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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Nieuwe plek voor 17 bomen langs de singel
Vanaf maandag 18 februari is er spektakel langs de singel: dan krijgen 17 bomen een nieuwe plek. Het gaat om de 
bomen die nu nog langs de oude tunnelbak staan. De bomen worden verplant met Europa’s grootste boomverplant-
machine. Op het singeldeel bij de Rijnkade start aannemer Van Wijk Nieuwegein met de bouw van de brug voor de 
Stadskamer van Hoog Catharijne.

Ter hoogte van Karel V heeft de aannemer afgelopen tijd gewerkt aan de sloop van de oude tunnelbak. Momenteel wordt de tun-
nelbak onder de Marga Klompébrug gesloopt. Ook is de nieuwe verkeersroute voor het kantoorpand van de NVWA (de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit) aangepast. De ‘rotonde’ is vervangen door een doorgaande weg. Aan de zijkanten zijn sleuven gegraven 
voor de bomen die nu nog langs de oude tunnelbak staan.

Bomenspektakel
De 17 bomen worden verplant met Europa’s grootste verplantmachine; de Caterpillar verplant-
machine. Hiermee kunnen bomen tot 25 ton verplaatst worden. De machine neemt de boom 
uit zijn plantgat waarbij de kluit wordt ondersteund; zo blijven de haarwortels intact. Dan 
wordt de boom naar de nieuwe locatie gebracht. Om te zorgen voor een stabiele standplaats 
worden de bomen verstevigd door ondergrondse verankering door middel van boompalen en 
een spansysteem dat over de kluit heen wordt getrokken (zie foto). Er wordt een grondwal 
aangelegd om de bomen water te kunnen geven tijdens het groeiseizoen.

Er komen langs de singel en in het Willemsplantsoen ook veel nieuwe en verschillende bomen 
terug. Uiteindelijk staan er in het gebied meer bomen dan nu het geval is.

Nieuwe aannemer aan de singel
Op de bouwplaats bij de Rijnkade is op 4 februari aannemer Van Wijk Nieuwegein gestart. Zij zijn verantwoordelijk voor de bouw 
van de brug voor de Stadskamer van Hoog Catharijne, de afbouw van de Marga Klompébrug en het aanbrengen van de kademuren 
langs het laatste stuk van de te realiseren Catharijnesingel. Deze kademuren worden gemaakt van stalen damwanden voorzien van 
metselwerk. De Marga Klompébrug wordt afgebouwd in dezelfde stijl als de Paardenveldbrug. 

Werkzaamheden zaterdag 16 februari 
Van Wijk Nieuwegein begint vrijdag 15 februari met het boren van de funderingspalen voor de verbindingsbrug. Ook zaterdag 16 
februari wordt door de aannemer gewerkt; tussen 07.00 - 19.00 uur. De machines voor het boren van de funderingspalen zijn zeer 
specifiek: er zijn er niet veel van in Nederland. Vanwege de weersomstandigheden de afgelopen tijd zijn de planningen van de 
machines uitgelopen. Om die reden werkt Van Wijk Nieuwegein eenmalig op zaterdag. Er is bewust voor deze machines gekozen, 
omdat ze trillingsvrij werken en minder geluid veroorzaken. 
De reguliere werktijden van Van Wijk Nieuwegein zijn van 07.00 - 16.00 uur, hetzelfde als de andere aannemer aan de singel, D. van 
der Steen B.V.

Uw aanspreekpunt 
Aanspreekpunt voor de werkzaamheden van Van Wijk Nieuwegein is omgevingsmanager Mieke den Bakker, bereikbaar via  
mieke.denbakker@sweco.nl of 06 - 30 85 31 23 (ma t/m vr).
Aanspreekpunt voor de werkzaamheden van aannemer Van der Steen B.V. is omgevingsmanager Diane van Dam, bereikbaar via 
diane@dvandersteenbv.nl of 06 - 23 979 034 (ma-di-do-vr).

Webcam
Binnenkort wordt een webcam met zicht op de werkzaamheden aan de singel geïnstalleerd. U kunt dan via de site van CU2030 
(www.cu2030.nl, bij webcam) de werkzaamheden 24/7 volgen.

Meer informatie 
Op www.cu2030.nl/singel staat veel achtergrondinformatie over het herstel van de singel. Vragen kunt u stellen aan singel@utrecht.nl. 
Voor overige vragen over het Stationsgebied kunt u terecht bij het Informatiecentrum Stationsgebied via 030 - 286 90 50 of  
stationsgebied@utrecht.nl.
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