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CU op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Adres  Vredenburg 40

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30  uur  

 zaterdag van 13.00 - 17.00 uur

Infocentrum

Werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 19:00.  Eén nacht uitgezonderd en bij calamiteiten wordt hier vanaf geweken.

Waterpoort (hoek Bergstraat), tot en met 8 maart ( week 10) 
Deze week wordt er gewerkt aan het koppelen van twee stukken gasleiding in de Waterpoort (Hoek Bergstraat). Om deze 
verbinding te maken wordt dit deel tijdelijk open gebroken. Dit gebeurt in fases waardoor de straat bereikbaar blijft.  

Catharijnekade: maandag 11 maart, tot en met vrijdag 5 april (week 11 t/m 14) 
Op de Catharijnekade vinden verschillende werkzaamheden plaats. Er worden er telecom leidingen gelegd, aanpassingen aan 
gasleidingen gedaan en er wordt een niet meer gebruikte warmteleiding verwijderd. 

Deze oude warmteleiding heeft een buitenkant waarin asbest zit verwerkt. Het weghalen van deze leiding gebeurt veilig. Naast 
de leiding wordt ook de grond eromheen afgegraven en afgevoerd. Dit werkterrein wordt volgens zorgvuldige richtlijnen 
ingericht en afgezet zodat er veilig gewerkt kan worden.  Extra aandacht is er voor het verwijderen van het deel dat onder de 
doorgaande fietsroute ligt. Hier wordt buiten de spits een speciale fietsbrug aangelegd zodat het fietsverkeer door kan blijven 
gaan. Alleen in de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 maart worden fietsers omgeleid. Het stuk leiding en de grond op 
de kruising Catharijnkade/ lange Koestraat wordt dan veilig verwijderd en er kan de volgende ochtend weer gefietst worden. De 
bewoners in de directe omgeving ondervinden deze nacht last van de werkzaamheden. 

Vier weken geen auto- en fietsverkeer op Catharijnekade mogelijk
Op de Catharijnekade is in deze weken geen autoverkeer en fietsverkeer mogelijk.
Fietsers kunnen vanaf Smakkelaarsveld rechtdoor WIjk C in. Fietsers worden via de Waterpoort omgeleid of kunnen eerder op 
Catharijnesingel al linksaf slaan richting Paardenveld. 

Op het stuk Catharijnekade voor de kerk blijft een strook van 1 meter voetpad beschikbaar. Voetgangers richting centrum lopen 
via de Korte Koestraat. 

Werkzaamheden en tijdelijk andere routes door Wijk C 
- Waterpoort, Bergstraat, Catharijnekade, Lange en Korte Koestraat, Willemstraat & 
Vredenburg noord -
De komende weken zijn er in een aantal straten van Wijk C werkzaamheden aan ondergrondse kabels en 

leidingen. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd om de overlast voor de 

wijk te beperken. In deze update een overzicht van de  werkzaamheden per week. 

twitter.com/cu2030



Vredenburg noord – zaterdag 16 maart tot en  met vrijdag 5 april (week 12 t/m 14)
De werkzaamheden voor het aanleggen van de WKO bronnen op Vredenburg noord staan gepland vanaf zaterdag 16 maart 
2013 en zullen circa drie weken duren. Tijdens de werkzaamheden blijft er een looproute van minimaal 1,5 meter over. Het 
fietspad tussen Catharijnesingel en Willemstraat langs de winkels is deze weken afgesloten.  Fietsers rijden in deze periode in 
twee richtingen door Lange Koestraat en Willemstraat. 

Waterpoort en Korte Koestraat – maandag 1 tot en met vrijdag 12 april (week 14 en 15)
Kabels en leidingen worden door de Waterpoort richting de Korte Koestraat gelegd om uiteindelijk onder de busbaan op het 
Vredenburg de aansluiting met het Muziekpaleis te maken. Op de kruising Waterpooort- Korte Koestraat is hiervoor vorig jaar al 
een stuk tunnelbuis aangelegd zodat het verkeer nu gewoon door kan gaan. 

In de Korte Koestraat worden twee sleuven gegraven voor het aanleggen van diverse kabels en leidingen. Een sleuf aan de 
kant van het CU2030-gebouw en een sleuf aan de kant van de horeca en kapper. De sleuf aan de zijde van de horeca is fases 
gegraven, per dag wordt een deel aangelegd en weer dezelfde dag dichtgemaakt. Op deze manier blijft er een looproute 
beschikbaar en de panden bereikbaar. 

Waterpoort en Korte Koestraat – maandag 1 tot en met vrijdag 12 april (week 14 en 15)
Vanuit de Bergstraat loopt een leidingentunnel onder de toekomstige Catharijnesingel door. 
De voorlopig laatste werkzaamheden in Wijk C vinden deze week plaats. Hier worden dan de eerder aangelegde leidingen door 
deze “tunnel”richting de Knipstraat getrokken. Tijdens de werkzaamheden is de straat, de woningen en bedrijven bereikbaar.

Uitvoering en planning kan wijzigen als gevolg van de weersomstandigheden.

Op de plattegrond de situatie tussen zaterdag 16 maart en vrijdag 5 april


