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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

(Diep)riool Catharijnesingel
In de week van 18 t/m 22 augustus wordt op de Catharijnesingel, het gedeelte waar nu alleen nog de fietsers rijden, het laatste deel 
van het (diep)riool aangelegd. De werkzaamheden hebben geen invloed op het rioolsysteem van omwonenden. Gezien de korte 
periode die beschikbaar is om het werk uit te voeren, dient wel rekening gehouden te worden met langere werktijden in de avond-
uren. Vooralsnog is geen nachtwerk voorzien. Het werk bestaat uit de gebruikelijke graaf- en hijswerkzaamheden. 

Wegwerkzaamheden Catharijnesingel 
In de laatste week van augustus, 25 t/m 29 augustus, worden op de Catharijnesingel vanaf de traverse tot aan het Moreelsepark 
wegwerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden ook in de nachten van woensdag 27 op donderdag 28 en van 
donderdag 28 op vrijdag 29 augustus uitgevoerd. Na deze werkzaamheden gaat het doorgaande verkeer dan weer over de 
Catharijnesingel rijden en niet meer over de Rijnkade. De Rijnkade blijft toegankelijk maar alleen voor bestemmingsverkeer. Vrijdag 
29 augustus is de nieuwe route beschikbaar en zijn de Spoorstraat en de Westerstraat weer bereikbaar vanaf de Catharijnesingel. 

Reconstructie Rijnkade
Begin volgend jaar start de reconstructie van de Rijnkade zodat daar - op termijn - het water terug in de singel gebracht kan worden. 
Voorafgaand aan de reconstructie moeten diverse werkzaamheden aan kabels en leidingen worden uitgevoerd. Hiermee wordt vanaf 
18 augustus gestart. De uitvoering gebeurt in etappes en duurt tot eind 2014. Alle panden, parkeergarages, expedities etc. blijven 
bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Op een later moment dit jaar volgt uitgebreidere informatie over de reconstructie van de 
Rijnkade. 

Werkzaamheden Catharijnesingel en Rijnkade 
Vanaf maandag 18 augustus  worden de werkzaamheden aan de Catharijnesingel en Rijnkade weer helemaal opgepakt. 
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