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Update Smakkelaarsveld: 
Collegebesluit, werkzaamheden en een rondwandeling

Het Smakkelaarsveld, een van de laatste onbestemde stukken van het Stationsgebied, gaat vorm krijgen. 
Binnenkort gaan er al werkzaamheden plaatsvinden voor de aanleg van het definitieve fietspad en de defini-
tieve busbaan. Daarnaast heeft het college deze week een besluit genomen over hoe het nog onbestemde deel 
een uiteindelijke bestemming moet krijgen: namelijk samen met de directe omgeving, andere Utrechters, de 
gemeenteraad en de gemeente.
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Toekomstig Smakkelaarsveld
Wat er op het Smakkelaarsveld zal komen is voor een deel al duidelijk. De Leidsche Rijn gaat weer stromen, er komt 
meer groen en het gebied wordt meer verbonden met de stad. Ook kun je er straks wonen. De identiteit van de plek en 
waarom je daar straks wilt zijn, gaan we samen met de stad ontdekken en bedenken. Maar, voordat we met z’n allen om 
de tafel gaan zitten, moet de gemeenteraad dit besluit bekrachtigen. Zij stellen het ‘speelveld’ vast, de (financiële) kaders 
voor de planvorming. Dit besluit staat op de agenda in september. Daarna gaan we met jullie, met de stad, de gemeente-
raad en  de vastgoedmarkt een Smakkelaarsveld maken om van te houden.

Achtergrondinfo staat op cu2030.nl
In de bijlagen van het collegebesluit lees je de voorbereiding en het onderzoek wat gedaan is om te komen tot dit col-
legebesluit. Het besluit en de bijlagen staan op www.cu2030.nl/smakkelaarsveld.

Rondwandeling dinsdag 23 mei - vanaf 19.00 uur
Hoe het bedenken van de identiteit van het Smakkelaarsveld er precies uitziet en welke werkzaamheden er binnenkort 
gaan beginnen (zie ook de achterkant van dit bericht), vertellen we je graag tijdens een rondwandeling. De tijd en datum 
zijn al wel bekend, zet ze vast in je agenda. Binnenkort ontvang je de uitgebreide uitnodiging. 
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Werkzaamheden
Aanleg definitief fietspad Smakkelaarsveld
Vanaf maandag 8 mei wordt het fietspad tussen TivoliVredenburg en de Van Sijpesteijntunnel verbeterd. Dat is nodig, omdat 
we daarna het fietspad aan de andere kant van het Smakkelaarsveld, tussen de Leidseveertunnel en de Vredenburgknoop,  
afsluiten. Dit fietspad wordt vernieuwd en definitief gemaakt met rood asfalt. Fietsers en voetgangers worden tijdens deze 
afsluiting geleid over het fiets- en voetpad door het midden van het Smakkelaarsveld, om de fietsloods heen. Het nieuwe 
fietspad gaat in juni weer open. 

Definitieve inrichting Vredenburgknoop
De week erop, op maandag 15 mei, start de definitieve inrichting van het kruispunt Vredenburgknoop; het bruggenstel-
stel van fiets- en voetpaden en de busbaan over de singel. De fiets- en voetpaden tot de brug worden in fases opgehoogd, 
opnieuw geasfalteerd en belijnd. Ook wordt de definitieve verkeersregelinstallatie geplaatst. Fietsers en voetgangers kunnen 
aan de overkant van het werk over de bruggen blijven lopen en fietsen.
Voor autoverkeer wordt er ruimte gemaakt om om het werk heen te rijden. Het startmoment en de twee momenten waarop 
de fasering wisselt, is gepland in de nacht. Het gaat dan om de nachten van maandag 15 op dinsdag 16 mei en van dinsdag 
16 op woensdag 17 mei (startmoment), de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 juni (wisseling fasering 1) en in de nachten 
van maandag 10 t/m donderdag 13 juli (wisseling fasering 2). De data van de wisseling van fasering 2 kunnen nog wijzigen. 
Als dit zo is, ontvangt u hierover van ons bericht. 
Deze werkzaamheden geven geluidsoverlast. Het werk dat het meest geluidsoverlast geeft (het frezen en zagen van asfalt en 
het stralen van belijning) vinden vóór 23.00 uur plaats. Het werk moet in de nacht gebeuren om het verkeer en de vele bus-
sen die hier overdag passeren zo min mogelijk te hinderen.

Kappen en snoeien van bomen
In het najaar start de aanleg van de definitieve busbaan tussen de Vredenburgknoop en de Leidseveertunnel. Deze baan 
komt naast het nieuw aangelegde fietspad te liggen. In augustus moeten hiervoor vier bomen op het Smakkelaarsveld 
worden gekapt. Zes bomen die vlak langs het fietspad staan, worden flink teruggesnoeid (gekandelaberd). Dit zorgt voor 
betere overlevingskansen van deze bomen tijdens de werkzaamheden. De vergunning hiervoor is aangevraagd en te 
bekijken op www.officielebekendmakingen.nl.
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