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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Omgeving Paardenveld klaargemaakt voor komst water
De definitieve inrichting van de omgeving Paardenveld komt steeds dichterbij. De nieuwe brug is duidelijk zicht-

baar en de werkzaamheden aan de riolering zijn bijna afgerond. Aan het einde van dit jaar stroomt er al water 

door de nieuwe singel richting TivoliVredenburg. Om het hele stuk definitief in te kunnen richten worden er de 

komende periode bomen gekapt en vinden er werkzaamheden aan het wegdek in de avonduren plaats. 

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

Bomen kappen
Vanaf maandag 2 februari worden er 23 bomen gekapt op het Paardenveld, Weerdsingel, Amsterdamse straatweg en de Daalsetunnel. 
De bomen moeten ruimte maken voor de definiteve inrichting, zo staan ze onder andere op de plek waar straks het water stroomt. In 
de definitieve situatie komen hier nieuwe bomen voor terug. Voor het kappen van de bomen is een vergunning verleend. De bomen 
aan de Amsterdamsestraatweg en de Daalsetunnel worden in de avond gekapt omdat ze dicht bij de rijbaan staan. 

Werkzaamheden Daalsetunnel
Aan de Daalsetunnel moet de middenberm nog worden afgemaakt. Omdat deze werkzaamheden dicht bij de rijbaan plaatsvinden 
worden hiervoor tijdelijk een aantal rijstroken afgesloten. Dit gebeurt alleen buiten de ochtend- en avondspits. Alle rijrichtingen blijven 
altijd toegankelijk.  Voor fietsers en voetgangers op de Daalsetunnel is geen hinder. 

In het schema aan de achterkant van deze nieuwsbrief staat een overzicht van alle werkzaamheden, de bijbehorende verkeersmaatre-
gelen voor autoverkeer en de eventuele overlast. 
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In onderstaand schema een overzicht van alle werkzaamheden, de bijbehorende verkeersmaatregelen voor autoverkeer en eventuele 
overlast. 

Datum en tijd Werkzaamheden Verkeersmaatregelen/overlast

Maandag 2 februari
19.00 - 21.00 uur.

3 bomen kappen aan het begin van de 
Amsterdamse straatweg.

Een van de rijstroken richting het centrum wordt tij-
delijk afgesloten. Er worden verkeersregelaars ingezet.

Maandag 2 februari
21.00 - 00.00 uur.

2 bomen kappen aan de Daalsetunnel. Op de Daalsetunnel wordt in beide rijrichtingen de 
linker rijstrook afgesloten. Alle rijrichtingen blijven wel 
toegankelijk.

Maandag 2 februari 
19.00 - 20.00 uur.

Zagen asfalt aan de rand van de weg. Het zagen maakt veel lawaai. 

Dinsdag 3 februari 
19.00 – 5.00 uur.

Asfalteren en aanbrengen nieuwe 
belijning.

Op de Daalsetunnel wordt in beide rijrichtingen de 
linker rijstrook afgesloten. Alle rijrichtingen blijven wel 
toegankelijk.

Woensdag 4 tot en met dins-
dag 10 februari:
9.00 – 15.30 uur.

Rijstroken afmaken, en werkzaamheden 
aan de middenberm.

Op de Daalsetunnel wordt in beide rijrichtingen, 
buiten de spits, de linker rijstrook afgesloten. Alle 
rijrichtingen blijven wel toegankelijk.

Donderdag 12 t/m  vrijdag 20 
februari
9:00 uur - 15:30 uur.

Rijstroken  afmaken aan de rechterkant en 
aanleg van fietspad langs de rijweg.

Op de Daalsetunnel wordt de rechterrijstrook stad uit, 
buiten de spits, afgesloten voor verkeer. Alle rijrichtin-
gen blijven wel toegankelijk.


