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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Avond- en nachtwerkzaamheden en verkeershinder Paardenveld
In 2015 stroomt er weer water in de Catharijnesingel vanaf de Weerdsingel tot aan TivoliVredenburg. Om voor
die tijd werkzaamheden aan onder andere het diepriool te kunnen uitvoeren wijzigt de verkeerssituatie hier
regelmatig. De komende twee weken staan er in de omgeving van Paardenveld en de Daalsetunnel werkzaamheden gepland die geluids- en verkeershinder geven.
Verkeershinder Daalsetunnel van maandag 3 november t/m vrijdag 7 november
In de Daalsetunnel wordt aan twee kanten een extra rijstrook aangelegd. Aan de kant van het Westplein komt een invoegstrook voor het
Expeditieverkeer van TivoliVredenburg. Aan de kant van de Vleutenseweg wordt een extra busbaan aangelegd. Daarom wordt ’s avonds, buiten
de spits een aantal rijstroken tijdelijk afgesloten. De doorgang blijft toegankelijk maar door het ontbreken van de rijbanen kan het drukker zijn dan
normaal.
Verkeershinder Paardenveld van maandag 10 november t/m donderdag 13 november
Op het Paardenveld wordt de komende weken ruimte gemaakt om het laatste stuk diepriool vanaf de Catharijnesingel aan te leggen. Een aantal
rijstroken wordt ‘s avonds en ‘s nachts na de spits tijdelijk afgesloten. Verkeer dat vanaf de Daalsetunnel richting Amsterdamsestraatweg en
Weersingel wil wordt omgeleid door verkeersregelaars. Van dinsdag 11 november 19.00 tot en met donderdag 13 november 6.00 worden de
verkeerslichten uitgeschakeld en worden er verkeersregelaars ingezet.
Avond- en nachtwerkzaamheden
Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen wordt een deel van de werkzaamheden ‘s avonds en ‘s nachts uitgevoerd. Op de achterkant van
deze nieuwsbrief staat hier een overzicht van. De werkzaamheden die veel geluidshinder geven worden tot 23.00 uur uitgevoerd.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact op met het Infocentrum Stationsgebied in het Stadskantoor. Geopend op maandag,
woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 en op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 20.00. U kunt ons ook bereiken via 030 286 9650 of
stationsgebied@utrecht.nl.
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Avond- en nachtwerkzaamheden

In de avond en nacht van

Waar

Werkzaamheden

Maandag 3 op dinsdag 4 november
Dinsdag 4 op woensdag 5 november

Daalsetunnel richting
Paardenveld, tussen de
Leidseveertunnel en de
Daalsetunnel

De oude markering wordt weggestraald en een deel van het asfalt
wordt opgebroken en gezaagd.
Het zagen en stralen geeft
geluidsoverlast.

Woensdag 5 op donderdag 6 november
Donderdag 6 op vrijdag 7 november

Daalsetunnel richting westplein en Daalsetunnel richting
Paardenveld

Aanbrengen nieuwe markering en banden van de nieuwe
middengeleiders.

Maandag 10 op dinsdag 11 november

Paardenveld

De oude markering wordt weggestraald, oude barriers worden verwijderd en daar worden refelecterende
schildjes voor in de plaats gezet.

Dinsdag 11 op woensdag 12 november

Paardenveld

De lussen van de verkeerslichten worden weggeslepen en de nieuwe belijning en bebording wordt aangebracht.
Het slijpen van lussen geeft
geluidsoverlast.

Woensdag 12 op donderdag 13 november

Ondertussen wordt er ook hard doorgewerkt aan de Paardenveldbrug, de brug waar fietsers, voetgangers en het expeditieverkeer
van TivoliVredenburg straks de nieuwe singel oversteekt. Kijk voor meer informatie en foto’s op cu2030.nl/paardenveld.
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