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Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Bartholomeusbrug afgesloten door werkzaamheden 
Catharijnesingel Zuid  
 
De Bartholomeusbrug gaat tussen maandag 21 februari en vrijdag 11 maart dicht voor 
autoverkeer. We werken dan aan het riool op de kruising van de Bartholomeusbrug met 
de Catharijnesingel. Aansluitend start de herinrichting van de Catharijnesingel tussen de 
Bartholomeusbrug en het Moreelsepark. Dit gebeurt in fases tot aan de zomer. De planning 
staat op CU2030.nl/catharijnesingel.

De Catharijnesingel Zuid, het stuk tussen Hoog Catharijne en de Bartholomeusbrug, wordt in 2022 in fases her-
ingericht. Tot de zomer werken we tussen de Bartholomeusbrug en het Moreelsepark. Er komen bomen terug 
langs de singel en er komt meer groen zoals in de middenberm op de rijweg. Ook plaatsen we ‘singelarmaturen’: 
dezelfde lantaarnpalen als overal rond de singel staan. Dit stuk Catharijnesingel wordt 30 km zone waarbij er meer 
ruimte is voor de fietser. De fietsstroken worden uitgevoerd in rood asfalt, de rijweg in gebakken klinkers. Tussen 
de Marga Klompébrug en de Bartholomeusbrug wandel je straks over het nieuwe voetpad bovenlangs de singel. 

Fases werkzaamheden komende tijd
•  Maandag 21 februari – vrijdag 11 maart: rioolwerkzaamheden op het kruispunt Bartholomeusbrug 

- Catharijnesingel
•  Maandag 14 maart – vrijdag 22 april: herinrichting Catharijnesingel aan de spoorzijde: 

werkzaamheden aan riool, waterleiding en gasleiding en aanleg voetpad en fietsstroken
•  Maandag 25 april – vrijdag 3 juni: herinrichting Catharijnesingel aan de waterzijde: aanleg voetpad 

en fietsstroken
•  Maandag 6 juni – vrijdag 24 juni: aanleg middenberm met groenvak, aanbrengen laatste asfaltlaag 

op kruising Bartholomeusbrug-Catharijnesingel en rijweg Catharijnesingel (afsluiting brug en rijweg)

Kijk voor de meest actuele planning met uitleg werkzaamheden op CU2030.nl/catharijnesingel. 
De planning kan wijzigen door weersomstandigheden of onvoorziene zaken.
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Wat betekent dit voor u?
De Bartholomeusbrug is dicht voor autoverkeer van maandag 21 februari tot en met vrijdag 11 maart. We werken 
dan aan het riool op de kruising van de brug met de Catharijnesingel. 
Hieronder vindt u een kaartje van de situatie in die periode. Kaartjes van de volgende fases komen op CU2030.nl/
catharijnesingel.

Bartholomeusbrug afgesloten, 
er is een omleiding voor 
bestemmingsverkeer. 
Autoverkeer over de 
Catharijnesingel is mogelijk.
Fietsers kunnen met de fiets 
aan de hand over de brug. Er is 
ook een andere voorkeursroute 
voor fietsers. 
Voetgangers kunnen langs 
het werk lopen op de 
Bartholomeusbrug.

De Nicolaas Beetsstraat is aan 
de kant van de Catharijnesingel 
afgesloten tot de zomer. 
Tijdens de werkzaamheden 
kunt u geluidshinder ervaren. 
We proberen dit te beperken 
tot de ochtend. 

De aannemer werkt tussen 07.00 
en 16.00 uur op werkdagen.

Meer informatie 
Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u terecht bij Sophie Drescher, omgevingsmanager van 
aannemer D. van der Steen B.V. via 06-14310359. Ervaart u overlast door de werkzaamheden? Laat ons dit dan 
weten via utrecht.slimmelden.nl
Alle informatie over dit project staat ook op CU2030.nl/catharijnesingel.

Infocentrum

Adres  Stadsplateau 1      
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Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Gesloten in verband met corona-maatregelen
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