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CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Aanleg kabels en leidingen Nieuwe Daalstraat en Leidseveer
Vanaf 15 april worden kabels en leidingen aangelegd vanaf de hoek Knipstraat/Nieuwe Daalstraat, via Leidseveer en over 

Smakkelaarsveld langs de fietsloods. De graafwerkzaamheden zullen vooral op het fiets- en voetpad voor de bebouwing 

plaatsvinden. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer zes weken en worden gefaseerd uitgevoerd.  

Bereikbaarheid
Ingangen van kantoren blijven toegankelijk, er komt een loopbrug over de graafwerkzaamheden heen zodat de gebouwen goed 
bereikbaar blijven. Ook de invalidentoegang naar Leidseveer 30-35 blijft bereikbaar. Het fiets- en voetpad langs Leidseveer wordt 
afgesloten, fietsers worden via de andere kant van de fietsloods omgeleid. De omleidingsroutes staan aangegeven op het kaartje op de 
achterzijde. 

De werkzaamheden zijn nodig om de toekomstige Uithoflijn van stroom te kunnen voorzien. De kabels en leidingen gaan lopen 
vanaf een hoogspanningsstation in de Nieuwe Daalstraat via het Smakkelaarsveld naar het nieuw aan te leggen tram/busstation 
centrumzijde.

Er wordt gewerkt tussen 07.00 uur en 19.00 uur en het werk levert naar verwachting beperkte geluidshinder op door het gebruik van 
(graaf-)machines.

Planning en contact
Aannemingsbedrijf Van den Heuvel voert de werkzaamheden uit. Contactpersoon de heer C. Hakkaart neemt contact op wanneer de 
werkzaamheden voor de ingang van uw bedrijf starten. Voor vragen over de bereikbaarheid en planning van het werk kunt u direct 
contact opnemen met de heer C. Hakkaart op telefoonnummer 06-53 97 84 71 of per e-mail op c.hakkaart@heuvelheesch.nl. Voor 
overige vragen over de werkzaamheden in het stationsgebied kunt u contact opnemen met ons Infocentrum Stationsgebied via 
onderstaand telefoonnummer. 

volg ons op 

Infocentrum

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  
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Overzicht werklocaties en omleidingsroutes Smakkelaarsveld


