CU op straat

februari 2016

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Definitieve inrichting Catharijnekade
Op maandag 15 februari start de aannemer met de definitieve inrichting van de Catharijnekade. De werkzaamheden zijn
naar verwachting eind mei klaar. Eerst wordt riolering aangelegd, daarna planten we bomen en wordt de kade opnieuw
bestraat. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zodat de kade zoveel mogelijk toegankelijk blijft voor verkeer.
Aanbrengen riolering
Het regenwaterriool moet aangelegd worden van Vredenburg tot aan Paardenveld. Deze komt langs de singel te liggen en wordt
via een smalle sleuf in de grond aangebracht. Dit levert weinig tot geen overlast op.
Het afvalwaterriool wordt vervangen tussen de Lange Koestraat en de Bergstraat. De riolering wordt ondergronds doorgetrokken.
Hiervoor komen aan het begin en einde van de straat boorgaten. Er worden tijdelijk pompen geplaatst die ervoor zorgen dat de
riolering blijft werken tijdens deze werkzaamheden. Deze pompen kunnen enige geluidshinder geven.
Bestrating
Aansluitend aan de werkzaamheden onder de grond, wordt de Catharijnekade definitief ingericht. Eind maart komen er 20
platanen langs de singel. Het weer moet daarvoor wel meewerken. Als de bomen door zacht weer vroeg gaan bloeien, moet het
planten mogelijk uitgesteld worden.
Planning werkzaamheden
• 15 februari – 18 maart: tussen Vredenburg en Lange Koestraat
In deze periode wordt gewerkt tussen Vredenburg en de Lange Koestraat. Dit deel van de Catharijnekade is in deze periode afgesloten.
• 29 februari – 22 april: tussen Lange Koestraat en Bergstraat
Er wordt gewerkt tussen de Lange Koestraat en de Bergstraat. De Catharijnekade blijft in deze periode bereikbaar voor doorgaand
verkeer. Het kan voorkomen dat auto’s enkele minuten moeten wachten vanwege de werkzaamheden. We proberen dit zoveel
mogelijk te beperken.
• 11 april – 27 mei: tussen Vredenburg en Paardenveld
In deze periode wordt de bestrating aangebracht. Voor deze werkzaamheden is steeds een klein deel van de kade afgesloten. U
ontvangt nog een planning over de fasering. Deze is nu nog niet bekend.

Infocentrum
Adres

Stadsplateau 1				

volg ons op

(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

cu2030.nl

