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In het Stationsgebied werken we de komende tijd o.a. aan: 
Archeologisch onderzoek * Verleggen van kabels 
en leidingen op het Smakkelaarsveld * Sloop van 
Muziekcentrum Vredenburg * Bouw van woon- en 
winkelgebouw De Vredenburg * Ontwerpen van de 

nieuwe Catharijnesingel * Aanleggen tijdelijke fietsenstalling 
Smakkelaarsveld * Start bouw OV-terminal  
Kijk voor meer informatie en overige projecten op 
www.cu2030.nl/projecten

Stal je fiets bewaakt, het 
kan gratis!
Chagrijnig vanwege de volle rekken rondom Utrecht 
CS? Fiets weggehaald omdat je ‘m in een looproute 
had neergezet? Fiets gestolen? Allemaal niet nodig! 
De bewaakte U-stal aan de Catharijnesingel 30 is 
gratis! Er is plek voor zo’n 500 fietsen. 

De gemeente Utrecht levert op deze manier een 
bijdrage aan het oplossen van de problemen met het 
stallen van fietsen in het Stationsgebied. De U-stal 
blijft gratis totdat de nieuwe tijdelijke fietsenstalling 
op het Smakkelaarsveld klaar is. In deze stalling is 
straks ruimte voor 2.500 fietsen, naar verwachting 
vanaf maart 2009. De nieuwe fietsenstalling op het 
Smakkelaarsveld blijft vijf jaar staan.

De openingstijden van de U-stal Catharijnesingel zijn: 
maandag tot en met woensdag van 07.00 tot 00.00 
uur en donderdag tot en met zaterdag van 07.00 tot 
01.00 uur. Op zondag is de stalling gesloten.

Utrecht aan het woord

Tijdens de consultatieavond over de Catharijnesingel op 9  december 
lieten veel bezoekers hun reactie op het ontwerp achter, hieronder een 
aantal van de reacties. 

* Denken jullie bij de bestrating ook aan “skaters”? Die houden van 
lekker gladde paden, géén kinderkopjes.

* Willemplantsoen: gaarne oude originele klinkers in tact laten. Handhaaf 
oude bestrating!

* Zorg voor lichte en veilige verbindingen voor fietsers en wandelaars in 
de tunnels van de stadskamer en richting Lombok.

* Kijk ook eens naar het oude historische ontwerp van de oude 
Willemsbrug.

* Denk bij de uitvoering van het plaveisel s.v.p. aan de damesschoenen! 
Géén wegzakkende en dus beschadigde hakken!

* Als u schaduw tekent in uw “mooie prentjes” probeer de zon dan niet 
uit het noorden te laten schijnen.
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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.  

In de periode rond kerst en de jaarwisseling zijn er gewijzigde 
openingstijden: Maandag 22 en dinsdag 23 december open 
van 13.00-18.00 uur. Woensdag 24 december open van 13.00 
- 16.00 uur. Van 25 december tot en met zondag 4 januari is  
het Infocentrum gesloten.

Infocentrum

17 december 2008

Catharijnesingel krijgt weer smoel

De Catharijnesingel krijgt weer smoel in de toekomst. Belangrijk onderdeel van de plannen voor het stations-

gebied is het terugbrengen van water in de Catharijnesingel. Een gedeelte van zo’n 1100 meter, waar nu auto’s 

rijden, wordt opnieuw uitgegraven. De binnenstad wordt dan weer omgeven door een lint van water, zoals het 

eeuwen lang is geweest. In 2017 moet het water weer stromen.

In de toekomst kun je weer een rondje om de binnenstad varen, flaneren langs het water, joggen door het park en op het terras een 
wijntje drinken voor je concert in het Muziekpaleis begint. De gemeente legt op dit moment de laatste hand aan het definitieve 
ontwerp voor de nieuwe singel. De afgelopen jaren zijn er verschillende momenten geweest waar bewoners en ondernemers konden 
reageren en meepraten. Deze reacties worden meegenomen in het definitieve ontwerp. 

Feiten en cijfers
* Door de Catharijnesingel stroomde eeuwen 
water, tussen 1968 en 1972 werd ‘ie gedempt
* De Weerdsingel werd in 2002 weer uitgegraven
* De nieuwe singel gaat zo’n 47.000 kubieke 
meter water bevatten
* De nieuwe singel wordt ongeveer 20 meter 
breed

Uitgave: Projectorganisatie Stationsgebied. Deze uitgave heeft als doel 

bewoners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het 

Stationsgebied. CU is een samenwerkingsverband van gemeente 

Utrecht, Corio, ProRail, NS, Jaarbeurs en Holland Casino.
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