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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Werkzaamheden Willemsplantsoen en Walsteeg
vanaf 6 januari 2020
Vanaf maandag 6 januari gaat de gemeente verder met de definitieve herinrichting van het
Willemsplantsoen richting Karel V. Dan gaat ook de tijdelijke verbindingsweg tussen de Catharijnesingel
naar het Willemsplantsoen dicht. De rijroute voor auto’s verandert hierdoor.
Werkzaamheden: waar en wat (zie kaartje)

Op het stuk Willemsplantsoen/kruising Walsteeg wordt eerst de verharding verwijderd, dan worden de oude kabels en
leidingen uit de grond gehaald en vervolgens wordt de nieuwe bestrating aangelegd. De werkzaamheden starten op
maandag 6 januari en duren t/m vrijdag 17 januari.
De tijdelijke verbindingsweg tussen de Catharijnesingel en het Willemsplantsoen gaat op maandag 6 januari definitief dicht.
Dit is nodig om de singel door te kunnen trekken. Op dit stuk worden nog de laatste damwanden gedrukt voor het aanleggen
van de oevers. De exacte planning van deze werkzaamheden is nog niet bekend.

Andere rijroute

Tijdens de werkzaamheden wordt de rijroute anders:
• Bestemmingsverkeer voor de parkeergarage in de Walsteeg rijdt via de Mariaplaats-Springweg-Walsteeg en vice versa
(paaltje wordt tijdelijk weggehaald).
• Gasten en expeditieverkeer van Karel V rijden via Bartholomeibrug en het Geertebolwerk.
Na de afronding van bovenstaande werkzaamheden kan autoverkeer via Marga Klompébrug richting Willemsplantsoen en
de Walsteeg. Gasten van Karel V en gebruikers van de parkeergarage Walsteeg kunnen via het Willemsplantsoen richting de
Marga Klompébrug.

Meer informatie

De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur. Het verwijderen van kabels en leidingen
gebeurt door aannemer Van den Heuvel en de bestratingswerkzaamheden door aannemer D. van der Steen B.V..
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.
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