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18 juli – 25 september 2022

CU update
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Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied
Centrumkant

In deze nieuwsbrief voor bewoners van appartementencomplex Radboudveste,
Gildeveste en Moreelsepark vindt u overzicht van de werkzaamheden die overlast
kunnen geven. Met name het avond-, nacht- en weekendwerk maar ook werk
dat overdag plaatsvindt en veel overlast geeft, wordt vermeld. Deze nieuwsbrief
verschijnt elke twee maanden.

mail

stationsgebied@utrecht.nl

maandag-vrijdag
9-17 uur

030 - 286 96 50

maandag-vrijdag
na 17 uur en in
het weekend

030 - 286 00 00 > keuze 2
(overlast Stationsgebied)

meldpunt

www.cu2030.nl/meldpunt

online overzicht

www.cu2030.nl/werkzaamheden

030 - 243 71 28 (Trigion, overlast HC)

Altijd op de hoogte zijn?
Tussentijdse ingrijpende werkzaamheden communiceren
we via e-mail. Als u van het laatste nieuws op de hoogte
wilt blijven, meld u dan aan voor onze mailing via stationsgebied@utrecht.nl. Graag onder vermelding van nieuws
per e-mail, uw naam en adres.
U vindt altijd een actueel overzicht van de werkzaam-heden op: www.cu2030.nl/werkzaamheden
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Smakkelaarsveld -> Smakkelaarspark

Het Smakkelaarsveld verandert de komende jaren in het Smakkelaarspark: een stadspark waar bebouwing en groen
samengaan. De bouw van fase 2 start later dan gepland. In verband met de fors gestegen bouwkosten is er nog geen
prijsovereenstemming bereikt met de aannemer. In 2023 gaat de schop naar alle waarschijnlijkheid in de grond.
Begin 2026 staan hier drie gebouwen midden in een groen stadspark en is de Leidse Rijn weer aangesloten op de
singel.
Vanwege de complexe omgeving - naast het spoor en bovenop een bus- en trambaan - is het hele project is
opgesplitst in drie bouwfases.
1. De bouw van de tramoverkluizing en voorzien van een groene afwerking middels hydroseeding
2. De bouw van de drie gebouwen óp de overkluizing (in 2023)
3. De realisatie van het park en de Leidse Rijn (begin 2026)
Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van de bouw? Schrijf je dan in op www.smakkelaarspark.nl.
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Hollandse en Vlaamse Toren

We werken aan het definitief ontwerp voor de openbare ruimte en nemen de reacties van de omgeving hierin mee.
Uitvoering is in 2023. Na de zomer presenteert TivoliVredenburg het gevelontwerp van de nieuwe publieksingang
aan het Vredenburgplein. Ook blijven we onderzoeken hoe we de, nu dichte, etalages van Hoog Catharijne in de
Hollandse en Vlaamse Toren meer kunnen verlevendigen. Meer info op cu2030.nl/hollandse-en-vlaamse-toren.
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Herinrichting Catharijnesingel Zuid

De Catharijnesingel Zuid, het stuk tussen Hoog Catharijne en de Bartholomeusbrug, wordt in 2022 in fases
heringericht. Tot medio juli werken we tussen de Bartholomeusbrug en het Moreelsepark. Later komen nog nieuwe
bomen, het groen bij de oversteekplaatsen bij de Bartholomeusbrug en singellantaarns. Na de zomer starten we met
het stuk tussen de traverse van Hoog Catharijne en het Moreelsepark.
Datum

Werktijden

Werkzaamheden

Te verwachten overlast

Tot 25 juli

07.00 - 16.00 uur

Afrondende werkzaamheden op stuk

Geluidshinder.

Bartholomeusbrug - Moreelsepark. Dit stuk

Bereikbaarheid.

Catharijnesingel is dan heringericht.
Vanaf 15 augustus tot

Herinrichting Catharijnesingel tussen de traverse

Geluidshinder.

2023

van Hoog Catharijne en het Moreelsepark thv Marga

Bereikbaarheid.

Klompébrug. Het werkvak zit tussen de gevel van de
panden en de in/uitrit van de parkeergarage. P5 is
tijdens de werkzaamheden dicht. Het verkeer rijdt aan
de kant van het water, alle verkeer kan doorrijden.
Fietsers over de rijbaan. In september worden de Westerstraat en de Spoorstraat om en om even afgesloten.
Kijk voor de meest actuele info op cu2030.nl/
catharijnesingel

egbertdeboer.com
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Catharijnesingel 38-46 en 47

Het pand aan de Catharijnesingel 38-46 en 47 is gerenoveerd, verduurzaamd en uitgebreid. In de week van 25 juli
zijn alle reguliere werkzaamheden afgerond. Tussen 29 juli en 22 augustus wordt nog een aantal restpunten afgerond
en in de week van 22 augustus wordt het pand officieel opgeleverd. In de loop van augustus en begin september
worden op het achterliggend terrein nog enkele afrondende werkzaamheden uitgevoerd.
Meer informatie op www.pleijsierbouw.nl of op https://www.thecath.nl/.
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Moreelsehoek/Moreelsepark

We gaan straatwerk aanbrengen achter de liften bij de nieuwe fietsenstalling voor het NS-gebouw (HBG-4) aan de
Laan van Puntenburg 100. Startdatum werkzaamheden nog niet bekend.
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Verbetering busstations

De busstations Centrumzijde en Jaarbeurszijde op Utrecht Centraal worden lichter om het verblijf op de busstations
prettiger te maken. De planning is om vanaf medio september de definitieve verlichting aan te brengen. De
werkzaamheden vinden deels plaats in de nacht tussen 22.00 - 06.00 uur omdat er dan geen busverkeer is.
Startdatum (onder voorbehoud) 12 september.

G

Stationspleinstalling

In de Stationspleinstalling worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Ook maken we de stalling nog een stukje
gebruiksvriendelijker door verbetermaatregelen uit te voeren. Zo wordt de betonnen middenstrook bij de ingang
weggehaald zodat het fietspad breder wordt. Ook komt er andere belijning op het fietspad zodat al gelijk wordt
aangegeven waar je moet fietsen om naar welke verdieping te gaan.
Datum

Werktijden

Werkzaamheden

Te verwachten overlast

Juli - oktober

07.00 - 19.00 uur

• Van maandag 4 t/m zaterdag 23 juli is de ingang

Geluidsoverlast.

aan de Moreelsehoek dicht. Omfietsen via de

Bereikbaarheid.

Catharijnesingel of kom via de Sijpesteijntunnel en
je kunt via de Smakkelaarshoek de stalling in
• Van maandag 25 juli t/m zaterdag 13 augustus is
de ingang Smakkelaarshoek dicht. Omfietsen via
de Catharijnesingel of loop met je fiets over de
Moreelsebrug richting de Moreelsehoek
• Vanaf eind augustus tot oktober worden de
fietspaden in de stalling verbeterd.
Kijk ook op CU2030.nl

k

H H

H

La Vuelta Holanda en Rondje Singel

De 77e editie van de Vuelta start dit jaar in Nederland. De ploegenpresentatie en -tijdrit zijn in het Stationsgebied; op
18 en 19 augustus. Alle bereikbaarheidsinfo staat ook op www.utrecht.nl/lavuelta.
Op 10 en 11 september dit jaar vieren we het Rondje Singel. Twee jaar lang kon dit niet door de coronamaatregelen.
Maar in dit feestelijke jaar waarin Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft en de culturele sector haar deuren weer opent,
komt er een feest voor de hele stad. Het weekendprogramma komt straks op rondjesingelutrecht.nl.
De ronde singel was ook een mijlpaal voor jaren bouwen in het Stationsgebied, dit jaar precies 15 jaar geleden startte
de gebiedsontwikkeling met de sloop van TivoliVredenburg. In het Stationsgebied komt een buitenexpositie: met
medewerking van binnenstadsbewoner Jan Koning die vijftien jaar met zijn camera door het gebied struinde om geen
moment te missen van de bouw. Uit hobby en interesse. Meer info hierover later op CU2030.nl.
Datum

Werkzaamheden

Te verwachten overlast

18 en 19 augustus

La Vuelta Holanda

Geluidsoverlast.

- 18 augustus: ploegenpresentatie op het Vredenburgplein. Start

Bereikbaarheid.

voorprogramma rond 16:00 uur, programma rond 18:10 uur en
naprogramma rond 19:20. Het Vredenburgplein en omgeving zijn dan
deels of geheel afgesloten.
- 19 augustus: ploegentijdrit met een start en finish bij de Jaarbeurs. Rond
15:00 uur eerste verkeersmaatregelen, om 16:00 uur is het volledige
parcours afgesloten en starten de renners met trainen. Rond 18:30 is de
start en de laatste ploeg finisht rond 20:30 uur. De meeste wegen zijn
rond 22:00 uur weer vrij. De tram (van en naar de Jaarbeurs) rijdt wel.
Parkeergarages voor bewoners Spoorstraat en Stationsstraat zijn bereikbaar.
5 t/m 14 september

Rondje Singel

Geluidsoverlast.

- vanaf 5 september: opbouw podium in singel voor TivoliVredenburg

Bereikbaarheid.

- 10/11 september: Rondje Singel
- Vanaf 12 t/m 14 september: afbouw podium
Verkeer Catharijnesingel kan gewoon door, fietsers worden over de rijbaan
geleid met verkeersregelaars. Parkeergarages blijven bereikbaar.

Bereikbaarheid

Infocentrum
Adres
Telefoon
E-mail
Open

Stadsplateau 1 (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)
030 - 286 96 50
stationsgebied@utrecht.nl
tijdelijk gesloten, per mail bereikbaar

cu2030.nl
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Geluidshinder of trilling

