.
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