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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Adres  Vredenburg 40

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30  uur  

 zaterdag van 13.00 - 17.00  uur

Infocentrum

Om de overlast te beperken, werken de nutsbedrijven gezamenlijk. Het gaat om Eneco Warmte (stadsverwarming), Vitens (water) en 
Stedin (elektra). Er wordt gewerkt in drie fasen. Per fase wordt er een werkvak in de hekken gezet. Als het nodig is, worden parkeer-
plaatsen of rijstroken verplaatst. Hierdoor blijven de omliggende bedrijven en het station bereikbaar en is er altijd ruimte voor parkeren 
en verkeer. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het gebruik van gas, water, 
licht of drinkwater. Na de werkzaamheden wordt alles weer in oude staat hersteld.

Fase 1 (van 30 juni tot 11 juli)
In deze fase wordt er gewerkt tussen de Croeselaan en gebouw Leeuwensteijn. Hier wordt een drinkwaterleiding gelegd. 

Fase 2 (21 tot 25 juli)
Deze week leggen alle drie de nutsbedrijven tussen gebouw Sijpesteijn en het NH Hotel nieuwe kabels- en leidingen. De parkeerplek-
ken van het NH Hotel in de Jaarbeurspleinstraat worden verplaatst naar de oude fietsenstalling naast de tramhalte. Op de plek van de 
parkeerplaatsen komt een tijdelijke rijbaan. 

Fase 3 (28 juli tot 15 augustus)
Tussen het NH Hotel en het Jaarbeursplein leggen alle drie de nutsbedrijven deze drie weken nieuwe kabels- en leidingen.

De werktijden van de aannemer zijn van 7.00 en 19.00 uur. Geluidgevende werkzaamheden, zoals frezen in het asfalt, worden uitge-
voerd na 9.00 uur. 

Meer informatie
Voor vragen over de uitvoering kunt u bellen met de heer Collin Hakkaart (06-53978471). Hij is de projectleider van aannemersbedrijf 
Van der Heuvel die in opdracht van de nutsbedrijven het werk uitvoert.

Kabels- en leidingenwerk rondom het Jaarbeursplein
In de zomer werken een aantal nutsbedrijven aan het leggen van nieuwe kabels en leidingen op het Jaarbeursplein en de 

Van Sijpesteijnkade.
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