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Paardenveldbrug gaat open – bereikbaarheid Wijk C wijzigt
Van vrijdag 5 tot en met maandag 8 juni wordt het Paardenveld gedeeltelijk afgesloten voor auto’s en bussen. 

De afsluiting is nodig om het asfalt op het Paardenveld te kunnen vervangen. Het Paardenveld wordt opnieuw 

ingericht om ruimte te maken voor het water dat terug komt in de singel. Om alles op tijd af te krijgen wordt 

er tijdens dit weekend 24 uur per dag gewerkt. Werkzaamheden die geluidsoverlast geven worden overdag 

uitgevoerd.

volg ons op Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag , woensdag, vrijdag 8.00 - 17.00  

 dinsdag en donderdag 8.00 - 21.00  uur

Vanaf maandag 8 juni gaat de nieuwe Paardenveldbrug over de toekomstige Catharijnesingel open voor fietsers en voetgangers. Ook 
het Paardenveld heeft dan zijn definitieve inrichting gekregen: twee nieuwe T-kruisingen hebben de plaats van de oude rotonde inge-
nomen. Nu is er ruimte om de singel uit te graven, zodat daar eind dit jaar weer water in kan stromen. Komend weekend werken we 
hard aan deze inrichting.

Nieuwe verkeerssituatie Wijk C
Voor u, als bewoner van wijk C, gaat er door het in gebruik nemen van de Paardenveldbrug en de herinrichting van het Paardenveld het 
een en ander veranderen in de verkeerssituatie. Over het terugbrengen van het water en het knijpen van verkeer zijn diverse nieuwsbe-
richten, bijeenkomsten en overleggen geweest. Ook op de website van de gemeente (utrecht.nl/monicabrug) is informatie te vinden. 
Omdat het nu dan echt gaat gebeuren brengen wij de meest relevante informatie onder uw aandacht.

De verkeerssituatie vanaf maandag 8 juni a.s. ziet er als volgt uit:
-   Vanaf 8 juni is Wijk C voor autoverkeer alleen bereikbaar via de Monicabrug, en dan verder via de Nieuwe Kade/Kroonstraat of via   
    de St. Jacobsstraat de wijk in.
-   Vanaf de oude rotonde Paardenveld is het niet meer mogelijk om op de Nieuwe Kade te komen. 
-  Het huidige éénrichtingsverkeer op de Nieuwe Kade wordt omgedraaid: autoverkeer kan alleen nog vanuit de St. Jacobsstraat op de 
    Nieuwe Kade komen. Fietsers kunnen de Nieuwe Kade wel in beide richtingen blijven gebruiken.
-   Autoverkeer is niet toegestaan op de Paardenveldbrug, uitgezonderd vrachtverkeer voor TivoliVredenburg en politieverkeer. Fietsers 
    en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de brug. 
-  De toegankelijkheid van de parkeergarage Paardenveld is geregeld via de Waterstraat en de Nieuwe Kade. 

Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u een kaartje met de nieuwe routes naar Wijk C. En een kaartje met de nieuwe verkeerscir-
culatie in de wijk zelf.
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