
CU op straat Oktober 2019

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Voortgang werkzaamheden Willemsplantsoen en omgeving
Sinds afgelopen maart wordt er gewerkt aan de kabels en leidingen bij het Willemsplantsoen en 
omgeving. Deze werkzaamheden worden in oktober afgerond. Inmiddels is de gemeente ook gestart met 
de definitieve inrichting van het gebied: zowel het Willemsplantsoen als de Rijnkade krijgen definitieve 
bestrating. In deze CU op straat leest u meer over (de planning van) de werkzaamheden.

Werkzaamheden en planning
Onderstaande werkzaamheden vindt u ook terug op het kaartje op de achterkant.

• Mariahoek - Gertrudiskathedraal (A) 
Hier zijn we gestart met de definitieve inrichting. Half oktober kunnen auto’s vanaf de Mariaplaats hier de straat inrijden, 
keren en weer richting Mariaplaats de straat uit rijden. Deze ‘keerlus’ is tijdelijk. Op dit stuk maken we ook de definitieve 
parkeerplekken.

• Gertrudiskathedraal - Walsteeg (B) 
Op dit stuk wordt in november nog de oude gasleiding verwijderd die in het voetpad ligt. Daarna start hier ook de definitieve 
herinrichting. Eerst wordt het voetpad vernieuwd, daarna de rijweg. Op dit stuk verdwijnen de parkeerplekken.  
In de definitieve situatie moeten de weggebruikers in- en uitrijden vanaf de Mariaplaats. Ter hoogte van de kruising met de 
Walsteeg komt een keerlus. De oude doorsteek komt te vervallen door het terugbrengen van de singel.

• Willemsplantsoen - Karel V (C) 
Hier worden de laatste werkzaamheden aan de stadsverwarming gedaan. In oktober is dit werk gereed; dat hangt samen met 
de start van het stookseizoen. 

• Vak 1 
Op dit deel zijn de sloopwerkzaamheden klaar en is aannemer Van Wijk Nieuwegein bezig met het aanleggen van de singel. Er 
worden tot februari 2020 damwanden gedrukt voor de realisatie van de oevers.

De werkzaamheden vinden in de regel plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur. De planning kan afhankelijk van 
de werkzaamheden en weersomstandigheden wijzigen.
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Boom verplanten
Vlak voor de Gertrudiskathedraal staat een boom die in het ontwerp midden in de toekomstige rijweg staat. Deze boom, een 
Quercus Cirris oftewel moseik of Turkse eik, wordt verplant en schuift plm 20 meter op richting Karel V. Het verplanten van de boom 
vindt plaats in oktober.

Verkeersstroom en parkeerplekken
In de nieuwe situatie wordt het Willemsplantsoen tweerichtingsverkeer. Als gevolg hiervan verschuift het parkeren van het zuidelijk 
naar het noordelijk deel van het Willemsplantsoen. Voor de kathedraal is ruimte voor een drop-off en opstelplek voor eventuele 
trouw- en rouwauto’s. Hotelgasten voor Karel V blijven aanrijden via het Geertebolwerk en vertrekken via het Willemsplantsoen. Het 
ontwerp kunt u teruglezen op cu2030.nl/singel.

Rijnkade
In oktober starten de werkzaamheden voor de definitieve bestrating van de Rijnkade. Dit gebeurt in een aantal fases: eerst wordt de 
ingang van de expeditie bestraat, dan volgt de brug voor de Stadskamer en dan de Rijnkade zelf. Begin december is dit werk klaar en 
gaat de ingang van Hoog Catharijne via de brug bij de Rijnkade open.

Meer informatie? 
Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u terecht bij het Informatiecentrum Stationsgebied via 030 – 286 90 50 of 
stationsgebied@utrecht.nl.  Op www.cu2030.nl/singel staat veel achtergrondinformatie over het herstel van de singel.

Infocentrum
Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00

volg ons op

cu2030.nl

https://nl-nl.facebook.com/CU2030
https://twitter.com/cu2030
https://www.youtube.com/user/cu2030
http://www.cu2030.nl/singel

