
Midden in de zomer zijn veel mensen met 
vakantie, nemen minder mensen de auto, 
stappen meer mensen op de fiets en is 
het (dus) een goed moment om juist dan 
aan, en boven, de weg te werken. In juli en 
augustus wordt er in het Stationsgebied 
doorgewerkt: aan het spoor, aan Hoog 
Catharijne en aan de weg. Dat levert 
hinder op, met name voor autoverkeer 
zal het even wennen worden, maar wel 
voor minder mensen dan wanneer dat in 
september was gepland. Er zijn andere 
routes en sommige routes zijn tijdelijk 
afgesloten. 

Kijk voor meer informatie op 
www.cu2030.nl

1   Verplaatsing Knip tussen Westplein en Van Zijstweg
Vanwege de herinrichting van het Jaarbeursplein wordt de afsluiting voor autoverkeer op de Croeselaan, 
tussen de Van Zijstweg en Westplein, verplaatst. Er is geen doorgaande verbinding meer voor autoverkeer. 
Veemarktplein en P3 van de Jaarbeurs zijn vanaf dan alleen via de Van Zijstweg te bereiken. De doorgaande 
route voor voetgangers en fietsers blijft. Wanneer? Vanaf maandag 17 juli.

2   Verkeershinder Daalsetunnel
Vanwege werkzaamheden van Prorail is er tijdelijk één rijstrook voor autoverkeer beschikbaar in plaats van twee.
Houd rekening met een langere reistijd. Fietsers en voetgangers worden hier om de werkzaamheden heen 
geleid. Wanneer? Van vrijdag 7 juli 22.00 uur tot donderdag 13 juli 10.00 uur.

3   Om-en-om regeling op de Catharijnesingel bij de Vredenburgknoop
Vanwege werkzaamheden aan de Vredenburgknoop is er een om en om regeling op de Catharijnesingel. 
Wanneer? maandag 10 en dinsdag 11 juli van 20.00 uur - 06.00 uur.

4   Afsluiting Catharijnesingel voor autoverkeer
De oude Radboudtraverse van Hoog Catharijne wordt gesloopt. Om het deel van de Radboudtraverse boven de 
weg veilig te kunnen slopen wordt de Catharijnesingel afgesloten. Alle parkeergarages van Hoog Catharijne 
en aanliggende kantoren blijven bereikbaar. Fietsers en voetgangers worden hier om de werkzaamheden heen 
geleid. Wanneer? Van donderdag 6 juli t/m maandag 21 augustus.

5   Parade bij het Moreelsepark
Tijdens theaterfestival De Parade worden voetgangers en fietsers om het Moreelsepark heen geleid. 
Wanneer? Van zondag 16 juli t/m donderdag 10 augustus.

6   Afsluiting Willemsplantsoen
Door werkzaamheden is het Willemsplantsoen afgesloten voor autoverkeer.

Infocentrum Stationsgebied: 
Tel: 030 286 96 50, E-mail: stationsgebied@utrecht.nl
Adres: Stadskantoor, bovenaan de (rol)trappen van het Jaarbeursplein, 
Stadsplateau 1.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 17.00 uur.

Kaart voor autoverkeer

Summer in the city: ijsthee, lekker fietsen, 
parade, parkeren, prosecco en verkeershinder.


