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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Andere routes over Catharijnesingel
De komende maanden worden kabels en leidingen langs de Catharijnesingel en het Moreelsepark verlegd 

en vervangen. Tot eind oktober rijden auto’s in beide richtingen over een gedeelte van de Rijnkade en het 

Willemsplantsoen. Voor fietsers en voetgangers veranderen de routes ook, maar minder ingrijpend. In juli wordt 

ook gestart met het plaatsen van fietsklemmen op het Willemsviaduct. Tijdens de werkzaamheden blijven alle wo-

ningen en bedrijven bereikbaar. 
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Aanleg nieuwe route 
Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli wordt gewerkt aan de nieuwe situatie. In onderstaande plattegrondjes ziet u de twee fases 
waarin de werkzaamheden aan de kabels en leidingen worden uitgevoerd:

Fase 1: Augustus - September 2015 Fase 2: September - November 2015

Het autoverkeer wordt vanaf de Catharijnesingel richting Rijnkade/Willemsplantsoen geleid. Bijkomend voordeel; er ontstaat zo ruimte 
voor de Parade die van 17 juli t/m 2 augustus zal plaatsvinden. In november 2015 rijdt het autoverkeer weer over de Catharijnesingel. 



Tijdelijke fietsklemmen 
Om de kabels en leidingen te kunnen verleggen, verdwijnen er in september helaas, tijdelijk, ongeveer 500 fietsparkeer-
plekken langs de gevel van Hoog Catharijne. Op het Willemsviaduct worden nieuwe fietsklemmen geplaatst. Dit gebeurt in 
twee fases: in september zijn ongeveer 900 plekken beschikbaar en in november nog eens zo’n 900 plekken. 
Er is een tekort aan fietsparkeerplekken rondom Utrecht Centraal, deze nieuwe klemmen zorgen voor zo’n 1300 meer 
plekken. De fietsenklemmen blijven staan tot medio 2018, dan is de grootste fietsenstalling ter wereld onder het nieuwe 
stationsplein helemaal klaar.

De werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe route en tijdens de plaatsing van de fietsenklemmen, wordt geen extra geluids-
hinder verwacht. In de nacht van donderdag 9 juli op vrijdag 10 juli wordt het verkeer over de nieuwe route geleid, tot en 
met zaterdag 11 juli gebeurt dat onder begeleiding van verkeersregelaars. Deze werkzaamheden worden buiten het verkeer 
om uitgevoerd, alle woningen en bedrijven blijven bereikbaar.
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