
Fietspad weer terug op het Smakkelaarsveld
Over een paar jaar start de gemeente 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. Eerst moet het onder 
de grond goed op orde zijn, dan pas kan er bovengronds gewerkt worden. In deze CU update meer informatie over de werkzaamheden 
en de nieuwe verkeerssituatie rondom het Smakkelaarsveld van mei tot juli 2009.

Het huidige kabeltracé dat vanaf het Centraal Station ondergronds via de Catharijnebaan en het Vredenburg naar de Neude loopt, wordt omgelegd. Een deel van 
het nieuwe kabeltracé ligt inmiddels in de grond. In de loop van 2009 wordt in fasen de rest van de kabels gelegd. Op het Smakkelaarsveld wordt momenteel 
de laatste hand gelegd aan het deel van het tracé dat straks op 5 meter diepte onder het water van de Leidsche Rijn doorloopt. Deze kabels worden vervolgens 
doorgetrokken in de richting van Hoog Catharijne en de Catharijnesingel. Ook wordt hier het eerste deel van een nieuw riool aangelegd. Daarom worden langs 
de Media Markt en aan het begin van de Catharijnesingel extra bouwterreinen ingericht. 

Op onderstaand kaartje kunt u zien waar er tot de zomer gewerkt wordt en wat dit voor gevolgen heeft voor de routes die u loopt, fiets of rijdt. De 
werkzaamheden aan de Catharijnesingel starten begin mei met de sloop van een deel van de Gildentraverse. Vanaf dat moment wordt het autoverkeer op de 
Catharijnesingel omgeleid via de Catharijnebak. Het fietspad en de busbaan worden in juni op de oorspronkelijke locatie teruggelegd.
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Belangrijkste verkeerswijzigingen mei - juli:
 
Catharijnesingel
Gedeeltelijk afsluiten voor autoverkeer
 
Verplaatsen parkeervakken naar Stationsstraat

Smakkelaarsveld
Terugleggen busbaan op oorspronkelijke locatie 

Terugbrengen loop- en fietsroute langs de busbaan 

Aanleggen extra loop- en fietsroute over het  
Smakkelaarsveld 

Tijdelijk afsluiten loop- en fietsroute over het 
Leidseveer
 
Gedeeltelijk afsluiten Nieuwe Daalstraat voor 
autoverkeer
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Groen, water en cultuur: Catharijnesingel klaar voor de uitvoering
Het ontwerp voor de Catharijnesingel is af. De nieuwe singel wordt een stuk groener dan in eerdere plannen was voorgesteld.
In het Definitief Ruimtelijk Ontwerp (DRO), dat door het college is vastgesteld, is het aantal geplande bomen flink toegenomen. Na een motie van de 
gemeenteraad en suggesties van Utrechters is het ontwerp op een aantal punten aangepast. De Catharijnesingel wordt met dit extra groen een aangename 
plek om te vertoeven. U kunt wandelen langs het water, aanmeren met een bootje of een terrasje pakken voor het Muziekpaleis. Door een sterke 
verbetering in de inrichting van alle verkeersbewegingen wordt het een stuk overzichtelijker voor alle gebruikers.

Op donderdagavond 7 mei wordt het nieuwe ontwerp gepresenteerd tijdens de Raadsinformatieavond. Dan wordt ook de première gehouden van de 
nieuwe 3d-animatie van de toekomstige singel. Op www.utrecht.nl/raadsinformatieavond staat de actuele agenda voor deze avond. 

De weg naar water 
De uitvoering van de Catharijnesingel, waarvan het terugbrengen van het water voor veel mensen het meest aansprekend is, is een complexe 
aangelegenheid. De uitvoering gebeurt in fasen, te beginnen eind 2009. We nemen een aantal noodzakelijke maatregelen om nieuwe bruggen aan te 
kunnen leggen, het Muziekpaleis te kunnen bouwen en de singel aan te leggen. Er moet nog veel werk worden verzet, terwijl dit deel van de stad moet 
blijven functioneren. De komende maanden wordt verder gewerkt aan deze lastige puzzel. 

Wilt u weten en zien welke maatregelen dit zijn, met ons meedenken, tips geven? Voor de zomer komt er een avond in het Infocentrum Stationsgebied, 
waar u kunt meepraten en informatie kunt krijgen over de eerste fase van de uitvoering. De datum van deze avond wordt op een later tijdstip 
bekendgemaakt op de website cu2030.nl en in deze krant. 

Toekomstige Catharijnesingel ter hoogte van het Muziekpaleis.
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Agenda
7 mei 2009 Raadsinformatieavond 

Presentatie nieuwe ontwerp Catharijnesingel en première van de 

nieuwe 3D animatie van de toekomstige singel.

Meer info over programma: www.utrecht.nl/raadsinformatieavond

Locatie: Raadszaal, Stadhuis Utrecht

26 mei 2009 Schouw Stationsgebied 

Projectorganisatie Stationsgebied organiseert periodiek een ‘schouw’.  

Wij praten u tijdens de schouwen bij over de werkzaamheden en de 

tijdelijke maatregelen. U kunt o.a. terecht met al uw vragen over het 

verleggen van kabels en leidingen rondom het Smakkelaarsveld.

Iedereen is van harte welkom! 

 

Aanvang: staat tzt op www.cu2030.nl

Locatie: Infocentrum Stationsgebied.
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