
17 maart 2009

Inloopspreekuur: 19 maart 17.30 - 19.00 uur
Heeft u naar aanleiding van dit informatiepakket nog vragen? Kom dan langs op donderdag 19 maart tussen 17.30 en 19.00 uur in het Infocentrum Stationsgebied. Dan is er 
een speciaal inloopspreekuur voor bewoners van de Radboud- en Gildenveste. De projectleider is aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen.

Nieuw kabeltracé
Momenteel loopt er een dik pak kabels en leidingen vanaf het Centraal Station ondergronds via de Catharijnebaan en het Vredenburg naar de Neude. Deze kabels 
zorgen ervoor dat er bovengronds gebruik kan worden gemaakt van onder meer gas, water, licht, toilet en internet. Door het herstellen van de Catharijnesingel, compleet 
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.

CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Special: wat verleggen we aan kabels en leidingen in 2009?
Over een paar jaar starten we met het terugbrengen van het water in de Catharijnesingel. De binnenstad is dan weer omsingeld. Voordat het 
zover is moet er nog veel gebeuren in het Stationsgebied, zoals het verleggen van kabels en leidingen. Onder de grond moet het goed op orde 
zijn, hierna kan er bovengronds gewerkt worden. Dit informatiepakket informeert u over de werkzaamheden in 2009.

Kaartje: huidig tracé kabels en leidingen Centraal Station - Vredenburg



cu2030.nl

Inmiddels is een deel van het nieuwe kabeltracé gelegd. In 2009 wordt in fasen de rest van het nieuwe kabeltracé gelegd:

Smakkelaarsveld
Op het Smakkelaarsveld wordt op dit moment op 10 meter diepte een deel van het nieuwe kabeltracé aangelegd. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in mei 
gereed. Dan komt de busbaan weer terug op zijn oorspronkelijke plek. Gelijktijdig met de busbaan komen ook de loop- en fietsroutes aan de noordzijde van de busbaan 
terug en leggen we een extra fietsroute over het Smakkelaarsveld aan. Deze route vervangt de huidige fietsroute via het Leidseveer.

Zodra de busbaan weer op zijn plek ligt starten de werkzaamheden aan de zuidzijde van de busbaan (voor de Media Markt). Naast het aanleggen van het nieuwe tracé, 
wordt hier ook een deel van het bestaande riool vernieuwd. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot en met het derde kwartaal van 2009 en hebben tot 
gevolg dat hier, met uitzondering van hulpdiensten, tijdelijk geen auto’s meer kunnen komen. Voetgangersverkeer blijft mogelijk, zodat de appartementen Gildenveste 
altijd bereikbaar zijn. Laden en lossen voor deze bewoners vindt dan tijdelijk plaats aan de noordzijde van de Stationsstraat. Huisvuil kan op de hoek Catharijnesingel 
– Stationsplein worden neergezet. Met de Media Markt wordt momenteel overlegd over waar het afhalen van goederen en het inbouwen van autoapparatuur tijdelijk kan 
plaatsvinden. Mocht u in deze periode bijvoorbeeld willen verhuizen, neem dan tijdig contact op met het Infocentrum Stationsgebied zodat we kunnen kijken of we hier 
gezamenlijk een oplossing voor kunnen vinden.

Zodra het riool is vernieuwd en het kabeltracé is gelegd, komt de oorspronkelijke verkeerssituatie weer terug. U kunt dan weer met de auto voor de ingang van uw 
appartement in de Gildenveste komen.

Aan de noordzijde van het Smakkelaarsveld wordt ook verder gewerkt aan het nieuwe kabeltracé. Zodra deze kabels en leidingen gelegd zijn worden ze aangesloten op het 
kabeltracé dat al eerder in de Nieuwe Daalstraat en de Knipstraat is gelegd.

Catharijnesingel
Onder de Catharijnesingel legt de gemeente een nieuw riool. Dit duurt ongeveer tot de zomer. Daarna starten de kabel- en leidingpartners met de aanleg van het nieuwe 
kabeltracé. Deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat vanaf ongeveer mei tot einde jaar, met uitzondering van hulpdiensten, tijdelijk geen auto’s meer kunnen komen. 
Auto’s kunnen wel gewoon via de Catharijnebaan rijden. Fiets- en voetgangersverkeer blijft altijd mogelijk. Parkeervakken worden in deze periode verplaatst naar de 
Stationsstraat, die tijdelijk alleen te bereiken is via de Spoorstraat/Moreelse Park en het Stationsplein. Uitrijden van de Stationsstraat blijft zowel via de Catharijnesingel als 
het Stationsplein mogelijk.

Werktijden en contact
Er wordt op de bouwterreinen op doordeweekse dagen van circa 07.00 tot 19.00 uur gewerkt. Als er incidenteel buiten deze tijden gewerkt wordt, informeren we u tijdig. 
Overlast bij de werkzaamheden is niet te vermijden, wel proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met één van de 
medewerkers van het Infocentrum Stationsgebied.

Kaartje
Op bijgevoegd kaartje kunt u zien waar er de komende maanden bij u in de buurt gewerkt wordt, waar u uw huisvuil kunt neerzetten en waar u kunt laden en lossen.

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  

 zaterdag van 13.00 - 17.00  

Infocentrum

Kaartje: nieuw tracé kabels en leidingen 

Centraal Station - Vredenburg


