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7 januari 2014

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Wijziging route Willemsplantsoen/Walsteeg
Vanaf morgen, woensdag 8 januari, verandert tijdelijk de route voor autoverkeer van en naar het Willemsplantsoen/
Walsteeg. Deze omleiding duurt maximaal twee weken en is nodig om op de Catharijnesingel een keermogelijkheid voor
vrachtverkeer aan te leggen.
Het komende half jaar zijn er drie projecten rondom Moreelsepark in uitvoering. Het gaat om de aanleg van een diepriool, het
aanbrengen van een keermogelijkheid voor vrachtverkeer aan de Catharijnesingel en het op locatie vervangen van de Moreelsebrug.
Omdat deze drie projecten in hetzelfde gebied plaatsvinden, zijn de werkzaamheden en de bereikbaarheid op elkaar afgestemd.
Aanleg keerlus Catharijnesingel en wijziging route
Vanaf morgen, woensdag 8 januari werkt de gemeente aan de aanleg van een keerlus ter hoogte van het Geertebolwerk. Op deze plek
kan bouwverkeer straks keren. Zo hoeven deze vrachtwagens niet verder het centrum in te rijden maar kunnen ze keren om de stad
weer via de richting Paardeveld te verlaten. Voor voetgangers en fietsers verandert er niets.
Gewijzigde route
Voor u als bewoner betekent dit dat tijdens de aanleg van de keerlus het deel van de Catharijnesingel dat langs het Willemsplantsoen
loopt, van woensdag 8 tot en met vrijdag 17 januari niet bereikbaar is. U kunt vanaf de splitsing van de Catharijnesingel rijden over het
gedeelte langs het Moreelsepark en dan Willemsbrug oversteken richting het Willemsplantsoen. Na 17 januari is de verkeerssituatie
weer zoals het was. De keerlus gaat begin februari in gebruik. Op de achterkant van dit bericht staat een kaartje met daarop de
tijdelijke route.
Moreelsebrug
Vlak naast het Willemsviaduct, tussen Moreelsepark en Mariaplaats, wordt op dit moment gebouwd aan een nieuwe brug, de
Moreelsebrug. De brug wordt in de lager gelegen tunnelbak gebouwd, zodat zo min mogelijk overlast ontstaat voor de voetgangers,
fietsers en automobilisten. Eind januari wordt de brug in een keer op z’n plaats gehesen. Om dit mogelijk te maken, wijzigen ook hier
de routes voor fietsers en automobilisten. Over de gewijzigde routes rondom de brug tijdens het inhangen, ontvangt u deze maand
meer informatie.
Aanleg riool
Langs het Moreelsepark en verder noordwaarts wordt een riool aangelegd. Dit werk geeft de komende periode geen overlast. Mocht
dit veranderen, dan wordt u hierover geinformeerd.
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