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Kabels en leidingen Wijk C
In navolging op het informatiepakket van 6 mei jl., ontvangt u hierbij aanvullende informatie over het verleggen 

van kabels en leidingen in uw wijk. Momenteel loopt er een dik pak kabels en leidingen vanaf het Centraal Station 

ondergronds via het Vredenburg naar de Neude. Deze kabels zorgen ervoor dat er bovengronds gebruik kan wor-

den gemaakt van onder meer: gas, water, licht, toilet en internet. Door het herstellen van de Catharijnesingel, com-

pleet met nieuwe bruggen en ondergrondse parkeergarages, moet het huidige kabeltracé omgelegd worden. Het 

nieuwe tracé loopt straks van het Centraal Station, via het Smakkelaarsveld, Knipstraat en Wijk C naar de Neude.

Wat is er al gebeurd?
• Door middel van een boring werden er in juni kabels en leidingen gelegd vanaf de Knipstraat onder de Catharijnebaan door  
 naar de Bergstraat.
• Op het Smakkelaarsveld is momenteel een werkterrein ingericht, daar wordt op 10 meter diepte onder de Leidsche Rijn een  
 deel van het nieuwe tracé aangelegd.

Wat moet er nog gebeuren? 
Om het pak kabels op het kabeltracé in de rest van de stad aan te kunnen sluiten, moeten enkele straten in wijk C nog een 
keer open gelegd worden. Dit staat hieronder beschreven.

Werkzaamheden Bergstraat 
Vanaf woensdag 24 september zal de Bergstraat gedurende 13 weken open komen te liggen. Dit betekent dat de straat 
tijdelijk niet bereikbaar is voor autoverkeer. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor voetgangers. Bewoners en bedrijven 
met een parkeervergunning voor de belanghebbendenparkeerplaatsen in Wijk C (rayoncode 1.101) krijgen gedurende de 
werkzaamheden een uitwijkmogelijkheid aangeboden. De vergunninghouders worden hierover apart geïnformeerd door de 
afdeling Parkeren van de gemeente Utrecht. Voor het buiten zetten van huisvuil kunt u terecht op de hoeken van de straat. 

Werkzaamheden Willemstraat – Lange Koestraat – Waterpoort 
Zodra de werkzaamheden in de Bergstraat zijn afgerond en de straat weer hersteld is, zullen de Willemstraat, Lange Koestraat 
en Waterpoort opengelegd worden. Een deel van het nieuwe tracé loopt immers via deze straten naar het Vredenburg en 
verder de binnenstad in. Meer informatie over deze werkzaamheden volgt zodra er een gedetailleerde planning bekend is.

De werkzaamheden vinden in de regel plaats op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Mochten er incidenteel 
werkzaamheden buiten deze werktijden vallen, wordt u tijdig geïnformeerd. Overlast bij de werkzaamheden is niet te 
vermijden, wel proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden op straat kunt u terecht bij dhr. Smit, projectcoördinator bij Eneco, 
030 – 297 37 10.  Daarnaast kunt u voor algemene vragen over werkzaamheden in het Stationsgebied contact opnemen met 
het infocentrum Stationsgebied.

Meer informatie?  
Infocentrum Stationsgebied.
030 – 286 96 50
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