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Zes bomen gekapt voor sloop spuikoker
Maandag 17 september begint de aannemer met het slopen van de spuikoker bij de Catharijnesingel. Hiervoor moeten 
zes bomen gekapt worden die vlak langs en tegen de spuikoker aan staan. Het kappen van de bomen gebeurt begin 
volgende week en duurt een dag.
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De spuikoker is een omvangrijke ondergrondse betonnen constructie; zo groot dat je er bij wijze van spreken met een auto doorheen 
kunt rijden. Na de demping van de Catharijnesingel zag je het water weliswaar niet meer maar stroomde het water ondergronds door 
de spuikoker. Zo waren de Weerdsingel en Catharijnesingel toch met elkaar verbonden. 

Bomen
Vlak langs en tegen deze spuikoker aan staan zes bomen (zie het kaartje verderop in dit bericht). Ze moeten geveld worden vanwege 
de sloopwerkzaamheden maar ook omdat de toekomstige oever van de singel straks veel lager komt te liggen én schuin wordt. De zes 
bomen zijn onderdeel van het totaal aantal bomen dat verwijderd dan wel verplant wordt om de singel te herstellen en het plantsoen 
opnieuw in te richten. 

Er komen langs de nieuwe singel ook veel nieuwe en verschillende soorten bomen terug. Uiteindelijk zullen er in het gebied straks 
meer bomen staan dan nu het geval is.

In 2020 gaat de singel weer rond
Om de singel weer rond te maken, moet er veel gebeuren. Kabels en leidingen worden verlegd, en nu is dus de sloop van de spui-
koker aan de beurt. Daarna volgt de sloop van de betonnen bak waar jarenlang het verkeer overheen raasde. In 2020 is het werk 
afgerond en is het weer mogelijk een rondje rond de binnenstad te varen.
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De zes bomen in de blauwe cirkels worden in de week van 17 september gekapt. Deze bomen staan vlak langs of op de spuiko-
ker die gesloopt zal worden. U ziet op dit plaatje de huidige situatie en de toekomstige situatie over elkaar heen geprojecteerd.

Meer informatie
Op www.cu2030.nl/singel staat veel achtergrondinformatie over het proces rond het herstel van de singel. Vragen kunt u 
stellen aan singel@utrecht.nl. Overige vragen over werkzaamheden in het Stationsgebied kunt u terecht bij het Infocentrum 
Stationsgebied via 030 - 2869650 of stationsgebied@utrecht.nl. 


