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Wijkbericht  juni 2016 

 

Vervangen asfalt tunnel Mr. Tripkade 

De gemeente Utrecht gaat in juli het asfalt in de tunnel van de Mr. Tripkade vervangen.  

 

Achtergrond 

Het asfalt in de spoortunnel op de Mr. Tripkade 

moet worden vervangen. Dit doen we in twee 

delen. De eerste keer halen we het oude asfalt 

weg (freezen) en brengen we een nieuwe laag 

aan. De tweede keer brengen we voegen aan in 

het asfalt zodat het asfalt kan bewegen en niet 

scheurt.  

 

Planning werkzaamheden 

6 juli tot 8 juli (van 19.00 uur tot 6.00 uur) 

Het eerste deel (oude asfalt weghalen en nieuw 

asfalt aanbrengen) van de werkzaamheden vindt 

plaats in de avond en nacht van woensdag 6 op 

donderdag 7 juli en van donderdag 7 op vrijdag 

8 juli. De werkzaamheden starten om 19.00 uur 

en duren tot 6.00 uur. 

 

11 juli tot 13 juli (van 19.00 uur tot 6.00 uur) 

Het tweede deel (aanbrengen van voegen) 

van de werkzaamheden vindt plaats in de avond 

en nacht van maandag 11 op dinsdag 12 juli en 

dinsdag 12 en woensdag 13 juli. De 

werkzaamheden starten om 19.00 uur en duren 

tot 6.00 uur. 

 

Hinder 

Het weghalen van het asfalt (freezen) kan enige 

geluidsoverlast veroorzaken. De aannemer 

begint daarom al om 19.00 uur met de 

werkzaamheden. De aannemer begint aan de 

kant van de Mr. Tripkade en werkt richting 

Station Overvecht. Zo proberen we de overlast 

voor u zo veel mogelijk te beperken.  

 

 

Huisvuil 

U kunt uw huisvuil op de gebruikelijke plek en 

tijd aanbieden.  

 

Bereikbaarheid en parkeren 

Tijdens de werkzaamheden is de tunnel onder 

het spoor van de Meester Tripkade afgesloten 

voor auto’s. U kunt hier tussen 19.00 uur 6.00 

uur niet door met de auto. U kunt omrijden via 

de Taagdreef/Brailledreef/Kardinaal de Jongweg 

(zie bijgevoegde kaart). De omleidingsroute staat 

ook ter plekke aangegeven. Fietsers en 

voetgangers kunnen wel gebruik maken van de 

tunnel.  

 

Openbaar vervoer 

Buslijn 1 rijdt tijdens de werkzaamheden tussen 

19.00 uur en 6.00 uur een andere route. De 

halte op de Mr. Tripkade komt te vervallen. U 

kunt gebruik maken van de halte op de Kardinaal 

de Jongweg. Alle andere haltes op de route van 

lijn 1 blijven wel in gebruik. Kijk voor meer 

informatie en de actuele reisinformatie op 

www.u-ov.info.  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met R. Provoost (opzichter) van Stedelijk Beheer 

via telefoon 14 030 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u 

rechtstreeks terecht bij uw wijkbureau. 

Wijkbureau Noordoost, F.C. Donderstraat 1 of 

wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17. U kunt 

ook bellen met de gemeente via 14 030. 

http://www.u-ov.info./


Omleidingsroute 


