
cu2030.nl

informatie over het Utrechtse Stationsgebied
CU  update

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

Werk in uitvoering Stationsgebied: tweede helft 2009

We bouwen in het Stationsgebied van Utrecht aan de toekomst van de stad. Bijvoorbeeld aan het terugbrengen van water in de Catharijnesingel. Aan de 
vernieuwing van Hoog Catharijne. En aan een heel nieuw station, Stadskantoor en Muziekpaleis. Dit is niet van de ene op de andere dag klaar. In deze CU 
Update leest u waar we de komende maanden aan werken. 

 

Colofon

5 augustus 2009

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. Aan deze uitgave kunnen 

geen rechten worden ontleend. 
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1. Vredenburg
Op het bouwterrein Vredenburg start naar alle 
waarschijnlijkheid in het komende half jaar de 
bouw van winkel- en appartementengebouw De 
Vredenburg en het Muziekpaleis. De precieze start-
data zijn nog niet bekend. 

2. Catharijnesingel
Langs de Catharijnesingel werken we aan een 
nieuw kabeltracé. Eind augustus verschuift het 
bouwterrein aan de Catharijnesingel enkele 
meters op richting de gevel van Hoog Catharijne. 
Bovendien wordt het bouwterrein langer (nu 
tot aan de Stationsstraat, straks tot en met de 
Westerstraat). Gevolgen voor verkeerssituatie:
• Vanaf eind augustus: autoverkeer weer mogelijk  
 op het deel van de Catharijnesingel dat nu nog  
 afgesloten is.
• Eind september - begin oktober: door de 
 uitbreiding van het bouwterrein is het circa
 twee weken niet mogelijk om vanaf de   
 Catharijnesingel de Stationsstraat in te rijden.  
 Parkeergarages P3 en P4 blijven bereikbaar via  
 de route Moreelsepark – Stationsplein.
• Eind augustus 2009 – voorjaar 2010: 
 verschuiving fietspad richting Catharijnebaan. 
 De bewaakte fietsenstallingen aan de   
 Catharijnesingel blijven bereikbaar.

3. Stationsstraat
Voor de vernieuwing van Hoog Catharijne moeten 
in de Stationsstraat kabels en leidingen (inclu-
sief riolering) worden verlegd. Dit gebeurt vanaf 
oktober 2009. Het zwaartepunt van de werkzaam-
heden ligt in januari/februari 2010. Gevolgen voor 
verkeerssituatie:
• Oktober 2009 - voorjaar 2010: enige verkeers- 
 hinder in de Stationsstraat. De parkeergarages  
 P3 en P4 blijven altijd bereikbaar.

4. Eindhalte sneltram
In het najaar van 2009 wordt de tramhalte Moreelsepark opgehe-
ven. Halte Centraal Station is dan de nieuwe eindhalte. Deze halte 
wordt opgeknapt en het spoor wordt aangepast. Op de plaats van 
de huidige halte Moreelsepark komen in 2010 taxistandplaatsen. 
Dit is nodig omdat door de verbouwing van de stationshal de 
taxi’s niet meer op het taxiplatform kunnen staan. Gevolgen voor 
verkeerssituatie:
• Trams blijven in principe rijden; incidenteel kan het voor  
 komen dat het tramverkeer tijdelijk wordt stilgelegd.

5. Smakkelaarsveld
Sinds half juli is de tijdelijke fietsenstalling op het 
Smakkelaarsveld op volle sterkte. Er is plek voor maar liefst 2500 
fietsen. Op het bouwterrein ernaast blijven we de komende tijd 
werken aan het nieuwe kabeltracé dat onder de toekomstige 
Bibliotheek++ door komt te lopen. Ook is er een bouwterrein 
op de voormalige ventweg langs de Media Markt. Die wordt 
vanaf eind augustus uitgebreid tot naast de in- en uitgang van de 
Noordertunnel. 

6. Q-Park / Mineurslaan
In het najaar van 2009 starten de voorberei-
dende werkzaamheden voor de bouw van de 
nieuwe OV-terminal Utrecht Centraal. Op het 
terrein tussen de Mineurslaan en het spoor 
worden kabels en leidingen verlegd en de grond 
gesaneerd. Daarom wordt het Q-Parkterrein 
kleiner. Ook is parkeren op het terrein direct 
langs het spoor niet meer mogelijk. Daarnaast 
wordt een deel van de Mineurslaan opengebro-
ken voor het verleggen van een warmteleiding. 
Gevolgen voor verkeerssituatie:
• Najaar: mogelijke hinder door extra vracht- 
 verkeer voor het afvoeren van grond over              
 de Mineurslaan / Croeselaan / Van Zijstweg        
 (gemiddeld 8 vrachtwagens per dag in twee  
 maanden).
• Najaar: verkeershinder Mineurslaan. Precieze  
 overlast en tijdsplanning is nog niet bekend. 
 
In dit overzicht proberen we zo volledig moge-
lijk te zijn, maar het kan zijn dat er onverwachte 
dingen gebeuren waardoor de planning net 
wat anders loopt of er extra werkzaamheden 
bijkomen. Bijvoorbeeld als er veel bijzondere 
archeologische vondsten in de grond gevonden 
worden, of door lang lopende vergunningen-
procedures. De laatste stand van zaken vindt u 
altijd op de website cu2030.nl.  
 
Bouwen gaat niet onopgemerkt. Wel proberen 
we de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Excuses voor de overlast.

Los van deze werkzaamheden wordt in de 
zomervakantie ook de Noordertunnel helemaal 
opgeknapt.  De tunnel is daarom afgesloten 
t/m 23 augustus. Daarna wordt nog wel in een 
deel van de tunnel gewerkt, maar u kunt er 
weer doorheen lopen.
Gevolgen voor verkeerssituatie:
• 13 juli - 23 augustus: afsluiting Noordertunnel
• 24 augustus - voorjaar 2010: afsluiting voet- 
 pad langs in-uitgang Noordertunnel naast de  
 Media Markt. 
• Tot en met voorjaar 2010: fiets- en voetpad  
 langs de FGH-bank (Leidseveer) blijft      
 afgesloten. Fietsers houden wel twee fiets    
 paden: langs de busbaan en dwars over het  
 Smakkelaarsveld.
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