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A  Smakkelaarsveld > Smakkelaarspark
B  Hollandse en Vlaamse Toren
C  Herinrichting Catharijnesingel Zuid 
D  Tuinen van Moreelse/Laan van Puntenburg

E  Moreelsehoek
F  Stationspleinstalling
G  Leidseveertunnel (niet op kaart)

30 januari – 26 maart 2023

CU update
Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied 
Centrumkant

Dit is een nieuwsbrief voor bewoners van Gildeveste, Radboudveste, Moreelsepark 
en Het Platform. In de nieuwsbrief staat een overzicht van de werkzaamheden 
in uw buurt. 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 030 - 286 96 50 
9-17 uur

maandag-vrijdag 030 - 286 00 00 > keuze 2
na 17 uur en in (overlast Stationsgebied)
het weekend

 030 - 243 71 28 (Trigion, overlast HC)

meldpunt utrecht.nl/melding 

online overzicht www.cu2030.nl/werkzaamheden

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 werkzaamheden 
op: www.cu2030.nl/werkzaamheden
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A   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. Dit jaar gaat de schop naar alle waarschijnlijkheid de grond 
in. Begin 2026 staan hier drie gebouwen midden in een groen stadspark en is de Leidse Rijn weer aangesloten op de 
singel. Ontwikkelaar Lingotto en de gemeente Utrecht kijken nog naar een tijdelijke invulling van het bouwterrein om 
de plek levendiger te maken. 

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.  
 

B   Hollandse en Vlaamse Toren    
De gebiedsaanpak Hollandse en Vlaamse Toren is een samenwerking van de gemeente Utrecht, TivoliVredenburg, 
Klépierre (eigenaar Hoog Catharijne) en omwonenden. Samen zetten zij zich in om de straten rond TivoliVredenburg 
en Hoog Catharijne aantrekkelijker en levendiger te maken. Het definitief ontwerp van de openbare ruimte is 
waarschijnlijk komend voorjaar klaar. De etalages in de Vlaamse Toren worden ingevuld; de uitvoering hiervan 
nemen we mee als we de openbare ruimte aanpassen. Het ontwerp van de nieuwe gevel en publieksingang van 
TivoliVredenburg aan het Vredenburgplein is eind vorig jaar gepresenteerd aan omwonenden. Begin 2023 wordt de 
vergunningaanvraag hiervoor ingediend. Meer info op CU2030.nl/gebiedsaanpak-hollandse-en-vlaamse-toren.

C   Herinrichting Catharijnesingel Zuid      
De herinrichting van de Catharijnesingel Zuid wordt voorjaar 2023 afgerond. Dan is het gebied tussen de traverse van 
Hoog Catharijne en de Bartholomeusbrug een stuk groener en is het een 30 km zone met meer ruimte voor fietsers. 
Er komen vijf trappen in het talud van de singel: drie tussen de traverse en de Marga Klompébrug en twee tegenover 
TivoliVredenburg. Ook komt er een voetpad langs het water.    

Datum Werktijden Werkzaamheden Te verwachten overlast

T/m vrijdag 3 februari 07.00 - 16.00 uur Definitief inrichten Westerstraat, definitief inrichten 

rijbaan tussen de Stationsstraat en de Spoorstraat/

uitrit van P5, afwerken talud singel met trappen, 

maken voetpad langs singelkade en planten 16 

platanen. 

Autoverkeer wordt omgeleid, fietsers en voetgangers 

kunnen langs het werk, parkeergarages zijn 

bereikbaar. Expeditieverkeer Hoog Catharijne rijdt via 

de Stationsstraat in en Spoorstraat uit.  

Geluidshinder.

Bereikbaarheid.

I light U 2023. Foto: Michiel Ton Foto: Rob van der Lingen
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Maandag 6 t/m vrijdag 

17 maart

07.00 - 16.00 uur Inrichten rijbaan Catharijnesingel tussen de Marga 

Klompébrug en het Moreelsepark (dit is een 

tussenstuk tussen de twee delen die al klaar zijn).

Rijbaan is twee weken inclusief het weekend 

afgesloten voor doorgaand auto- en expeditieverkeer 

en de bussen, er is een omleidingsroute. Binnenstad 

is bereikbaar via de Catharijnesingel Noord. Fietsers 

en voetgangers kunnen over de nieuwe fiets- en 

voetpaden. Parkeergarages zijn bereikbaar.

Geluidshinder.

Bereikbaarheid.

Maandag 13 t/m vrijdag 

17 maart

24/7 In de nacht is het verkeer stad in en stad uit over 

de Marga Klompébrug niet mogelijk. Overdag is het 

kruispunt Marga Klompébrug – Catharijnesingel wél 

open. Fietsers worden omgeleid via Moreelsepark 

en de Stationspleinstalling naar Smakkelaarsveld. 

Doorgang voor nood- en hulpdiensten over fiets- en 

voetpad onder begeleiding van verkeersregelaars. 

Machinegeluid in de nacht.

Kijk voor de meest actuele info over de 

werkzaamheden en bereikbaarheid op  

cu2030.nl/catharijnesingel.

Geluidshinder.

Bereikbaarheid.

D   Tuinen van Moreelse/Laan van Puntenburg
De Tuinen van Moreelse is de projectnaam voor het gebied tussen Hoog Catharijne, het spoor, de Nicolaas Beetstraat 
en de Catharijnesingel. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties uit de directe omgeving werken we aan 
een prettigere woon- en werkomgeving in dit gebied. De plannen voor het Moreelsepark en omgeving staan in 
het Ontwikkelkader Tuinen van Moreelse. Het gebied wordt stapsgewijs verbeterd met als trefwoorden duurzaam, 
energieneutraal en biodiversiteit. Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. We beginnen met de Laan van Puntenburg: de 
laan tussen de Moreelsebrug en de Inktpot. Door alle bouwactiviteiten is de bestrating hier de laatste jaren slechter 
geworden. We maken hier een groene laan met meer bomen en beplanting en plekken om even te zitten. Fietsers en 
voetgangers krijgen ruim baan. Meer info op CU2030.nl/tuinen-van-moreelse.

Datum Werktijden Werkzaamheden Te verwachten overlast

Vanaf maandag 27 

februari tot eind 2023 

07.00 - 16.00 uur Rioolwerkzaamheden: de buizen liggen er al poosje, 

die zijn afkomstig van de Catharijnesingel en worden 

hergebruikt. Aansluitend gaan we de Laan van 

Puntenburg herinrichten. Binnen het werkvak zal 

Eneco Warmte stadsverwarming aanleggen. 

Geluidshinder.

Bereikbaarheid.

Foto: Gerrit Serné
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E   Moreelsehoek
Komende tijd wordt er gewerkt bij de Moreelsehoek, het gebied tussen het Stationsplein en de Laan van Puntenburg. 
Ter voorbereiding op de werkzaamheden aan de nieuwe gevel van Hoog Catharijne wordt er een werkvak gemaakt 
aan de Moreelsehoek én voor de woningen en fietsenstalling aan het Moreelsepark. Hier vinden voorbereidende 
werkzaamheden plaats: aan het riool en aan kabels en leidingen. Daarna kan de aannemer van Klépierre het stokje 
overnemen. De taxi’s en de Kiss&Ride komen tijdelijk op een andere plek; dit wordt met markering aangegeven. 

Datum Werktijden Werkzaamheden Te verwachten overlast

Maandag 13 februari 

tot eind maart 

07.00 - 16.00 uur Verwijderen betonplaten en verharding, 

rioolwerkzaamheden en bouwrijp maken van het 

gebied ter voorbereiding op de herinrichting van de 

gevel door Klépierre. De los gestalde fietsen in het 

gebied worden verwijderd.

Geluidshinder.

Bereikbaarheid.

F   Stationspleinstalling
In de Stationspleinstalling is een aantal verbetermaatregelen uitgevoerd om de grootste stalling ter wereld 
gebruiksvriendelijker te maken. Er wordt nu nog gewerkt aan een betere en betrouwbaardere bewegwijzering. Er zijn 
nieuwe blauwe borden geplaatst en er komen nog andere digitale borden en visuele sensoren die de beschikbare 
plekken registreren. De werkzaamheden hebben gevolgen voor fietsparkeerders en zullen in de stalling aangekondigd 
worden.

G   Leidseveertunnel
ProRail voert grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan de Leidseveertunnel. Zo worden twee tussenwanden 
vernieuwd. De werkzaamheden waren al gestart maar zijn stilgelegd. De verwachte herstart is nu maandag 6 februari 
en de werkzaamheden duren tot eind september. ProRail zal de omwonenden hierover opnieuw informeren.  
De tunnel blijft bereikbaar voor alle verkeer tijdens de werkzaamheden.

SAVE THE DATE

Komt u ook?

Er gaat dit jaar veel gebeuren in de omgeving 
Moreelsehoek/Moreelsepark/Catharijnesingel. 

Op maandag 6 februari brengen we alle ontwikkelingen 
en werkzaamheden in kaart tijdens een bijeenkomst. 
Daarna kunt u in gesprek gaan met de projecteigenaren.

     Maandag 6 februari
     19.00 - 20.30 uur
     Stadskantoor 6e etage

We horen graag of u komt. 
Aanmelden kan via stationsgebied@utrecht.nl  
o.v.v. bijeenkomst Moreelsehoek.

Infocentrum
Adres Stadsplateau 1 (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)
Telefoon 030 - 286 96 50
E-mail stationsgebied@utrecht.nl
Open 09.00 - 17.00 uur

cu2030.nl
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 Geluidshinder of trilling Bereikbaarheid 

http://cu2030.nl
https://nl-nl.facebook.com/CU2030
https://twitter.com/cu2030
https://www.youtube.com/user/cu2030

