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Wijkbericht  augustus 2016 

 

Werkzaamheden Lunettenbaan 

Van 15 augustus tot en met 20 augustus worden onderhoudswerkzaamheden verricht op de Lunettenbaan. Van 

15 augustus tot en met 19 augustus wordt een betonnen put geplaatst in de middenberm tussen ’t Goyplein en 

Olympus/Amerongseberg.  Op zaterdag 20 augustus wordt het asfalt  op de noordelijke rijbaan (Lunetten uit) 

vervangen. Op 20 augustus kunt u niet via de Lunettenbaan de wijk uit.  

Werkzaamheden  

Plaatsing betonnen put (15 – 19 augustus) 

In de week van 15 augustus plaatsen wij een 

betonnen put in de middenberm van de 

Lunettenbaan. Dit is een put die nodig voor de 

waterverbinding (duiker) die vorig jaar onder de 

weg vervangen is. De put wordt geplaatst in de 

middenberm halverwege tussen Olympus en ’t 

Goyplein (ter hoogte van de bushalte).  

Op maandag 15 augustus worden langs de 

groenstrook afzetschildjes gezet. Er zijn geen 

wegversmallingen noodzakelijk waardoor 

autoverkeer minimaal gehinderd wordt. Daarna 

vinden graafwerkzaamheden plaats om de put te 

plaatsen en aan te sluiten op de duiker. 

De werkzaamheden in de middenberm duren een 

week.  De werkzaamheden kunnen enig 

geluidsoverlast veroorzaken door de 

graafmachine die het grondverzet doet en de put 

plaatst. Er wordt gewerkt tussen 07.00  en 17.00 

uur. 

 

Vervangen asfalt (20 augustus) 

Eind 2015/begin 2016 is onderhoud uitgevoerd 

op de Lunettenbaan. Tijdens aanbrengen van de 

bovenste laag asfalt op de Lunettenbaan waren 

de weersomstandigheden slecht. Deze laag asfalt 

is van mindere kwaliteit en moet voor 

aankomende winter  worden vervangen. Deze 

asfalteringswerkzaamheden worden op zaterdag 

20 augustus uitgevoerd. 

 

Inmiddels zijn de meeste werkzaamheden op ’t 

Goylaan en ‘t Goyplein uitgevoerd. Tevens is het 

nog schoolvakantie, vandaar dat deze 

werkzaamheden in deze periode zijn gepland.  

 

Omleiding verkeer 

Alleen op zaterdag 20 augustus is de rijstrook 

van de Lunettenbaan stad uit afgesloten.  

Verkeer wat Lunetten uit wil wordt deze dag 

omgeleid via de busbaan aan de Brennerbaan-

Amethistweg. Om ervoor te zorgen dat fietsers 

en voetgangers veilig de busbaan kunnen 

oversteken zullen verkeersregelaars worden 

ingezet. 

De kruising Amerongseberg-Lunettebaan is ook 

afgesloten. Autoverkeer dient de buurt te 

verlaten via kruising Amerongseberg-

Brennerbaan. De kruising Olympus-

Lunettenbaan in niet afgesloten. Verkeer dat 

Lunetten in wil kan gewoon gebruik maken van 

de Lunettenbaan-Stelviobaan-Simplonbaan.  

Als het hard en lang regent, kunnen wij niet 

asfalteren. De planning loopt dan uit of zal op 

een ander dag worden uitgevoerd. Als het op een 

andere dag wordt uitgevoerd wordt u hierover 

geïnformeerd. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie en vragen over de 

werkzaamheden kunt u contact opnemen met de 

Gerrit Jan van den Oudenalder via 

telefoonnummer 14 030.  

  

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht 

bij wijkbureau Zuid, via telefoonnummer 14 030 

of e-mail zuid@utrecht.nl  
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