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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Afsluiting fietspad Smakkelaarshoek en -kade en 
Sijpesteijntunnel 
 
Op maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 april werken we aan het fietspad bij de 
Smakkelaarshoek en -kade. De ingang van de Stationspleinstalling aan de Smakkelaarshoek is dan 
drie dagen dicht. Fietsers kunnen via de ingang aan de Moreelsehoek de stalling in en uit.
Vanaf maandag 19 april tot en met woensdag 12 mei werken we aan het riool en fietspad bij de 
Smakkelaarshoek tot aan de Sijpesteijntunnel. De tunnel is in deze periode dicht voor fietsers. 
Deze kunnen omrijden via de Leidseveertunnel of de Daalsetunnel.

Werkzaamheden
Smakkelaarshoek en -kade
Op maandag 12-dinsdag 13-woensdag 14 april werken we aan het fietspad bij de Smakkelaarshoek en -kade. 
Bij de Smakkelaarshoek hebben we recent aan het riool gewerkt; hierdoor zijn reparatievakken in het fietspad 
ontstaan. We frezen de huidige laag eruit en brengen een nieuwe rode deklaag aan. Ook asfalteren we die 
dagen het fietspad op de Smakkelaarskade. Vanaf vrijdag 15 april is 
de Stationspleinstalling weer bereikbaar via de Smakkelaarshoek. 
Op de Smakkelaarskade werken we nog een week door aan het 
nieuwe fietspad; dat gaat op donderdag 22 april voor fietsers en 
expeditieverkeer. Op de tekening hiernaast is het werkvak in roze 
aangegeven.

Smakkelaarshoek tot aan Sijpesteijntunnel
Van maandag 19 april tot en met woensdag 12 mei werken we 
op het stuk tussen de Smakkelaarshoek tot aan het begin van 
de Sijpesteijntunnel aan het riool en leggen we het fietspad aan. 
En goed nieuws voor de fietsers: het heuveltje wordt iets minder 
steil. Fietsers kunnen het werkvak niet passeren. Vandaar dat de 
Sijpesteijntunnel tijdelijk dicht is voor fietsers. Op de tekening 
hieronder is het werkvak in roze aangegeven.
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Bereikbaarheid
Smakkelaarshoek en -kade
- Van maandag 12 t/m woensdag 14 april is de ingang van de Stationspleinstalling aan de Smakkelaarshoek dicht. 

Fietsers kunnen de in- en uitgang van de stalling aan de Moreelsehoek gebruiken. 
- Fietsers vanuit Utrecht West richting de binnenstad en andersom worden om het werkvak heen geleid.
- Voetgangers worden om het werkvak heen geleid.

Smakkelaarshoek tot aan Sijpesteijntunnel
- Van maandag 19 april tot en met woensdag 12 mei is de Sijpesteijntunnel afgesloten voor fietsers. Er worden 

omleidingsroutes aangegeven via de Leidseveertunnel en de Daalsetunnel.
- Voetgangers kunnen gewoon gebruik maken van de tunnel. 

Bij beide projecten zetten we verkeersregelaars in. Er komen op locatie tekstkarren te staan om fietsers te 
informeren over de afsluiting. Actuele info komt op CU2030.nl.

Hinder voor de omgeving
De aannemer werkt op werkdagen tussen 07.00 en 16.00 uur. De werkzaamheden kunnen geluidshinder 
veroorzaken, met name bij het frezen van het oude asfalt en machinegeluid.
Ervaart u overlast of heeft u vragen of tips? Laat het ons weten via utrecht.slimmelden.nl.

Contactpersonen 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Paul Manten van de gemeente Utrecht op 
nummer 06 - 11184704 of Sophie Drescher, omgevingsmanager van aannemer D. van der Steen BV, op nummer 
06 - 14310359.

Infocentrum
Adres  Helaas tijdelijk gesloten. 

 Vragen kunt u per e-mail stellen.

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl 

volg ons op

cu2030.nl

https://nl-nl.facebook.com/CU2030
https://twitter.com/cu2030
https://www.youtube.com/user/cu2030
http://www.cu2030.nl/singel

