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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Aanleg zinker en fundering kunstwerk 
De werkzaamheden beginnen aan de kant van de Rijnkade, ter hoogte van de Marga Klompébrug. Daar wordt gewerkt aan de zinker 
die uiteindelijk onder het water van de Catharijnesingel komt te liggen. Hier lopen dan riolering, stadsverwarming, gas en elektriciteit 
doorheen. Om de zinker te kunnen aanleggen wordt er een bouwkuip van 9 meter diep ontgraven. Daarvoor moeten eerst de beton-
nen constructie van de Catharijnebak, de oude kademuren uit de jaren 50 en de oude spuikokers worden verwijderd. Vervolgens 
worden er damwanden geplaatst, waarvan een deel de fundering van het kunstwerk ‘Torqued Arche’ gaat vormen. ‘Torqued Arche’ het 
kunstwerk dat uiteindelijk op de Marga Klompébrug komt te staan. Op 15 december wordt het materiaal aangeleverd en op 16 en 17 
december worden de damwanden aangebracht. 

Trillingen
Het trillen van damwanden kan (geluids)overlast geven. De werkzaamheden worden alleen overdags uitgevoerd. Het drukken van 
damwanden is in verband met de lengte van de damwandplanken niet mogelijk.

Verkeersmaatregelen
Tijdens het aanbrengen van de damwanden wordt het autoverkeer van en naar SHV en de parkeergarage Rijnkade, omgeleid via de 
Catharijnesingel.

Planning
Als alles volgens planning loopt zijn de zinkers in april 2015 af. Als de zinkers eenmaal zijn aangelegd worden ze aangesloten op andere 
bestaande netwerken in de Rijnkade en Catharijnesingel. Deze werkzaamheden kunnen doorlopen tot en met september/oktober 
2015 omdat hierbij rekening moet worden gehouden met De Tour en de Parade in juli en augustus.  

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.

Start werkzaamheden zinker Catharijnesingel
Vanaf maandag 15 december worden de werkzaamheden in het midden van de Catharijnesingel, tussen de 

Marga Klompébrug en de bouwplaats van BAM weer opgepakt.

volg ons op 

  

       

Adres  Stadsplateau 1

(bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag , woensdag, vrijdag 8.00 - 17.00  

 dinsag en donderdag 8.00 - 21.00  uur


