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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Werkzaamheden Willemsplantsoen en omgeving
Vanaf maandag 4 maart tot en met oktober werkt aannemer Van den Heuvel aan kabels en leidingen bij het 
Willemsplantsoen en omgeving. Hierna wordt dit gebied definitief ingericht. Als u naar aanleiding van dit bericht nog 
vragen heeft, kunt u terecht op een van de twee inloopmomenten op woensdag 6 of donderdag 7 maart. 

De aannemer gaat mantelbuizen aanleggen, de gasleiding vervangen en de stadsverwarming vernieuwen tussen het Geertebolwerk 
en de Rijnkade. Dit gebeurt in fases. Bij de Walsteeg wordt er aan telecomkabels gewerkt. Op twee momenten hebben de 
werkzaamheden gevolgen voor het parkeren aan het Willemsplantsoen; er wordt een alternatieve parkeerplek aangeboden. Op het 
kaartje achterop dit bericht staan alle werkzaamheden ook aangegeven.

Werkzaamheden & planning
• 4 maart – 26 april: Geertebolwerk – Walsteeg 

Werkzaamheden aan elektriciteitskabels, gasleiding en telecom. 
• 11 maart – 26 april: Willemsplantsoen en Catharijnesingel 

Aanleg mantelbuizen voor elektriciteitskabels in huidige parkeerplekken aan Willemsplantsoen. Alternatieve parkeerplek voor 
vergunninghouders ter hoogte van Karel V. 
Aanleg mantelbuizen naast fietspad aan Catharijnesingel. Fietspad blijft bereikbaar.

• Eind april (datum nader te bepalen): Walsteeg 
Aanleg telecomkabels. Exacte data nader te bepalen; u wordt vooraf apart geïnformeerd door aannemer Van den Heuvel.

• Mei: Willemsplantsoen – Rijnkade 
Vernieuwen gasleiding in het voetpad voor de huizen; dit gebeurt in delen. Aansluitend worden de huisaansluitingen overgezet. 
Hierover ontvangt u nog een brief van Stedin. De huizen blijven bereikbaar. 

• Begin juli – oktober: Rijnkade – Geertebolwerk 
Vernieuwen stadsverwarming. Start is bij de Rijnkade. 

• Eind augustus: Willemsplantsoen 
Aanleg definitieve inrichting Willemsplantsoen. Zodra het werk aan de stadsverwarming klaar is, wordt op dat deel het straatwerk 
aangelegd.

De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur. We hebben de planning zorgvuldig gemaakt 
maar deze kan afhankelijk van de werkzaamheden wijzigen.

Alternatieve parkeerplek
Op twee momenten kan er niet geparkeerd worden aan het Willemsplantsoen:
• maandag 11 – woensdag 20 maart i.v.m. aanleg mantelbuizen door huidige parkeerplaatsen;
• in mei i.v.m. aanleg gasleiding. Er is dan minder openbare ruimte beschikbaar en bereikbaarheid nood- en hulpdiensten moet 

gewaarborgd zijn.

Er komt een alternatieve parkeerplek voor vergunninghouders bij de huidige toegang tot het Willemsplantsoen. Op maandag 4 maart 
worden vooraankondigingsborden geplaatst.
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Infocentrum

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

volg ons op

Inloopmomenten 6 en 7 maart
De gemeente organiseert twee inloopmomenten over deze werkzaamheden: 
- woensdag 6 maart tussen 15.30 – 16.30 uur
- donderdag 7 maart van 08.30 – 09.30 uur. 
Locatie: de keet van D.van der Steen B.V op het bouwterrein van de singel.
Aanwezig zijn  projectleider Paul Manten van de gemeente Utrecht en projectleider Carel van Staden van aannemer Van den Heuvel.

Meer informatie 
Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u terecht bij het Informatiecentrum Stationsgebied via 030 - 286 90 50 of  
stationsgebied@utrecht.nl of direct gericht aan Carel van Staden van aannemer Van den Heuvel via c.v.staden@heuvelheesch.nl of  
06 - 82 80 94 19. Op www.cu2030.nl/singel staat veel achtergrondinformatie over het herstel van de singel.
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