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We hakken verder aan de Domtoren 

De restauratie verloopt goed en wij willen u graag op de hoogte houden van het voegen hakken. 
 
 
Het werk verloopt voorspoedig 
Tot heden verlopen de 
restauratiewerkzaamheden aan de Domtoren 
voorspoedig en volgens planning. De 
restauratiewerkzaamheden eindigen, zoals 
bekend, eind 2024. Het is prettig te kunnen 
melden dat wij nog steeds op koers zitten. 
 
Voegen hakken 
De aannemer is afgelopen 29 maart weer 
begonnen met een nieuwe periode van voegen 
hakken. Deze periode duurt ongeveer 3 maanden. 
 
De aannemer is gemiddeld 6 à 7 maanden per 
jaar bezig met voegen hakken. Dit is namelijk een 
continu proces en nodig op alle plaatsen waar 
stenen moeten worden vervangen of voegwerk 
moet worden hersteld. 
 
Werktijden 
Het werk op de bouwplaats begint om 7.00 ’s 
ochtends, zoals toegestaan door gemeente 
Utrecht. De aannemer probeert vóór 8.00 ‘s 
ochtends zoveel mogelijk het geluid te beperken. 
We hopen dat de overlast beperkt blijft. Zoals u 
weet doen we ons best dit zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Contact 
Heeft u vragen of opmerkingen over het 
restauratiewerk? 

• Aannemingsbedrijf Nico de Bont: 
Uitvoerder Toon Weijters: 
06 - 54 97 78 09 

• Elke dinsdag tussen 9 en 10 uur kunt u 
langskomen met uw vragen op 
Servetstraat 7. 

• Op www.utrecht.nl/domtoren staat een 
reactieformulier voor uw vragen. 

• U kunt ook bellen met de gemeente en 
vragen naar project Domtoren: het 
verkorte nummer is 14 030. 

 
Via een nieuwsbrief op de hoogte blijven? 
Mail naar domtoren@utrecht.nl 
 
Actuele info: Instagram, Twitter en website 
De actuele informatie vindt u op 
www.utrecht.nl/domtoren 
Twitter en Instagram: @TorensUtrecht 
 
Wijkbureau Binnenstad 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u 
rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad: 
binnenstad@utrecht.nl of via telefoon 14 030. 
 
Kunnen we de toren nog bezoeken? 
Op dit moment niet, kijk voor de laatste informatie 
op www.domtoren.nl 


