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7 maart   Rondwandeling Stationsgebied

24 maart   Infoavond uitvoering, schouw, Stationsgebied 
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Adres  Stadsplateau 1 (In het Stadskantoor,   

bovenaan de (rol)trappen van het  

Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  Maandag, woensdag, vrijdag: 08.00-  

 17.00u, dinsdag en donderdag 08.00-21.00u.

Infocentrum

volg ons op  

Vanaf vrijdag 6 maart nieuwe routes rondom 
Catharijnesingel in aanleg   

Eind dit jaar stroomt er weer water door de singel tot voor TivoliVredenburg. De stad is er beetje-

bij-beetje 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 bruggen-

stelsel, Vredenburgknoop, voor de deur van TivoliVredenburg is de vierde brug bijna af. 

Op 6 maart wijzigt de verkeerssituatie. U loopt en fietst dan over de nieuwe brug. Ook de bussen gebruiken deze brug.  
De wijziging is nodig om de vijfde, tevens laatste, brug te kunnen bouwen. 

Vanaf 6 maart fietst u tussen Paardenveld en Smakkelaarsveld aan verschillende kanten van de weg over een éénrich-
ting fietspad; langs de bankgebouwen richting binnenstad en aan de andere kant, waar de nieuwe singel komt, richting 
het Paardenveld. Er zijn verkeersregelaars om alles in goede banen te leiden.  

De nieuwe routes vanaf vrijdag 6 maart: 

Wandel mee en weet 
meer! 
Op zaterdag 7 maart 2015 kunt u met een 
gids door het Stationsgebied wandelen. Dé 
mogelijkheid om te horen én zien wat er  
precies gebeurt op straat, op en rond het 
station en in Hoog Catharijne.

De wandeling voert langs bouwhekken, 
afzettingen, nieuwe gebouwen, halve  
gebouwen en een station in wording; op de 
vraag ‘Waar zijn ze mee bezig daar?’ heeft u 
na de wandeling zeker antwoord en beeld.

De rondwandeling begint om 11.30 uur in de 
centrale hal van het Stadskantoor en eindigt 
om ongeveer 13.00 uur buiten. Aanmelden 
voor de wandeling is niet nodig.  
Het Stadskantoor vindt u bovenaan de (rol)
trappen van het Jaarbeursplein.


