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CU op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Herinrichting Catharijnesingel
De twee rijbanen en het fietspad op de Catharijnesingel -tussen de Marga Klompébrug en Vredenburg- worden aangepast. 

Er komen twee éénrichtingsfietspaden en daartussen twee rijbanen. Deze aanpassing is nodig om de toerit van de 

parkeergarage onder het Vredenburgplein aan te sluiten op de weg. In de periode van 27 juni tot 6 juli wordt er zes  

avonden en nachten tussen 19 en 6 uur gewerkt.  

volg ons op 
Adres  Stadsplateau 1      

(bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag, woensdag, vrijdag 8.00 - 17.00   

dinsdag en donderdag 8.00 - 21.00  uur

Werkzaamheden overdag en ’s nachts
Voor de aanpassing zijn verschillende werkzaamheden nodig, waar mogelijk wordt overdag gewerkt. Een deel van het werk is echter 
over de volle breedte van het wegdek en dat wordt ’s avonds en ‘s nachts opgepakt. In de eerste twee nachten (27 en 28 juni) wordt 
de weg verbreed aan de kant van de Vredenburgbruggen en vervolgens aan de kant van de Marga Klompébrug. In deze nachten wordt 
er geasfalteerd. 

In de volgende twee nachten (29 en 30 juni) wordt er gewerkt onder de Radboudtraverse. Het gaat om reparatiewerkzaamheden aan 
het asfalt. Het weghalen van de klinkerverharding geeft mogelijk geluidsoverlast. Deze werkzaamheden worden voor 23 uur afgerond. 
In de nachten wordt er geasfalteerd. De Catharijnesingel is dan afgesloten voor doorgaand verkeer.

In de laatste twee nachten (4 en 5 juli) wordt de markering aangepast. Het weghalen van de markering geeft geluidsoverlast. Deze 
werkzaamheden worden voor 23 uur afgerond. In de nachten wordt de nieuwe markering aangebracht. De nacht van 6 op 7 juli is een 
reservenacht. Op de volgende pagina vindt u een tabel met een overzicht van de werkzaamheden.

Opslag materialen
De Catharijnebak, ter hoogte van het Willemsplantsoen, wordt gebruikt voor de opslag van materialen. Hier zullen vrachtwagens 
regelmatig af- en aanrijden. Ook dit kan enige geluidsoverlast tot gevolg hebben. 

Bereikbaarheid
De Catharijnesingel blijft tijdens de werkzaamheden open voor fietsers en voetgangers. Het doorgaande autoverkeer wordt tussen 
19 en 6 uur omgeleid via de Overste den Oudenlaan. Ingangen van woningen en parkeerplaatsen van vergunninghouders blijven 
bereikbaar. Ook nood- en hulpdiensten hebben vrij toegang. Bestemmingsverkeer tussen het Ledig Erf en de Westerstraat kan 
gebruikmaken van de aanrijdroute vanaf de Ledig Erf zijde. Bestemmingsverkeer voor de Stationsstraat wordt verzocht de route vanaf 
de Daalsesingel te nemen. U wordt via de bouwplaats naar uw bestemming geleid. Op de derde pagina ziet u de omleidingsroute op 
een kaartje. 



Meer informatie en telefonische bereikbaarheid
Wij doen er alles aan om uw nachten zo min mogelijk te verstoren. Mocht u zich zorgen maken over verstoring van uw 
nachtrust door de werkzaamheden, neemt u dan contact op met ons Infocentrum Stationsgebied. Dan zorgen we voor een 
passende oplossing.

Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden? Neem dan tijdens werktijden contact op met Infocentrum 
Stationsgebied op 030 286 96 50.

Voor dringende vragen of klachten tijdens de nachtelijke werkzaamheden kunt u contact opnemen met aannemer van der 
Steen. 
•	 Tot 22 uur is Rob Hurks bereikbaar op 06 – 51 34 98 49. 
•	 Tussen 22 en 6 uur is Alexander Twemlow bereikbaar op 06 – 51 34 98 49.

Planning

Datum Werkzaamheden Te verwachten overlast

27 op 28 juni, 19.00-
6.00 uur

Aanbrengen asfaltverharding voor 
wegverbreding aan de kant van de 
Vredenburgbruggen.

Beperkt, vooral geluid veeg/zuigwagen en mo-
torgeluid vrachtwagens, asfaltspreidmachine en 
walsen.

28 op 29 juni, 19.00-
6.00 uur

Aanbrengen asfaltverharding voor 
wegverbreding aan de kant van de 
Marga Klompébrug.

Beperkt, vooral geluid veeg/zuigwagen en mo-
torgeluid vrachtwagens, asfaltspreidmachine en 
walsen.

29  op 30 juni, 19.00-
6.00 uur

Opbreken klinkerverharding in re-
paratievakken, en aanbrengen 
asfaltverharding.

Beperkt,  opbreken klinkerverharding tot uiterlijk 
23 uur, daarna vooral motorgeluid vrachtwagens, 
asfaltspreidmachine en walsen.

30 juni op 1 juli, 
19.00-6.00 uur

Opbreken klinkerverharding in re-
paratievakken, en aanbrengen 
asfaltverharding.

Beperkt,  opbreken klinkerverharding tot uiterlijk 
23 uur, daarna vooral motorgeluid vrachtwagens, 
asfaltspreidmachine en walsen.

4 op 5 juli, 19.00-6.00 
uur 

Verwijderen bestaande markering. 
Aanbrengen markering op de kruisin-
gen en uitzetten kant- en asstrepen.

Stralen markering geeft geluidsoverlast en is tot 
uiterlijk 23 uur. Verder beperkt door geluid veeg/
zuigwagen en vrachtwagens.

5 op 6 juli, 19.00-6.00 
uur

Aanbrengen markering, een aanbren-
gen rode slijtlaag op de fietspaden.

Beperkt, vooral motorgeluid vrachtwagens.

6 op 7 juli, 19.00-6.00 
uur

Reservenacht voor afronding van de 
werkzaamheden.

Geen, of beperkt.
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Op bovenstaand kaartje ziet u een overzichtskaartje met het werkterrein en de omleidingsroute. Let op, deze omleiding 
geldt alleen voor autoverkeer. 

Werkzaamheden Van Sijpesteijntunnel

In dezelfde periode, van 27 juni tot en met 1 juli wordt het fietspad tussen de Van Sijpesteijntunnel en de Mediamarkt 
wordt verlegd zodat deze onder de HOV-baan komt te liggen. Ook hier gaat het om asfalteringswerkzaamheden en het 
weghalen en aanbrengen van belijning. De werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken worden voor 23 uur 
uitgevoerd. Er is voor gekozen om dit werk te combineren met de werkzaamheden aan de Catharijnesingel, om de periode 
van overlast zoveel mogelijk te beperken. 
 
Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het autoverkeer. Het fietsverkeer wordt langs het werk geleid. 
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Daalsesingel richting Catharijnesingel 
AFGESLOTEN voor doorgaand verkeer

Afsluiting tussen 19.00 en 06.00 uur in de nacht van 
29-30 juni, 30 juni op 1 juli, 4-5 juli en 5-6 juli 2016

Stationsstraat vanaf deze richting ALLEEN bereikbaar 
voor bestemmingsverkeer (over werkterrein)

Mariaplaats vanaf deze richting ALLEEN 
bereikbaar voor bestemmingsverkeer

Catharijnesingel AFGESLOTEN 
voor doorgaand verkeer.  

Omleiding via  
Overste Den Oudenlaan

Werkterrein
Omleiding voor doorgaand verkeer vanaf 
Amsterdamsestraatweg naar Ledig Erf / 
Mariaplaats via Overste Den Oudenlaan

Nachtafsluiting Catharijnesingel

W:\POS\CAD\totaal\communicatie\diversen\2016-06\14_nachtafsluiting_catharijnesingel_r.van.der.kam\su_totaal_nachtafsluiting_catharijnesingel.indd


