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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

Nieuwe routes 
De fietspaden aan beide zijden van de busbaan op het Smakkelaarsveld zijn vanaf 19 augustus afgesloten. Vanaf 
dat moment kunnen fietsers gebruikmaken van de route via het Leidseveer of de Stationsstraat (zie kaartje). 
Opvallende gele borden geven de omleidingsroute aan. Daarnaast zet de gemeente verkeersregelaars in om fietsers 
te begeleiden.

Gewijzigde fietsroute Smakkelaarsveld
Fietsers die vanaf de Leidseveer- of de Sijpesteijntunnel richting centrum gaan, rijden met ingang van 19 augustus niet meer parallel aan de 

busbaan langs het Smakkelaarsveld. De nieuwe route voor deze fietsers gaat over het Leidseveer. Ook in tegengestelde richting geldt deze 

nieuwe route. Fietsers uit de richting van het Moreelsepark die parallel aan de trambaan richting centrum rijden, kunnen met ingang van 19 

augustus niet meer rechtsaf slaan bij de Media Markt. Zij slaan eerder rechtsaf, namelijk door de Stationsstraat. Ook deze route is in twee 

richtingen begaanbaar. 

Werkzaamheden
Het omleiden van fietsers is noodzakelijk vanwege het aanleggen van een dik pak kabels en leidingen op 10 meter 
diepte onder het water van de Leidsche Rijn. Dit heeft gevolgen voor de verkeerssituatie. Zo wordt de busbaan een 
aantal meters verlegd, worden fietsers omgeleid en zijn er inmiddels een flink aantal fietsklemmen verplaatst. De 
werkzaamheden vinden in de regel plaats op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Alleen in de nacht van 18 op 
19 augustus wordt er doorgewerkt. Dan wordt de laatste hand gelegd aan de verlegging van de busbaan. Hiervoor 
moeten de verkeerslichten tijdelijk worden uitgeschakeld. Om het verkeer niet te veel te hinderen, gebeurt dat ’s 
nachts.

Nieuw kabeltracé 
De kabels en leidingen onder de Leidsche Rijn maken deel uit van een nieuw kabeltracé. Dit tracé zorgt ervoor dat 
het Stationsgebied voorzien blijft van onder meer gas, water, licht, riolering en internet, zowel tijdens als na de 
grootschalige herontwikkeling van het Stationsgebied. Het eerste gedeelte is inmiddels al gelegd door middel van 
een gestuurde boring onder de Catharijnebaan. Zodra de werkzaamheden op het Smakkelaarsveld zijn afgerond, 
wordt het nieuwe tracé van kabels en leidingen op de rest van de stad aangesloten. Op een aantal locaties wordt 
dan de grond open gemaakt om daar ter plekke de kabels aan elkaar te lassen. Het nieuwe tracé wordt naar 
verwachting begin 2009 in gebruik genomen. Dan is inmiddels ook de verkeerssituatie op het Smakkelaarsveld weer 
hersteld.

Agenda
23 september 2008 Schouw 
Een periodieke informatieavond over de 
laatste ontwikkelingen, werkzaamheden 
en tijdelijke maatregelen in het 
Stationsgebied. Start: 19.00 uur. 
Locatie: Infocentrum 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 uur
  zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.
 

Infocentrum
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Sloop Muziekcentrum 
Vredenburg gestart
Wie het Utrechtse centrum de afgelopen 
weken bezocht, zal het niet zijn ontgaan: de 
sloop van een gedeelte van het Muziekcentrum 
Vredenburg is in volle gang. Een hoge kraan 
knipt steeds meer stukjes van het gebouw af. 
Dat gebeurt heel voorzichtig omdat de grote 
zaal van het Muziekcentrum blijft staan. Deze 
zaal, veelgeprezen vanwege de akoestische 
kwaliteiten, is straks onderdeel van het 
nieuwe Muziekpaleis dat ruimte biedt aan jazz, 
popmuziek en klassieke muziek. Het puin van 
de sloop wordt door gesloten vrachtwagens 
afgevoerd en voor 97% hergebruikt. Om 
stofoverlast te voorkomen worden de te slopen 
delen nat gehouden. Naar verwachting duren de 
sloopwerkzaamheden tot begin 2009.


