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Infocentrum

Start herinrichting Knipstraat
Op 20 november starten wij met het opnieuw inrichten van de Knipstraat/deel Nieuwe Daalstraat. Het plan voor 
de herinrichting is opgesteld in overleg met een afvaardiging van de bedrijven die in de directe omgeving zijn 
gevestigd. Een tekening van het inrichtingsplan is als bijlage bij deze nieuwsbrief bijgevoegd.

volg ons op Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00  

 

                                      
Ontwerp en uitvoering 
De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt in fases. Als eerste wordt het fiets- en voetgangerspad van de Nieuwe 
Daalstraat aangepakt, het betreft het deel vanaf de Leidseveer tot ongeveer halverwege de Nieuwe Daalstraat richting 
Knipstraat. 
Het fietspad krijgt een verharding van roodbruin asfalt, de trottoirs worden voorzien van gebakken klinkers zoals die 
elders in het Stationsgebied al zijn gebruikt en de rijweg wordt bestraat met betonklinkers.  Aan beide kanten van het 
fietspad worden nieuwe plantvakken aangelegd, met ruimte voor grote bomen. 
Voor de nieuw te planten bomen in het gebied wordt gezocht naar geschikte exemplaren die ergens anders in de stad 
vrijkomen en verplaatst kunnen worden. Er kan daarom nu nog niet gezegd worden om welke boomsoort het gaat, maar 
de voorkeur gaat uit naar grote lindes. 

Bereikbaarheid
De eerste fase van de herinrichting start op 20 november en duurt ongeveer 4 weken. Alle bedrijven en parkeergarages 
blijven tijdens de uitvoering bereikbaar. De doorgang zal voor fietsers worden afgesloten, de omleidingsroute loopt via 
de Daalsesingel. Voor voetgangers is er geen belemmering.

Bouwhinder
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Koot en zullen van maandag tot en met vrijdag tussen 7 uur ‘s 
ochtends en 4 uur ’s middags plaatsvinden. Er zal mogelijk geluidshinder ontstaan door het opbreken van de weg en het 
asfalteren en opnieuw bestraten. 

Volgende fase in 2018
Aan het begin van het nieuwe jaar is de herinrichting van de Knipstraat aan de beurt. Ook in deze fase is het uitgangs-
punt dat de bedrijven en de parkeergarages bereikbaar blijven gedurende de werkzaamheden. Een precieze planning van 
de werkzaamheden is nu nog niet beschikbaar, deze informatie krijgt u ruim van tevoren toegestuurd. 


