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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Herinrichting nieuwe deel Catharijnesingel
In december vorig jaar presenteerde de gemeente het ontwerp van het nieuwe deel van de singel tussen de Marga
Klompébrug en de Bartholomeïbrug. Sindsdien zijn vergunningen aangevraagd of in voorbereiding, zijn enkele onderdelen verder uitgewerkt, aanbestedingen gestart en is de planning concreter geworden. In dit bericht vertellen we erover.
Kapvergunning
De gemeente heeft op 13 november een kapvergunning aangevraagd voor de bomen in het gebied die niet kunnen blijven staan.
Daarop is één zienswijze binnengekomen die door de vergunningverlener is beantwoord. Inmiddels is de kapvergunning verleend en
loopt momenteel de bezwaarperiode. Het voornemen is om te kappen nadat deze periode is afgerond. De bezwaarperiode loopt af in
de tweede week van april. Voorafgaand aan de kap zijn deze bomen gesnoeid om ze onaantrekkelijk te maken voor vogels om in te
nestelen. De meeste bomen moeten worden gekapt omdat ze op de plek staan waar straks het water stroomt of waar het talud straks
komt. Enkele bomen moeten waarschijnlijk weg omdat ze straks in een toekomstig voetpad staan. Tijdens de uitvoering is een boomdeskundige aanwezig om te kijken of en zo ja hoe deze bomen behouden kunnen blijven. Vijftien bomen kunnen worden verplant.
Twee daarvan krijgen een nieuwe plek in het Willemsplantsoen en dertien gaan later dit jaar naar de overkant van het toekomstig
water. Als deze locatie op dat moment niet geschikt is, gaan de bomen naar een depot of naar een andere plek in de stad en komen
er later bomen van formaat terug. In totaal komen er meer bomen terug dan er nu staan.
Omgevingsvergunning
Voor de herinrichting van het Willemsplantsoen vraagt de gemeente een omgevingsvergunning aan. Zo’n vergunning is een verzameling van vergunningen en onderzoeken die nodig zijn om hier te mogen starten met de herinrichting. Daar zit onder andere in: een
monumentenvergunning, een watervergunning en inhoudelijke onderzoeken over onder meer archeologie en flora en fauna. Deze
omgevingsvergunning wordt na de zomer aangevraagd zodat medio 2019 gestart kan worden met de herinrichting.
Speelelementen worden verplaatst
Bewoners van het Geertebolwerk hebben begin dit jaar gesproken met de gemeente over de natuurlijke speelelementen die tegenover hun huizen in het ontwerp gepland staan. Zij maken zich zorgen dat dit een toekomstige hangplek wordt met overlast voor de
omgeving. De gemeente heeft aangegeven dat de speelelementen (korte stukken boomstammen die op z’n kant in een rij worden
neergezet) dichter naar de waterkant worden geplaatst.
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Infobord geplaatst
Op de Marga Klompébrug staat sinds kort een
informatiebord over de toekomstige singel.
Passanten kunnen hierop zien hoe deze plek
er straks uitziet mét water, wat de verschillende
aspecten van het ontwerp zijn en wanneer zij een
rondje binnenstad kunnen varen.
Kunstwerk de Grote Ster
Lang was niet duidelijk welke onderdelen precies
horen bij het kunstwerk Grote Ster dat nu op de
‘bult’ staat. Omdat betrokkenen bij de participatie
aangaven het kunstwerk graag in dit gebied te
willen behouden, heeft de gemeente een check
gedaan bij de erfgenamen van de kunstenaar. Zij
bevestigen dat het kunstwerk alleen bestaat uit het
bronzen gedeelte. Het ronde pleintje en zelfs de
sokkel horen er niet bij. Dat maakt het verplaatsen
ervan eenvoudiger. De landschapsarchitect, de
kunstcommissie en een aantal betrokken bewoners gaan samen kijken waar dit beeld het beste
een nieuwe plek kan krijgen. Het zoekgebied ligt
aan de waterkant tegenover het Willemsplantsoen.
Stappen in de planning tot 2020
April – de bomen die weg moeten, worden gekapt (afhankelijk van vogelnesten en vergunningprocedure)
Voorjaar – het kunstwerk wordt van de bult gehaald en in depot geplaatst en de aannemer richt zijn werkterrein in
Zomer – kabels en leidingen worden verlegd
Augustus – de spuikoker (grote buis onder de grond) wordt gesloopt
Najaar – bomen worden verplant naar de overkant van de Catharijnesingel. Als deze locatie op dat moment niet geschikt is, gaan de
bomen naar een depot of naar een andere plek in de stad en komen er later bomen van formaat terug.
Oktober - het Willemsviaduct, het vroegere kruispunt waar nu de fietsenstalling is, wordt gesloopt
Januari 2019 – de tunnelbak wordt gesloopt
September 2019 - het sloopwerk is klaar
Zomer 2019 - herinrichting Willemsplantsoen en Stadsbuitengracht (ecologische oevers, bomen, talud, etc.)
Oktober 2019 - herinrichting Catharijnesingel (rijbanen, fiets- en voetpaden)
Zomer 2020 – het werk is afgerond en je kunt een rondje binnenstad varen.
Meer informatie
Heeft u vragen over dit bericht of over dit project, dan kunt u contact opnemen met het Infocentrum Stationsgebied via 030 - 286
9650 of stationsgebied@utrecht.nl. Op onze site www.cu2030.nl/singel staat veel informatie over het ontwerp, waaronder het boek
over het Voorlopig Ontwerp.
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