
5 maart 2009

cu2030.nl

CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Adres  Gildenkwartier 193 (ingang naast   

 Media Markt)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00  

 zaterdag van 13.00 - 17.00  

Infocentrum

Het onderzoek wordt ‘s nachts uitgevoerd om het 
dagelijkse verkeer, waaronder 2.600 bussen, zo min 
mogelijk tot last te zijn. Voor u als bewoner is dit minder 
prettig. Daarom vragen we uw begrip en proberen we de 
overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.
 
Op het kaartje hiernaast zijn de locaties te zien waar het 
onderzoek wordt uitgevoerd. Per locatie wordt eerst een gat 
in de grond geboord. Vervolgens gaat er een sonde de grond 
in die informatie over onder andere de draagkracht van de 
bodem naar boven haalt.  Er wordt in de regel tussen 00.30 en 
06.00 uur gewerkt. Doorgaand verkeer blijft altijd mogelijk.
 
Bomen
Gelijktijdig met het kijken in de grond, wordt in de nacht 
van donderdag 12 maart op vrijdag 13 maart een aantal 
bomen langs de Catharijebaan gekapt. Om welke bomen 
het gaat is ook op het kaartje te zien. Nadat deze bomen zijn 
gekapt, start begin mei de aanleg van een nieuw riool. Meer 
informatie hierover krijgt u binnenkort.

Kijken in de grond onder kruising Vredenburg - Catharijnesingel

In de nachten van 10, 11 en 12 maart, met eventueel een uitloop naar vrijdag 13 maart, voert de gemeente Utrecht bij u in 

de omgeving bodemonderzoek uit. Dit onderzoek is noodzakelijk om straks de Catharijnesingel terug te kunnen brengen 

met vijf nieuwe bruggen.  

Webcams Smakkelaarsveld en Vredenburg
Sinds kort draaien op www.cu2030.nl twee webcams waarmee u de werkzaamheden op het Smakkelaarsveld en Vredenburg vanachter uw computer 
kunt volgen. U kunt kiezen uit verschillende cameraposities en de webcam zelf besturen. 
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