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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Adres  Vredenburg 40

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30  uur  

 zaterdag van 13.00 - 17.00  uur

Infocentrum

Werkzaam Stationsstraat - Singelborch
In de Stationsstraat wordt volop gebouwd. De afgelopen periode zijn alle voorbereidende werkzaamheden die nodig 
waren voor de overbouwing van de straat uitgevoerd. Maandag 5 september wordt er gestart met het werk aan de 
eerste en tweede verdieping van het pand. Hiervoor wordt een 160 tons kraan geplaatst op een extra en tijdelijk 
bouwterrein aan de Catharijnesingel. De verwachting is dat er vanaf week 43 gestart kan worden met het inpandig 
afwerken van het pand.

Omdat er op straat onvoldoende ruimte overblijft om naast de auto’s en voetgangers ook de fietsers direct om de 
kraan heen te leiden, wordt de Catharijnesingel tijdelijk afgesloten voor al het fietsverkeer. Doorgaand fietsverkeer 
wordt vanaf 5 september tien weken lang over het Stationsplein geleid. Via deze route blijven alle bestemmingen, 
waaronder de fietsenstalling Laag Catharijne, bereikbaar. Op diverse plekken komen omleidingsborden te staan en 
worden verkeersregelaars ingezet om fietsers de weg te wijzen.
Voor voetgangers en rolstoelgebruikers blijft er een looppad beschikbaar, zodat ook de ingangen naar de 
appartementen vanaf de Catharijnesingel bereikbaar blijven.

Autoverkeer
De rijbaan is richting Rijnkade verlegd ten behoeve van het werk aan kabels en leidingen. Daarom is er ter hoogte van 
de Stationsstraat een invoegstrook aangelegd. Met deze aanpassing is de afslag naar de Stationsstraat verbeterd. De 
parkeergarages Radboud en Stationsstraat zijn hierdoor bereikbaar vanaf de Catharijnesingel én het Stationsplein.

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden aan Singelborch/Stationsstraat, kunt u terecht bij BAM Utiliteitsbouw. 
De heer Mark van der Horst is bereikbaar via 030 - 256 84 11 of e-mail: m.vander.horst@bamutiliteitsbouw.nl.

Fietsers Catharijnesingel vanaf 5 september via Stationsplein

Auto’s werden al omgeleid, vanaf maandag september moeten ook fietsers een stukje omrijden.  

Doorgaand fietsverkeer rijdt straks ter hoogte van Hoog Catharijne tien weken lang via het Stationsplein  

door het Stationsgebied heen.
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