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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

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

Start bouw laatste brug over singel bij TivoliVredenburg 
Eind dit jaar stroomt er weer water door de singel tot voor TivoliVredenburg. De omgeving is er bijna klaar voor. Het 

Paardenveld is z’n rotonde kwijt; waar auto’s rijden kan immers geen water stromen. De nieuwe Paardenveldbrug 

is al duidelijk zichtbaar en van het nieuwe bruggenstelsel, Vredenburgknoop, voor de deur van TivoliVredenburg is 

de vierde brug bijna af. De komende weken werken we hard aan het wegdek en de afwerking van deze brug zodat 

begin maart de verkeerssituatie kan wijzigen. De wijziging is nodig om de vijfde, tevens laatste, brug te kunnen 

bouwen. 

Avond- en nachtwerkzaamheden 

Doordat er veel wegwerkzaamheden zijn is er  avond- en nachtwerknodig. We zetten waar nodig verkeersregelaars in. Wat 

we overdag kunnen uitvoeren doen we overdag. Op de achterkant van deze brief staat een overzicht met werkzaamheden 

die buiten de reguliere werktijden (07.00-19.00) plaatsvinden en meer lawaai maken dan het reguliere verkeer. 

Heeft u een vraag of wilt u een melding doen, neem dan contact op met het Infocentrum Stationsgebied via stationsge-

bied@utrecht.nl of 030-286 9650. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Henny Goris via 06-53 16 62 85. 

U kunt hem alleen bellen over de werkzaamheden in deze nieuwsbrief tussen  23 februari en 13 maart. 

Datum Tijd Plaats Werkzaamheden Overlast

Maandag 23 op dins-

dag 24 februari

20.00- 5.00 Vredenburgknoop Aanbrengen asfalt 

voor en na brug

Geluid van 

asfalteermachine

Dinsdag 24 op       

donderdag 26 februari

20.00 - 5.00 Daalsesingel tussen 

Knipstraat en FGH 

bank

Aanbrengen en frezen 

asfalt 

Geluid van machines
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Datum Tijd Plaats Werkzaamheden Overlast

Van donderdag 26 op  

vrijdag 27 februari

19.00 – 5.00 Fietspad 

Catharijnebaan tus-

sen Parkeergarage 

Paardenveld en 

Vredenburg.

Paardenveldbrug

Asfalteren brug 

en fietspad ter 

hoogte van tunnel 

voor vrachtverkeer 

TivoliVredenburg.  

Verwijderen stel-

conplaten op de 

Paardenveldbrug.

Geluid van 

asfalteermachine

Maandag 2 t/m 

woensdag 4 maart

20.00 – 5.00 Voor de deur van 

TivoliVredenburg en 

Catharijnesingel tus-

sen Stationsstraat en 

FGH bank

Verwijderen oude 

markering en aanbren-

gen nieuw asfalt

Geluid van machines

Maandag 2 t/m dins-

dag 3 maart

20.00 - 5.00 Voor de deur van de 

Starbucks/Hotel Smits

Asfalteren Geluid van machines.

De werkzaamheden 

die het meeste over-

last geven worden tot 

23.00 uitgevoerd. 

Van dinsdag 3 op 

woensdag 4 maart 

20.00 - 5.00 Catharijnesingel t.h.v. 

Smakkelaarsveld en 

Vredenburg

Verdwijderen oude 

markering, slijpen as-

falt waar de verkeers-

lichten in staan. 

Het slijpen geeft 

veel overlast. 

Werkzaamheden die 

het meeste over-

last geven stoppen 

uiterlijk om 1.00 

uur. Verkeerslichten 

worden uitgescha-

keld. Verkeer wordt 

geregeld door 

verkeersregelaars. 



cu2030.nl

Adres  Stadsplateau 1

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

Infocentrum

volg ons op 

Datum Tijd Plaats Werkzaamheden Overlast

Woensdag 4 op don-

derdag 5 maart

20.00- 5.00 Vredenburgknoop Weg ombouwen naar 

nieuwe situatie. Denk 

aan het verwijderen 

van oude markeringen 

en verkeerslichten. 

Het zagen van asfalt 

geeft veel overlast. Dit 

vindt uiterlijk tot 1.00 

uur plaats. Het verkeer 

wordt begeleid door 

verkeersregelaars. 

Donderdag 5 op vrij-

dag 6 maart

19.00 - 5.00 Tussen Daalsesingel 

en Knipstraat

Verwijderen 

oude markering. 

Aanbrengen nieuwe 

markering. Verplaatsen 

barriers aanpassen 

verkeerslichten. 

Verwijderen oude 

markering en het 

slijpen van lussen 

geven veel over-

last. Dit wordt tot 

maximaal 1.00 uit-

gevoerd.  Verkeer 

wordt begleid door 

verkeersregelaars.

Maandag 9 t/m don-

derdag 12 maart 

19.00 - 5.00 Smakkelaarsveld en 

omgeving

Aanbrengen nieuwe 

coating fietspad

Geluid van machines
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De nieuwe verkeerssituatie vanaf vrijdag 6 maart 5.00 uur 

Op de plek waar de Noordelijke brug (N) komt te liggen, steken nu nog tijdelijk fietsers, voetgangers en bussen over. De start 

van de bouw heeft dus gevolgen voor het verkeer. In de week van 2 maart wordt de nieuwe situatie:

1. De bussen gaan tijdelijk gebruik maken van de brug die net klaar is. (brug Z) 

2. Ook fietsers kunnen weer rechtdoor oversteken tussen TivoliVredenburg en de Mediamarkt. (brug Z)

3. Over de tunnel waar het vrachtverkeer van TivoliVredenburg in rijdt komt een tijdelijke brug te liggen voor fietsers en 

voetgangers.  

4. Er komen twee fietspaden richting Paardenveld. Beide eenrichtingsverkeer; aan de kant van de ABN AMRO bank rijd 

je de stad in, en aan de kant waar straks het water loopt rijd je de stad uit. Dit zijn de definitieve fietspaden.

5. Er komt een rode coating op het fietspad voor de deur van de Mediamarkt. Over dat fietspad rijd je zo, tussen de 

fietsenrekken door, de Van Sijpesteijntunnel in. 


