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CU  op straat
Werkzaamheden tramhaltes Moreelse Park en Utrecht Centraal Station

Adres  Vredenburg 40

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  dinsdag, woensdag en vrijdag van

 13.00 - 18.00 uur

donderdag van 13.00 - 21.00 uur

zaterdag van 13.00 - 17.00 uur

Infocentrum

Tramhalte Moreelse Park
Op de plaats waar straks de taxi’s en kiss&ride plekken komen, wordt de bovenleiding weggehaald vanaf halte Moreelse Park tot aan 
het eind van de sporen op de Laan van Puntenburg. Om de nieuwe eindpaal van de bovenleiding te kunnen plaatsen, wordt een stuk 
spoor verwijderd. 
De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 april, tussen 23.30 – 07.00 uur, als de tram niet rijdt 
en de bovenleiding spanningsloos is. Aan- en afvoer van materiaal gebeurt zoveel mogelijk via het spoor, maar deels ook met 
vrachtwagens.

In de weken hierna wordt de eindhalte gesloopt en bouwt de aannemer een kleiner bordes voor de trambestuurders. Er worden ka-
bels ingraven en spoor verwijderd. Vervolgens wordt alles netjes bestraat vooruitlopend op de definitieve inrichting. Deze werkzaam-
heden vinden overdag en deels ’s nachts plaats, als dat vanwege de veiligheid nodig is. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk 
om de feestdagen heen gepland. Bij de sloop van de halte wordt zand en beton afgevoerd met vrachtwagens. Mogelijk ervaart u hier 
geluidshinder van vrachtwagens en (graaf)machines. 

Tramhalte Utrecht Centraal Station
De renovatie van de halte Utrecht CS vordert. De overkappingen op de halte zijn verwijderd en er zijn abri ś geplaatst voor de nodige 
beschutting. De trap naar de tunnel heeft een glazen kap gekregen en de halte is gereinigd. Komende weken vinden de laatste werk-
zaamheden plaats. De verlichting wordt nog aangepast en het laatste verfwerk wordt uitgevoerd. De roltrappen blijven helaas proble-
men geven. Momenteel wordt bekeken of en welke oplossingen er mogelijk zijn om het functioneren van de roltrappen op de langere 
termijn te verbeteren. Rond de zomer worden de reisinformatieborden verwacht.

Meer informatie 
Op www.cu2030.nl/werkzaamheden vindt u actuele informatie over alle werkzaamheden in het Stationsgebied. Met vragen kunt u 
terecht bij het Informatiecentrum Stationsgebied.

Aan de oostzijde van het station worden werkzaamheden uitgevoerd vooruitlopend op de bouw van de 
nieuwe openbaar vervoerterminal. De taxi’s en de kiss&ride plekken op het Stationsplateau bij Hoog 
Catharijne moeten plaats maken voor het toekomstige Stationsplein Oost. Taxi’s en kiss&ride krijgen 
een nieuwe plek op de locatie van de voormalige sneltramhalte Moreelse Park. Deze halte blijft deels in 
gebruik als keerperron: trambestuurders veranderen er van rijrichting. Het andere deel wordt geschikt ge-
maakt voor enkele taxi- en kiss&ride plekken. De taxi’s verhuizen zodra de benodigde procedures door-
lopen zijn. Dit neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Ondertussen gaat het voorbereidende werk door. 
De komende weken gaan we werkzaamheden uitvoeren waar u mogelijk hinder van kunt ondervinden. 
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