
21 augustus 2012CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Kabels en leidingen op het Vredenburg verlegd
Op en rondom het Vredenburgplein worden de komende weken allerlei kabels en leidingen verlegd. Gas-, en 

waterleidingen, rioolbuizen en elektriciteitskabels krijgen een nieuwe plek. Zo ontstaat er ruimte om later een 

deel van het winkelcentrum Hoog Catharijne, waaronder het P&C-gebouw, te kunnen slopen.

De werkzaamheden vinden op het plein en in de aangrenzende straten plaats, zoals Achter Clarenburg. Het plein en de 
omliggende winkels en woningen blijven tijdens het werk bereikbaar. Hetzelfde geldt voor de markt, enkele kramen 
kunnen tijdelijk wel op een andere plek komen te staan. Het graafwerk kan tot enige hinder leiden voor bewoners, 
winkeliers en winkelend publiek. De aannemers proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. Er wordt over het algemeen 
doordeweeks en overdag gewerkt. Alleen als het echt nodig is kan er ook ‘s avonds, ‘s nachts en op zondag doorgewerkt 
worden. Hierover worden bewoners en winkeliers dan van te voren geïnformeerd.
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Infocentrum

Werkplanning 
Naar verwachting starten de aannemers eind augustus 
en neem het werk zo’n tien weken in beslag. 
Op de plattegrond is te zien op welke plekken er op 
en rondom het plein gewerkt gaat worden. Het werk 
wordt zo gepland en uitgevoerd dat het plein, de 
markt, winkels en woningen bereikbaar blijven. Zo 
zal er op de drukke zaterdagen niet gewerkt worden. 
 

Meer informatie 
Wellicht dat u nog vragen of opmerkingen heeft 
over de werkzaamheden op het Vredenburg. 
Hiervoor kunt u terecht in het Infocentrum aan het 
Vredenburg 40.  
Hier kunt u ook terecht voor vragen of opmerkingen 
tijdens het werk. Het Infocentrum is doordeweeks  
geopend van 13.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van  
13.00 tot 17.00 uur. Meer info vindt u ook op onze  
website cu2030.nl.

 


