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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Over een paar maanden is het zo ver. Dan is het Paardenveld helemaal opnieuw ingericht zodat er ruimte is voor het water dat weer 
terug in de singel komt. Aan het einde van dit jaar stroomt het water vanaf de Weerdsingel tot aan TivoliVredenburg.

Tot die tijd vinden er nog werkzaamheden plaats op het Paardenveld en de kop van de Amsterdamsestraatweg. Momenteel worden 
alle kabels en leidingen omgelegd en vervangen. Als dit gedaan is, asfalteren we het fietspad en leggen we de rijweg opnieuw aan. 
Deze werkzaamheden vinden eerst aan de kant van Albert Heijn plaats en daarna aan de kant van de Aldi. 

Stukje omfietsen over de 1e Daalsedijk
Om ruimte te maken voor de werkzaamheden worden fietsers vanaf de Amsterdamsestraatweg richting Paardenveld omgeleid via de 
1e Daalsedijk. Er worden verkeersregelaars ingezet. De omleiding gaat in op 13 april en duurt uiterlijk tot en met begin mei. Alle win-
kels en woningen blijven bereikbaar. Tijdens de Hemelvaartsbraderie op 14 mei ligt alles netjes dicht, de werkzaamheden hebben dus 
geen invloed op de braderie. 

Werkzaamheden Paardenveld en kop Amsterdamsestraatweg
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Avondwerkzaamheden op maandag 13 en dinsdag 14 april 
Tijdens deze werkzaamheden worden de middengeleiders in de rijbaan verwijderd. Hierna kan de weg smaller gemaakt worden en
verschuift het autoverkeer een stukje naar de westkant van de weg (kant van de Aldi) om aan de andere kant ruimte te maken voor 
het werk. Op 20 mei vinden er ook avondwerkzaamheden plaats, de rijbaan verschuift dan weer terug naar de kant van de Albert Heijn 
zodat aan de kant van de Aldi gewerkt kan worden. 

Weekendafsluiting Paardenveld van vrijdag 5 juni t/m maandag 8 juni
Van vrijdag 5 tot en met maandag 8 juni wordt het Paardenveld gedeeltelijk afgesloten. Autoverkeer vanaf de Amsterdamsestraatweg 
kan nog wel richting de Daalsetunnel rijden. Verkeer vanuit de Daalsetunnel kan nog wel rechtsaf de Daalsesingel op. Voor fietsers en 
voetgangers blijven alle rijrichtingen mogelijk. Deze afsluiting is nodig om het asfalt op het Paardenveld te kunnen vervangen. Om alles 
op tijd af te krijgen wordt er tijdens dit weekend 24 uur per dag gewerkt. Werkzaamheden die geluidsoverlast geven worden overdag 
uitgevoerd. Hier ontvangt u later meer informatie over. 

Verkeersmaatregelen Pijlsweerd
Naast de werkzaamheden aan de kop van de Amsterdamsestraatweg en het Paardenveld staan er werkzaamheden gepland in de wijk 
Pijlsweerd i.v.m. de verkeersmaatregelen in de omgeving van de Monicabrug. Op dit moment loopt de bezwaarprocedure. De ge-
meente heeft besloten de voorbereidende werkzaamheden stop te zetten en eerst de uitkomst van de beslissing op de bezwaren af te 
wachten. Meer informatie hierover vindt u op www.utrecht.nl/monicabrug.

Meer weten?
Meer weten of wilt u informatie over de werkzaamheden digitaal ontvangen? Kijk op www.cu2030.nl of stuur een mailtje naar 
stationsgebied@utrecht.nl. 
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