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Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Werkzaamheden in en rond de singel
In de week van 10 januari 2022 starten werkzaamheden in en rond de singel op het stuk tussen
Karel V en de Bartholomeusbrug. We gaan in het water aan de kant van de Catharijnesingel de
houten beschoeiing en de dekplanken van de aanlegsteiger vervangen. Aan de andere kant,
voor het Geertebolwerk, leggen we een nieuwe kanosteiger en zitvlonder aan en verlengen we
de bestaande steiger. Dat zijn de laatste werkzaamheden die nog bij het terugbrengen van het
water in de singel horen. Op de Catharijnesingel gaan we ter hoogte van de Bartholomeusbrug
verder met rioolwerkzaamheden als voorbereiding op de definitieve herinrichting.
Werkzaamheden en planning
•		 In het water aan de kant van de Catharijnesingel
In de week van maandag 10 januari 2022 start aannemer Van Wijk Nieuwegein met voorbereidende
werkzaamheden. Er moeten drie bomen in het talud gekapt worden; hier is een velvergunning voor afgegeven.
Dit gebeurt op vrijdag 14 januari. Ook wordt beplanting verwijderd en een treurwilg gesnoeid. Na afronding
van de werkzaamheden worden drie bomen teruggeplant. Er komt een klein werkterrein op de oever maar de
aannemer werkt vanaf een ponton op het water. Er wordt ongeveer 130 meter beschoeiing vervangen evenals
de dekplanken van de aanlegsteiger. De aannemer is hier ongeveer 4-8 weken bezig.
•		 In het water voor het Geertebolwerk
Aansluitend, van maart tot mei, gaat de aannemer aan de slag met de steigers; dit gebeurt ook vanaf
het water. Er komt een nieuwe kanosteiger en een zitvlonder in het talud met een raamwerk van staal en
duurzame houten bekleding. De huidige steiger wordt ongeveer 10 meter verlengd en sluit dan aan op de
wandelpaden in het park. De doorvaart voor boten blijft gegarandeerd.
•		Catharijnesingel
Aan de Catharijnesingel gaat aannemer D. van der Steen verder met de werkzaamheden aan het riool ter
voorbereiding op de definitieve herinrichting. Vanaf maandag 10 januari 2022 starten de werkzaamheden
aan het riool op en rond het kruispunt bij de Bartholomeusbrug. Er komen afzettingen op de weg maar het
verkeer kan gewoon doorrijden in deze fase. Wel gaan de verkeerslichten op het kruispunt CatharijnesingelBartholomeusbrug uit. Deze komen in de nieuwe situatie niet meer terug. De Nicolaas Beetsstraat wordt
voor een aantal maanden afgesloten. Bewoners van de Catharijnesingel en omgeving ontvangen in januari/
februari meer gedetailleerde informatie over de werkzaamheden tot aan de zomer.

Wat betekent dit voor u?
Bewoners Catharijnesingel thv Bartholomeusbrug
•		 De damwanden en steigerpalen worden trillingvrij de grond in getrild. Het eerste stuk moet met een trilblok
gebeuren. Hier kunt u enige overlast van ervaren.
•		 Bewoners van de Catharijnesingel die dichtbij de werkzaamheden wonen, ontvangen (nog) een brief van Fides
over het maken van vooropnamen van hun huis. Tijdens de werkzaamheden aan de damwanden monitoren
we op trillingen en waar nodig treffen we maatregelen.
•		 Op een aantal momenten zetten we een telekraan in die op de Catharijnesingel wordt opgesteld. Deze kraan
is nodig om het ponton in en uit het water te halen.
•		 Voor de rioolwerkzaamheden komt een afzetting op de weg. Auto’s, fietsers en voetgangers kunnen hierlangs.
Het verkeer kan mogelijk vertraging oplopen.
•		 De Nicolaas Beetsstraat wordt aan de kant van de Catharijnesingel voor een aantal maanden afgesloten met
het oog op de veiligheid. Dit scheelt een extra verkeersstroom richting de Catharijnesingel die al smaller is in
verband met de werkvakken. Ook wordt er in een deel van de straat gewerkt aan het riool en de waterleiding.
Bewoners kunnen via de Hartingstraat in- en uitrijden. Begin januari ontvangen bewoners een brief van de
aannemer met meer informatie.

Bewoners Geertebolwerk en omgeving
•		 Er komt een klein werkterrein in het park bij het Geertebolwerk met een schaftkeet en toilet.
•		 Het materiaal voor de oevers en de steigers wordt over de weg aangevoerd. Op de Rijnkade wordt dit
materiaal overgezet op de pontons en gaat het over het water richting werkterrein. Op de Rijnkade worden
verkeersregelaars ingezet.

Meer informatie en klachten
De werktijden van aannemer Van Wijk Nieuwegein en D. van der Steen BV zijn tussen 07.00 en 16.00 uur op
werkdagen.
Voor vragen over:
-		 de werkzaamheden aan de damwanden en steigers kunt u contact opnemen met projectleider Rob
Peerdeman van aannemer Van Wijk Nieuwegein op 06-55748503.
-		 de werkzaamheden aan het riool en de herinrichting Catharijnesingel kunt u contact opnemen met
omgevingsmanager Sophie Drescher van aannemer D. van der Steen BV op 06-14310359.
Informatie over de herinrichting van de Catharijnesingel staat op CU2030.nl/catharijnesingel.
Ervaart u overlast door de werkzaamheden? Laat ons dit dan weten via utrecht.slimmelden.nl.
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