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Werkzaamheden Moreelsehoek: omleiding fietsers en overig
verkeer
Vanaf maandag 19 november veranderen er twee dingen bij de Moreelsehoek:  er starten rioolwerkzaamheden en de 
expeditie van de NS gaat een andere route rijden. Dezelfde route als de bussen vanaf zondag 9 december rijden wanneer 
het nieuwe busstation Utrecht Centraal Centrumzijde opent. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding voor fietsers.
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Op het bouwterrein waar straks de ingang van de Stationspleinstalling komt, wordt vanaf maandag 19 november een stuk diepriool 
vervangen. Ook worden hier kabels en leidingen verwijderd. Deze werkzaamheden zijn voor de kerst klaar. Om de rioolputten in de 
Moreelseparkstraat (kant Hoog Catharijne) mee te kunnen nemen bij de werkzaamheden, wordt  het huidige werkterrein uitgebreid. 
Dit betekent dat het fietspad tussen de Marga Klompébrug en Moreelsebrug tijdelijk niet gebruikt kan worden. Fietsers worden om-
geleid. Het voetpad langs HGB1 blijft wel open. De entree van de appartementen Moreelsepark en de U-stalling in de plint van Hoog 
Catharijne blijven bereikbaar.

Omleiding fietsers en overig verkeer
Fietsers die vanaf de Marga Klompébrug richting Moreelsebrug willen of andersom, worden omgeleid. De poorten op de mid-
delste Moreelseparkstraat worden tijdelijk aangepast. De zuidelijke poort wordt dan gebruikt voor fietsers en de noordelijke poort 
voor gemotoriseerd verkeer. Dit is bestemmingsverkeer voor de parkeergarage en bouwverkeer van het Platform en de Uithoflijn. 
Bouwverkeer van de fietsenstalling rijdt weg via de Spoorstraat.  

Andere route expeditie NS
De expeditie van de NS gaat vanaf maandag 19 november (05.00 uur in nacht zondag op maandag) een andere route rijden.  
Expeditieverkeer komt dan vanaf het Smakkelaarsveld en rijdt over de nieuwe bus- en trambaan naar het loading dock en rijdt weer 
terug over de bus- en trambaan richting Smakkelaarsveld. 
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Busstation Utrecht Centraal Centrumzijde
Op zondag 9 december opent busstation Utrecht Centraal Centrumzijde (zie foto hieronder). De lijnen 2, 3, 18 en 28 vertrekken 
vanaf dit station. De bussen rijden ook vanaf het Smakkelaarsveld via de tram- en busbaan, keren en rijden via het Smakkelaarsveld 
weer weg. Vanaf de stationshal is er geen voetgangersroute via het busstation richting Laan van Puntenburg. Wanneer het 
Stationsplein opent in 2019, is er wel weer een route buitenom: via het plein.

Meer informatie 
Voor vragen kunt u contact opnemen met het Infocentrum Stationsgebied, 030 - 286 9050 of stationsgebied@utrecht.nl.


