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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Aanleg fontein en andere werkzaamheden bij hoek Paardenveld
In het nieuwe deel van de Daalsesingel worden nog enkele elementen aangebracht. Er worden bomen geplant, er komt 
een tijdelijke horecavoorziening en in het water klatert straks een fontein. Met dit bericht informeren we u over de 
werkzaamheden.

volg ons op Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00  

 

Fontein in de bocht
Betrokken buurtbewoners en een handtekeningenactie van omwonenden hebben gezorgd voor de komst van een fontein. De werk-
groep Directe Voorzieningen van de gemeente heeft het verzoek opgepakt en de uitvoering op zich genomen. De benodigde aanleg-
vergunning is in oktober door het Waterschap verleend. Qua grootte is deze fontein vergelijkbaar met die in de Catharijnesingel ter 
hoogte van de Bleekstraat (zie beeld hierboven). De verwachting is dat de fontein begin april aangaat.

Voorbereidend werk
Half januari is de transformatorkast geplaatst in het talud langs de singel. In februari worden de palen voor de aanvaarbeveiliging 
geplaatst. Het heibedrijf maakt met een platenbaan een opstelling in het Paardenveldpark. Vanaf die positie worden de palen in het 
water aangebracht.

Nieuwe bomen
In het Paardenveldpark wordt komende maanden acht bomen aangeplant, afkomstig van andere delen in Utrecht.
Zo worden er uiterlijk half april vijf volwassen watercypressen geplant aan de kant van de Weerdsingel, afkomstig van een terrein van 
de universiteit Utrecht aan de Uppsalalaan. Vanuit de omgeving van het 5-Mei plein worden in maart/april drie lindes verplant naar het 
park nabij de Paardenveldbrug. Het park zal dit najaar verder worden aangevuld met een aantal bomen.

Tijdelijke horeca
Voor het pop-up restaurant in het Paardenveldpark ziet u nu al de grondplaten liggen. De planning is dat het restaurant 1 april open-
gaat en open blijft tot en met 31 oktober. Daarna zal dit initiatief geevalueerd worden met de omgeving. 


